MKV & KANTOREN

Stabiliteit

en betrouwbaarheid van het systeem

Gebruikersgemak
Flexibiliteit

en eenvoudig te installeren

voor elke behoefte

Smart Building Experience
Al meer dan 20 jaar richt Domintell zich op het ontwikkelen van slimme
gebouwbeheersystemen. Wij ontwerpen, ontwikkelen en produceren zowel de
hardware, firmware als de software. Daarnaast geven wij technische ondersteuning
zowel op afstand als op locatie. Domintell is uniek en beheerst de gehele
waardeketen.
Zo’n 10.000 installaties in meer dan 35 landen draaien op de Domintell technologie.
Tot grote tevredenheid van onze klanten heeft onze technologie bewezen zeer
duurzaam en stabiel te zijn. Dat komt door het continue verbeteren van onze
systemen.
Domintell staat bekend om zijn gebruikersgemak, zowel qua configuratie tijdens
de installatie als het dagelijks gebruik. Ondanks deze eenvoud levert Domintell een
hoog prestatieniveau.
Onze technologie is geschikt voor residentieel of professioneel gebruik. Domintell
past net zo goed bij villa’s als klassieke woonhuizen, hotels, verpleeghuizen,
kantoren, fabrieken, winkelcentra, etc. en dat binnen elk budget.
Veiligheid, energiemanagement, comfort, Internet-of-Things, mobiele app, etc. De
reikwijdte van functies die door het Domintellsysteem worden bestreken blijft
groeien zodat we innovatief blijven in ons vakgebied.
Welkom bij de Smart Living Experience van Domintell.

Nicolas Vryghem
CEO

Professional experience.

Made in Belgium
Binnen ons hoofdkantoor in Nijvel Belgie ontwikkelen,
produceren en verdelen wij ons compleet eigen
gebouwenautomatiseringssysteem dat gebaseerd is
op de RS485 industrieel bus systeem en Bluetooth®
Low-energy standaard voor draadloze communicatie.
Dankzij deze openstandaard is ons systeem geschikt
voor oplossingsgerichte integratie van derden.
Aangezien wij de gehele «value chain» beheersen,
profiteert u van onze volledige vakkennis en ervaring
opgedaan in het KMO en Kantoorgebouw segment.
We zijn trots op de duurzaamheid en betrouwbaarheid
van ons systeem. Het is eenvoudig te installeren
en te configureren. Het gebruiksgemak biedt een
uitgebreide service en flexibiliteit voor alle types
kantoorruimtes, werkplaatsen en magazijnen.
Ons team van ontwikkelaars verbetert onze
technologie voortdurend op basis van uw behoeften.
Met Domintell biedt u dus steeds een optimale
gebouwautomatisatie aan uw klanten.
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Efficientie op maat van de
professionele ruimte

5.

Professional experience.

Uw professionele
configuratie,
uw behoefte
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Een antwoord op elke behoefte
In de lokalen van uw bedrijf moet de efficiëntie optimaal zijn om
zo maximaal bij te dragen aan de productiviteit van uw team. De
talrijke automatiseringsfuncties die het Domintell-systeem biedt,
geven vorm aan kantoren met geautomatiseerde bediening en
beheer.
Elk type van bedrijf heeft zijn eigen behoeften op het gebied
van functionaliteit en elke bedrijfsleider heeft zijn eigen wensen.
Beide kunnen door ons automatiseringssysteem in aanmerking
worden genomen dankzij de eindeloze configuratie - en
automatiseringsmogelijkheden. Dankzij onze gebruiksvriendelijke
interface hoeft u zich geen zorgen te maken over de controle
van de verschillende ruimtes. Ze worden op een slimme manier
beheerd door het gebouw zelf.

• Energiebesparende temperatuurprofielen
• Verlichting afhankelijk van aanwezigheid en omgevings
lichtsterkte
• Communicatie en waarschuwingen op afstand ontvangen
• Intuïtieve touchscreens, met tal van opties
• Automatisch openen/sluiten of via een speciale knop
• Planbare verlichting sferen, voor elk moment
• Met het gebruik van sensoren wordt alles nog éénvoudiger
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Een geïntegreerd systeem
Domintell is een geïntegreerd systeem. Concreet betekent
dit dat alle touchscreens en bedieningsmodules met elkaar
kunnen verbonden worden. Ze kunnen dus gecombineerd
worden met alle soorten apparaten: het personeel kan de
instellingen aanpassen of wijzigen naargelang hun behoefte. Of
het nu gaat om het automatisch aansturen van de verlichting
bij aanwezigheid, het regelen van de verwarming per bureau
of het starten van verschillende vergaderscenario’s ; alle
functionaliteiten kunnen met één knop worden geconfigureerd.
Op die manier wordt een meerwaarde aan het gebouw
geboden die de meest complexe scenario’s en een optimale
gebruiksvriendelijkheid mogelijk maakt.
De configuratie van de installatie gebeurt via de GoldenGatesoftware. Dit programma, dat door ons team is ontwikkeld,
is ontworpen voor maximaal gebruiksgemak voor iedereen
en werkt met een «drag & drop» systeem. Een gebouw
automatiseren is nog nooit zo eenvoudig geweest..
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Veiligheid
Veiligheid is van het grootste belang voor uw bedrijf, Domintell
biedt toegangscontrole, videofonie camera’s en een verbinding
met een alarmsysteem om uw site te beschermen.
Dankzij de toegangscontrole beslissen de beheerders over
de toegangsrechten tot de site en bewaken ze alles vanuit
een centraal punt. Het systeem herkent een vingerafdruk,
een badge of een code en het bijbehorende profiel. Met een
camera-videostream geïntegreerd in de mobiele toepassing of
uitgezonden naar een TV, kan uw bewakingsdienst zien wie er
aan de poort staat en de toegangen beheren, zelfs op afstand.
De camera’s ontraden indringers en registeren voortdurend op
wat er ter plaatse gebeurt. Met het Domintell-camerasysteem
wordt uw gebouw nog veiliger.
Dankzij het open protocol kan Domintell worden gecombineerd
met de meeste alarmsystemen. Het kan worden in- of
uitgeschakeld vanaf elk touchscreen, smartphone of tablet, en
kunnen er waarschuwingsberichten ontvangen worden.
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Het leven van een kantoor
met ongeëvenaarde
efficiëntie en effectiviteit
Het Domintell-kantoor
Basisuitrusting
Bedieningspanelen en sensoren
TFT-hoofdscherm
Aanwezigheid -/ Bewegingssensor
Toegangscontrole
LCD scherm
Milieusensor
Camera's

Actuators
HVAC
Alarm
Verlichting
Bezet indicatie

Een gecentraliseerde
contrôle verzekerd
de efficiëntie
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Een betrouwbaar en
allround bussysteem
Standaard professionele installatie
Kenmerken
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Communicatie op afstand
Het Domintellsysteem is ook op
afstand te bedienen door u of
uw
onderhoudspersoneel
met
de
gebruiksvriendelijke
Domintell
Pilot app. Met deze eenvoudig te
configureren en intuïtieve applicatie
kunt u uw installatie vanaf elke plek
veilig benaderen en weglaten met een
smartphone of een tablet.
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Design
Het assortiment aan touchscreens
en bedieningsmodules
past perfect in alle soorten
gebouwenautomatiseringssysteem.
Het ontwerp is gevarieerd, van
klassiek tot modern, met tal van
kleur- en materiaalcombinaties.
Deze touchscreens zijn aanpasbaar
met foto’s, logo’s of pictogrammen
die u naar uw scherm kunt
uploaden.
Drukknoppen van andere
leveranciers kunnen ook als input
voor het Domintell-systeem werken
dankzij onze interfacemodule en –
protocol.

• Vloeiende navigatie met de touchscreens
• Kwaliteitsproducten voor een lange
levensduur
• Definieer tot 6 acties voor één enkele knop
• Pas uw knoppen uit het Metal-gamma aan
de specifieke ruimte en sfeer
• Slimme en ge - interconnecteerde
apparaten zoals audio, sensoren, rolluiken,
verlichting en nog veel meer
• Combineer acties via bewegingsdetecties op
je hoofdscherm dat oplicht bij benadering als
je nadert

13.

Professional experience.

Slimme
besparingen
Beheer het energieverbruik van
uw installaties en configureer
de toestellen met de Domintelltechnologie. Het verbruik kan dan
worden geoptimaliseerd. Met de
juiste instellingen wordt een slim
en autonoom gebouw gecreëerd,
wat besparingen oplevert voor
verwarming, elektriciteit, enz.
Dankzij verschillende
sensoren kunnen parameters
zoals beweging, klimaat of
luchtvochtigheid conditionele
reacties in uw installatie genereren,
waardoor de besparing en het
werkcomfort van iedereen wordt
geoptimaliseerd.
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STOKERS (Belgique)

Esentai Tower (Kazakhstan)
Al meer dan 20 jaar is Domintell
de Belgische specialist in
Smart Building Automation.
www.domintell.com

Amacro (Belgique)

Nivelles (Belgique)

Distributeur
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