
Esentai-toren - Almaty, Kazachstan

In het hart van het zakencentrum van Almaty, de grootste stad van Kazachstan, is de Esentai toren een belangrijke 
toren in de voormalige hoofdstad. Het Domintell-systeem maakt deel uit van een installatie voor bedrijfskantoren 

op de elfde verdieping en meerdere privé-appartementen in het majestueuze gebouw.

De uitdaging bestond erin om een groot transportbedrijf te voorzien van een geautomatiseerd gebouw dat hen zou helpen 
bij hun activiteiten. Dit gebeurde door het automatiseren van de verlichting, het microklimaatsysteem en de sturing van de 
jaloezieën. Op deze locatie werden ook twee grote zalen slim gemaakt: het kantoor van de bedrijfsdirecteur en de vergaderzaal. 
Dat laatste was een echte uitdaging voor het bedrijf. Het personeel wenste dat de sfeer van de vergadering automatisch door 
het slimme systeem wordt ingesteld en dat de status van de ruimte in kwestie wordt weergegeven en aanpasbaar is.

Sommige privé- luxe appartementen kregen ook een automatisering van hun verlichting, hun klimaat en een integratie van het 
veiligheidssysteem via de Domintell technologie voor een beter comfort.

Het project

Getuigenis
Ik had een zeer goede ervaring met het Domintell systeem. Van de installatie tot de configuratie, 
verliep alles soepel. Om een optimaal gebruik en ervaring te hebben met de Domintell technologie, 
kregen we gratis opleidingen voor de IT-specialisten van ons bedrijf voor het onderhoud en de 
her configuratie van het systeem. Dit stelde ons in staat om geheel zelfstandig te werken en we 
hebben nooit meer de noodzaak gehad om contact op te nemen met de leverancier voor extra 
ondersteuning.

De eigenaar



Doel van de installatie

Inzoomen op de vergaderzalenrooms

De installateur

Uw vergaderingen vereisen vaak een perfecte organisatie om in de beste omstandigheden 
te kunnen plaatsvinden. Dankzij het Domintell systeem is het dan mogelijk om een sfeer te 
creëren die bevorderlijk is voor het vergaderwerk. Configureer uw verlichting en automatische 
scenario’s om de omgeving te optimaliseren door middel van een aangepaste intensiteit voor 
de verlichting of op afstand bediende elektronische apparaten voor efficiënte presentaties. 
Bovendien maakt het Domintell systeem het mogelijk om reserveringen te centraliseren en 
informatie te tonen aan de ingang van uw vergaderzalen. Beheer uw vergaderzalen volgens 
uw behoeften en pas uw communicatie aan met onze Domintell Smart Building Experience.
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Volledige controle van... Energiebesparing Automatisering
…Interne verlichting, 
ventilatie, gordijnen, uitrusting 
van de vergaderzaal, netwerk, 
TV, beveiligingssysteem 
(temperatuur, beweging, 
rook, waterlekkagesensoren), 
aanraakschermen. 

Toezicht op het 
elektriciteitsverbruik om de 
energiekost te optimaliseren.

Verlichting en 
klimaatautomatisering 
voor kantoren en 
gangen, die op afstand 
worden bediend met de 
Iridium software.
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