
Lavalux wasserettes – Spanje

Sinds 2015 beroepen veel Lavalux wasserettes zich op Domintell om de vele winkels van de Spaanse keten te 
automatiseren.   Deze self-service wasserettes bezetten een 75m2 ruimte en zijn uitgerust met wasmachines, 

wasdrogers en een wachtruimte voor klanten.

Elke winkel is hier volledig autonoom, omdat het automatisch beheerd wordt door een Domintell Master module, bijzonder 
efficiënt voor kleine bedrijven zoals deze. Autonoom, de winkel kan dan haar activiteit de hele dag door via het Domintell 
systeem beheren, dat automatisch de opening van de wasserette (elektrische luik, voordeur, digitaal mededelingenbord en 
binnenverlichting) controleert. Bovendien, wanneer een storing met een machine gedetecteerd wordt, is de stroom automatisch 
uitgeschakeld.

Voor veiligheidsdoeleinden, zijn de wasserettes s’nachts en op afstand gesloten, met directe controle via een IP camera. Dit 
verloopt via één enkele knop die de voordeur sluit, het licht uitdoet en de stroom van de machines uitschakelt.

Het project

Getuigenis

Voor onze bijzondere bedrijfssector, moesten wij onze gebouwen slimmer maken en uiteindelijk 
autonoom worden. Sinds de installatie van het Domintell systeem, hebben we ter plaatse geen 
personeel meer nodig en besparen we aanzienlijk op energie en personeel, omdat de wasserette 
zich volledig zelf beheert dankzij configuraties die we zelf via de Master module ingesteld 
hebben.

Lavalux



Doel van de installatie

Zoom op de DGQG01 

De installateur

De DGQG01 is de Domintell Master module, dit is namelijk de centrale 
eenheid van elke geautomatiseerde installatie. Aangesloten op het 
elektrisch systeem, het is het belangrijkste informatie ontvangstpunt van de 
hele installatie. Aangesloten via USB naar een PC met de Domintell software, 
het verleent de mogelijkheid om alle verbonden modules naar wens te 
configureren en te beheren. Geschikt om tot 600 modules te behandelen, 
de DGQG01 is de “brain” van uw slimme installatie. Er bestaan ook DGQG02 
en DGQG03 versies, beiden van oorsprong uitgerust met tal van ingangen 
en uitgangen,  die u een totale controle over een instllatie verlenen en 
aangesloten zijn via de Domintell pilot app.
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Afstandsbediening Energiebesparing Zelfvoorziening
De winkel sluit op afstand 
binnen enkele ogenblikken 
via één druk op een knop.

Monitoring van de 
elektrische verbruiken van 
de machines met het oog 
op het optimaliseren van de 
energieuitgaven.

De dagelijkse activiteit 
van de winkel is volledig 
geautomatiseerd voor 
een autonoom beheer.
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