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– systemet för smartare hem!

STYR DITT HUS

– PEKA PÅ SKÄRMEN, RING FRÅN MOBILEN, 
TRYCK PÅ FJÄRRKONTROLL/STRÖMBRYTARE ELLER LÅT MASTERN I 

DOMINTELLS SYSTEM MINNAS DINA FAVORITINSTÄLLNINGAR!

Kontakta oss idag

– och läs mer på

www.SmartareHem.Nu!



Tekniken för byggnaders elektriska 
system har utvecklats enormt under 
de senaste 15 åren. 
Minipekskärmar som strömbrytare 
här intill är de senaste i raden av 
applikationer lika avancerade som 
användbara! 

Nyheter som setts som exklusiva 
behöver inta vara lyx, utan mer 
vardagliga angelägenheter för 
Din ekonomi, komfort, miljö och 
säkerhet. Du kan styra husets alla 
funktioner varifrån Du vill, till och 
med via mobilen eller fast telefoni. 

Dimintell känner väl till dagens krav 
och samarbetar med tillverkare som 

utvecklar Domintells system för att 
möta framtidens boende redan nu.
Hemautomation innebär elinstalla-
tioner med ett system som kan 
växa efter hand och där Du själv 
bestämmer hur Din bostad utrustas 
och uppgraderas. Börja redan nu 
att tänka på morgondagen för att 
ta hand om Ditt välbefinnande. 

Vi på Dimintell är experter på 
lösningar för smartare hem – och 
generalagent för Domintells system 
i Skandinavien.

– hemsystem helt enkelt

Se om ditt hus

Vi ser fram emot att få 
hjälpa även Dig till ett 
Smartare Hem!



Teknik och lösning finns idag 
till rimligt pris. Sett över Ditt hus 
livslängd – så är det en liten 
investering – som ger oerhört mycket 
tillbaka.

Tveka inte – och tänk långsiktigt. 
När Du väl har systemet installerat 
– så undrar Du hur Du kunde klara 
Dig utan t.ex. ”släck allt” funktion, 
”kom hem” knapp, automatisk 
närvarosimulering vid resa, 
automatisk temperatursänkning och 
fjärrstyrning av ljus, bastu, pool 
m.m....!?!

Det smarta med vårt system är också 
att det är väldigt flexibelt, går att 
enkelt bygga ut, är framtidssäkert 
och kan konfigureras av Dig själv 
efterhand som behoven och miljön 
förändras!

Strömbrytare med skärmsläckare 
i form av klocka

Rörelsedetektor

– smidigare installation

En lösning för Smartare Hem
– förenar Komfort, Ekonomi och Trygghet!

Domintell –Morgondagens 
VillaStandard – redan idag!



Vi hjälper Dig till ett smartare hem!

– systemet för smartare hem!
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Kontakta oss idag – och läs mer på
www.smartarehem.nu !

– Avancerad styrning av Ljus och Värme
– Fjärrkontroll och övervakning
– Mediasystem för inbyggnads-HiFi m.m.
– Intelligenta nätverkslösningar


