
Privéwoning – Walhain, België

Voor deze nieuwbouw diep geïnspireerd door de typische architectuur van 18de eeuwse Brugse huizen, 
wenste de heer Vanderheyden  een oude stijl voor het uiterlijk van zijn huis te combineren met de nieuwe 

technologieën voor de woon-apparatuur. Aldus, de interesse voor huisautomatisering was vanzelfsprekend.

De eerste prioriteit hier was om het huis te beveiligen. Dit is waarom het Domintell systeem gekozen werd 
om het te koppelen aan camera’s, voor het permanent verzekeren van de veiligheid van de woonst en zijn 
omgeving. Het alarmsysteem is ook geconfigureerd dankzij de verschillende functies die door de Domintell 
technologie aangeboden worden. Naast de veiligheid, werd het verwarmingssysteem van dit verblijf ook door ons 
geautomatiseerd om een optimaal warmtepomp beheer en een geautomatiseerde vloerverwarming mogelijk te maken.
 
Het domotica systeem van het huis wordt volledig via een centraal scherm in de woonkamer gecontroleerd, naast 
glazen drukknoppen van het Rainbow  type die zich door de RGB technologie aan elke omgeving kunnen aanpassen.

Het project

Getuigenis

Ik was op zoek naar een eenvoudig te configureren domotica systeem dat tegelijkertijd in staat 
is de nieuwste technologieën te integreren (dimbare LEDs, beheer warmtepomp, camera’s, 
audio, vloerverwarming). Bijkomend, aangezien domotica dagelijks evolueert, wenste ik met 
een systeem te werken dat een kwalitatieve en toegankelijke technische ondersteuning kan 
verzekeren. Met zijn klantvriendelijke support en nabijheid, heeft Domintell mij onmiddellijk 
kunnen verleiden.

Kris Vanderheyden
Eigenaar



Installatie doelstellingen

Inzoomen op de Rainbow knoppen   

De installateur

De Rainbow Range is ons assortiment van glazen drukknoppen met 
LED indicatielampjes en backlight. Hun ongeëvenaard ontwerp, naast 
de RGB-technologie laat toe ze in te passen in een brede waaier aan 
omgevingen, zelfs de meest geavanceerde. Hun indicatorlampjes zijn 
inderdaad configureerbaar knop per knop, onder een selectie van 
16 miljoen kleuren. De geselecteerde kleuren zijn dan afzonderlijk 
dimbaar voor een nog meer verfijnd maatwerk. Het gamma bevat 
modellen  met 2, 4 of 6 knoppen, naast LCD touchscreen oplossingen.
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Veiligheid Moduleerbare design Verwarming
Geautomatiseerde 
controle van de camera’s 
en de configuratie van een 
beveiligingssysteem.

Mogelijkheid om de 
design van de knoppen te 
personaliseren dankzij de 
RGB technologie.

Gecentraliseerd 
beheer van de 
verwarmingssystemen 
van het hele huis.
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