Hof ter Kouter B&B - Beersel, België
Het project
Gebouwd in 1947, werd dit gebouw in die tijd gebruikt als een authentieke schuur voor vee. Het gebouw heeft
twee verdiepingen en had een volledige renovatie nodig. Gezien de enorme hoeveelheid ruimte kwamen de
eigenaren op het idee om er een Bed & Breakfast van te maken. Om het potentieel van de site optimaal te benutten,
was een domoticabenadering de ideale aanvulling. Het beheer en de controle van het comfort van de gasten is altijd
de prioriteit van de B&B-vestigingen.
Met de gebouwautomatiseringsoplossingen van het Domintell-systeem hadden de eigenaars in 2019 de perfecte leverancier
voor hun renovatieproject.
De automatisering van de verlichting was de eerste prioriteit voor een optimaal comfort en welzijn van de gasten. Zo werken nu
bewegingssensoren voor de lichtregeling bij de in- en uitgang van de kamers. Ook werd in elke kamer een speciale drukknop
ingesteld zodat de bewoners hun favoriete lichtsfeer kunnen kiezen. Vervolgens werd een algemene monitoring van de
lichtbronnen geconfigureerd op een hoofdaanraakscherm zodat de eigenaars een overzicht hebben van alle lichtbronnen om
de nodige actie te ondernemen wanneer dat nodig is. Op die manier kunnen ze de kamers aanpassen aan de behoeften van
elke gast, maar ook het energieverbruik van het gebouw beheren.

Getuigenis
De belangrijkste redenen waarom we voor het Domintell-systeem hebben gekozen, was de
eenvoud van de configuratie naast de vele opties die de technologie biedt voor een bedrijf als
het onze. Omdat klanten verschillende behoeften en verwachtingen hebben, is het voor ons
belangrijk om snel en flexibel functionaliteiten aan te passen. In onze dagelijkse praktijk was
Domintel in staat om ons de perfecte oplossing te bieden om onze klanten te verwelkomen
zoals wij dat wilden.”

Kelly Henderickx
Eigenaar

Doel van de installatie
Configuratie

Comfort

Energiebesparing

Snelle en aangepaste
configuraties stellen de
eigenaars in staat om elke
kamer aan te passen aan de
behoeften van de bezoeker.

Meerdere
bewegingssensoren
en installatiesystemen
verzekeren het comfort
van alle gasten dankzij
een geautomatiseerde
bediening.

De totale controle
en bewaking van de
verlichting zorgt voor
energiebesparing in het
gebouw.

Zoom in op de DDIM01
De DDIM01 is de besturingsmodule waarmee je maximaal tot 8 gedimde lichtkringen van
respectievelijk 400 W (DD400L), 500 W (DD500), 750 W (DD750), 1000 W (DD1000) of 0-10
V/1-10 V (DD10V) tegelijkertijd kunt aansturen.
De rol is om uw Domintell-verlichtingsdimmers aan te sturen. Dit zijn de elektrische
modules waarmee u uw licht kunt dimmen. Met deze elektrische dimmer modules kunnen
lichten gedimd worden om zodoende en volgens behoefte de juiste sfeer te creëren.
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