
Ons immense appartementsproject had een betrouwbare technologie nodig die zo’n installatie 
kon uitvoeren. Domintell was onze keuze, omdat het gamma van modules ons in staat stelde om 
alle functionaliteiten die we nodig hadden in de hele plaats in te passen en tegelijkertijd robuust 
en betrouwbaar te zijn voor de komende jaren. Van audio en video tot verlichting en beveiliging, 
alles wat we wilden was gedekt door een Domintell-functie. Bovendien was het ontwerp een 
van de belangrijkste criteria voor onze keuze van de bedieningspanelen en Domintell bood de 
perfecte oplossing met op maat gemaakte drukknoppen.

Privé-appartement - Moskou, Rusland

Dit appartement met een totale oppervlakte van 850 m² is in het centrum van de Russische hoofdstad  
Moskougelegen. Het domoticasysteem omvat niet minder dan 315 Domintell-modules waardoor het een sterk  

geautomatiseerde designwoning is. 

De omvangrijke installatie heeft vele kenmerken. De verlichting bestaat uit 260 onafhankelijke lichtgroepen die volledig 
worden aangestuurd door ons systeem en bewegingssensoren. Het klimaat wordt slim beheerd voor 25 onafhankelijke 

verwarmingszones met 16 klimatisatie systemen met autonome werking. 23 gemotoriseerde ventilatieopeningen, 9 
luchtkwaliteitssensoren, 67 gemotoriseerde gordijnen/luiken worden ook bewaakt en timerbediend. De veiligheid wordt 
gewaarborgd door 24 IP-camera’s en 4 intercoms die werken met bewegingssensoren en met activering/desactivering via 
vingerafdruk en SMS of push-melding op de smartphone van de eigenaar. Bovendien zorgt elk incident, zoals waterlek, voor 
een automatische uitschakeling en een smartphone-waarschuwing. Audio en video werden niet vergeten met 10 TV’s, 3 home 
cinema systemen en 16 audio multiroom zones.

Al deze functies zijn gekoppeld aan het Domintell-systeem voor monitoring en autonome werking. De bediening van het 
hele appartement gebeurt via wanddrukknoppen uit ons Metaalgamma, die een verscheidenheid aan plaatontwerpen (met 
stekkers, USB, lampen, enz.), kleuren en materiaal aanbieden. Bovendien kan de hele installatie worden bediend vanaf elke 
smartphone of tablet.
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Zoom in op het Metaalassortiment

De installateur

Onze Domintell Metal drukknoppenreeks is een van onze meest succesvolle reeksen van 
bedieningspanelen. Naast de klassieke optie van één, twee of vier toetsen, zorgden we 
ervoor dat iedereen de input van zijn dromen kon krijgen. Op deze manier bieden we 
drukknopoplossingen aan die het mogelijk maken om de volledige plaat aan te passen met 
de mogelijkheid om andere functies direct op het drukknoppenblok toe te voegen.

Voeg naast uw klassieke knoppen ook lampen, stekkers, usb-oplaadpunten en nog veel meer 
toe om beter aan uw wensen tegemoet te komen. Door de vele combinatiemogelijkheden 
zal het bestuur paneel altijd perfect zijn voor het gebruik in de specifieke ruimte waar hij zich 
bevindt. Omdat het ontwerp ook van het grootste belang is en varieert van de ene kamer 
tot de andere, biedt het Metal-assortiment ook verschillende materialen om beter bij uw 
interieur te passen.
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Veelzijdigheid Gemaakt om lang 
mee te gaan

Ontwerp

Het domintell-systeem 
omvatte alle functies 
die de eigenaars wilden 
automatiseren.

Het appartement werd 
uitgerust met een 
technologie die vele jaren 
meegaat.

Het ontwerp is altijd 
persoonlijk, de input 
werd door de eigenaars 
op maat gemaakt.
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