Serviceflats – Arendonk, België
Het project
Het Serviceflatgebouw SFG De Peulder in het Belgische Arendonk is een vastgoed complex gebouwd op vraag
van de Vlaamse OCMW instellingen en bestaat uit 20 autonome woningen uitgerust met geautomatiseerde
apparatuur voor een ideaal wooncomfort. Eén van deze systemen was een 20-jaar oud Domoticasysteem, gekozen
om het dagelijks leven van de bewoners te vergemakkelijken. Door zijn leeftijd was het geplaatste systeem niet meer
performant en aangepast aan de huidige behoeften van de doelgroep bewoners. Omwille van deze twee redenen, werd
besloten een beroep te doen op Domintell om het complex te voorzien van een flexibeler en moderner systeem.
De keuze voor Domintell was voornamelijk gebaseerd op zowel de éénvoudige installatie en configuratie als voor het
gebruiksgemak. De meeste domotica systemen worden geïnstalleerd in nieuwbouw. Maar omwille van de éénvoudige installatie
van de Domintell technologie kon men hier, in een 25 jaar oude gebouw, elke serviceflat in gemiddeld 4.5 uur installeren,
rekening houdend met twee complete elektrische kasten.
Het systeem levert een groot aantal applicaties zoals onder andere ventilatie en verwarming, veiligheid, energiebesparing,
toegangscontrole, aanwezigheidsdetectie en nog veel meer. Het hele complex is dus SMART en autonoom, voor een uniek
leefcomfort!

Getuigenis
Wonen in mijn appartement in deze residentie is elk moment een echt genot geworden. Ik
hoef me niet langer zorgen te maken over de temperatuur of airconditioning aangezien deze
automatisch worden beheerd volgens de tijden van de dag of in functie van mijn activiteit.
Bijvoorbeeld, als ik kook, start de ventilatie automatisch op. Maar belangrijker nog, ik voel me
altijd veilig met het geautomatiseerde Helpcenter Alerting, de aangesloten alarmen en de
aanwezigheidsdetectie die reageren bij eventuele anomalieën. Dit alles zonder personeel op de
site: Zo ben ik even autonoom geworden als mijn huis! ”

Een bewoner

Doel van de installatie
Integratie

Flexibiliteit

Veiligheid

Het Domintell systeem
is eenvoudig en snel te
installeren voor alle types
structuren.

Dankzij zijn flexibiliteit en
aanpassingsvermogen,
voldoet het Domintell
systeem aan de unieke
behoeften van iedereen.

Door onze Domotica
technologie te koppelen
aan uw alarmsysteem,
zijn zowel de bewoners
als het gebouw optimaal
beschermd.

Inzoomen op serviceflats
Aangezien Domintell zijn volledige value chain beheerd , kan u profiteren van het beste van
onze knowhow voor serviceflats om de kwaliteit van het comfort en de zorg van de bewoners
te verbeteren. In situaties met personeel kan u ook genieten van een betere werkergonomie.
Hierbij is het voor ons ook evident om een duurzaam en betrouwbaar systeem aan te bieden,
dat éénvoudig en snel te installeren en configureren is. Hiervoor heeft u een Domintell
systeem dat éénvoudig en gebruiksvriendelijk is voor oplossingen van derden die reeds
aanwezig zijn in de respectievelijke gebouwen. Hierdoor kan u genieten van een volledige
dienstverlening en éénvoudige integratie voor alle soorten gebouwen.
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