
PREZENTACE SPOLEČNOSTI 



HISTORIE A SOUČASNOST 

2004 

 Založení společnosti 

 distributoři na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Rumunsku 

 Vývoj, výroba a distribuce řídících systémů a automatizací budov 

2005 

 Noví distributoři v Itálii a Portugalsku 

 Podepsána smlouva o dodávkách zařízení se skupinou Aspiag  

(10. největší investor) 

2006 

 Zřízena kancelář v Pardubicích – realizace projektu 

 Výrobky Domat Control System byly oceněny:  

 ForArch 2006 - Grand Prix – řídící systémy pro tepelná čerpadla 

 Aquatherm 2006 -  Nejlepší exponát – procesní stanice MiniPLC 

 



HISTORIE A SOUČASNOST 

2007 

 Uvedení výrobků s vlastním designem pro interiéry a IRC na trh 

 Začátek vývoje regulátorů pro průmyslové aplikace, řízení obnovitelných zdrojů 

a energií 

2008 

 První účast na prestižní mezinárodní výstavě Light + Building v Německu 

 Slavnostní otevření vzdělávacího centra v Klecanech (vývoj a technická 

podpora) 

 Sídlo firmy přestěhováno do Technoparku v Pardubicích  

(prodej, logistika a realizace projektů) 

2009 

 Uvedení prvního monitorovacího systému pro FVE 

 Začátek vývoje portálu ContPort 



HISTORIE A SOUČASNOST 

2010 

 Zřízení dceřiné společnosti Domat SK 

 Aktivity Domat Control System se přesouvají do energetického segmentu  

 Číslo jedna v ČR a SK v oblasti monitorovacích a řídících systémů pro FVE 

2011 

 Realizace projektů pro FVE v Belgii, Itálii a Bulharsku (monitorovací systémy) 

 Vstup na Bulharský trh 

2012 

 Zaměření se na dodávky řídících systémů, regulace kancelářských budov  

a systémy řízení pro obnovitelné zdroje energie 

 Vstup na německý trh 

 Oficiální uvedení portálu ContPort na trh (říjen) 



FAKTA O DOMAT CONTROL SYSTEM 

 TOP ~ 6 v ČR v řízení budov 

 TOP 1 v ČR, SR v monitorování FVE 

 Aktivně působí ve 12ti zemích světa 

 Konsolidovaný obrat ČR + SR od roku 2010 cca. 100 mil Kč / ročně 

 



SEGMENTY  -  ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PRO: 

BUDOVY A PRŮMYSL OBYTNÉ BUDOVY ENERGETIKA 



REFERENCE 

 BUDOVY: business centra, shopping centra, hotely a resorty, nemocnice  

a školy, sportovní areály, výrobní závody, logistická centraTOP 1 v ČR,  

SR v monitorování FVE 

 PRŮMYSL: řízení technologických procesů 

 ENERGETIKA: centrální zásobování teplem, tepelná čerpadla, solární elektrárny 

 

... všude tam, kde má být uživatelský komfort a úspory energie 



REFERENCE – VIP PARTNEŘI 

VIP partneři společnosti Domat: 

 

 Interspar a Spar – 170 objektů (ČR, HU, SK, HR) 

 Billa – 50 objektů v České republice, 20 na Slovensku 

 Family Centrum – 6 objektů v České republice,  

6 na Slovensku a 5 v Maďarsku 

 Porsche Interauto – 6 objektů v České Republice 

 Makro a Metro – 15 objektů (ČR a SK);  

integrace chlazení s tvorbou HACCP protokolů,  

archivace stavu otevření dveří 

 Penny Market  – 80 objektů v České republice 

 Bauhaus – 3 objekty v České republice 



REFERENCE – OSTATNÍ ZAJÍMAVÉ 

 Harfa – obchodní a administrativní centrum 

 Telurie Skrchov, výroba barev a laků, Ex prostředí, návaznosti na výrobní 

technologie 

 City Centrum Č. Budějovice, inteligentní office centrum, 15.000 DB 

 Hotel Palace ***** (Vienna Int.), Praha     

 OWI Olympus Medical Products – čistá výroba 

 TV vysílač Žižkov – řízení klimatizace  

 IMPACT – centrum pro boj s počítačovým terorismem (Malajsie) 

 Nemocnice Luanda (Angola) 

 Aeroporto de Leon - Repsol Aviation (PT)      

 Vlaandingenweg – potravinářská biovýroba, Arnheim (NL)    

 



REFERENCE – OSTATNÍ ZAJÍMAVÉ (ENERGETIKA) 

 Vytápění sídlištních domů tepelnými čerpadly;  

největší aplikace ve střední Evropě v použití TČ vzduch-voda 

 Energetické rozvody v areálu Technoparku Pardubice;  

největší aplikace ve střední Evropě v použití TČ voda-voda   

 Centrální zásobování teplem Trenčín (SK) 

 Solární elektrárny – systém pro řízení a monitorování;  

instalace o celkové kapacitě 418 MWp  

(CZ, SK, DE, BE, IT, BG)  

 Dvě ze tří největších fotovoltaických elektráren ČEZ:  

Ševětín (27 MWp) a Vranovská Ves (16 MWp) 

 



PRODUCT AND SERVICE RANGE 

Procesní software – SoftPLC 

Procesní stanice -  průmyslové počítače 

Periferie – teploměry, regulátory, ventily… 

Management SW – SCADA (EMS) 

Moduly – I/O moduly 

Energetický portál 



SYSTÉM 

RS485 I/O sběrnice 

 

M020 

M010 

  Ethernet/RS232 

M010 
RS232/RS485 

I/O moduly 

Regulátory 

Integrace 

IPLC 

Periférie 

RS485 I/O sběrnice 

Integrace 

Vzdálená RS485 I/O sběrnice 

RS485  

I/O sběrnice 

Vzdálené moduly TCP/IP 

IPCB IPCT 

M020 

M010 

IRC 

SMS 

 

Uživatel 
vzdálený přístup 

GPRS  

router 

 

Obsluha 

objektu 
PDA 

Wifi 

WWW 

SMS 

E-mail 

WWW 

SMS 

E-mail 

Manažer 
RcWare Vision 

ContPort 

 

ŘÍZENÍ  

MÍSTNOSTÍ 



KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY 

 Základní standardy: 

 

 

 

 

 Otevřené protokoly: OPC klient a server, Modbus TCP, ModBus, Modicon 

standard, BACnet, DDE Client 

 Firemní protokoly: DDC a PLC protokoly, cca. 60 komunikačních protokolů  

s různými zařízeními (Siemens, JCI, Sauter, Honeywell.....) 

 Odečty energií: Mbus – 60 typů měřičů, další na požádání zdarma 

 Vývoj driverů 

 



PŘEDNOSTI SYSTÉMU 

1. Uživatelský komfort:  

Webový přístup už od úrovně PLC; ethernetová komunikace; dynamická přehledná 

uživatelská grafika. Přinášíme komfort se standardem IT technologií. 

2. Otevřenost a kompatibilita:  

Základem systému je univerzální otevřená sběrnice Modbus na všech úrovních; systém je 

otevřený pro integraci třetích systémů různých výrobců; sběr dat z měřičů spotřeby 

protokolem M-bus se 70 mutacemi. Chráníme stávající investice. 

3. Úplnost a jednoduchost:  

Ucelený systém od koncových prvků až po energetické webové portály; flexiblita; 

jednoduchá, rychlá a nenáročná montáž. Snadné programování. Vývojová prostředí 

volně ke stažení. U komplexních řešení je celý systém od jednoho dodavatele. 

4. Úspora energií:  

řízení energetické efektivity budov (např. regulace topení podle předpovědi počasí!). 

Synergie regulačního systému a energetické analýzy zaručuje vysokou míru úspor. 

5. Technická podpora: 

Pravidelná bezplatná školení pro všechny softwarové nástroje,  

možnost hotline linky. 

 



SoftPLC - IDE 

 Funkční bloky programování 

 VVK knihovny 

 Online dohled, monitoring, údržba 

 Dálkové ovládání včetně možných strukturálních změn 

 Stejný postup pro různé HW platformy 

 



SoftPLC - HMI 

 Grafický editor pro tvorbu touchscreenových obrazovek 

 Základní SW pro webový přístup nebo ovládání přes grafický panel zdarma 

 Online grafy, časové programy, alarmy... 

 Několik úrovní ovládání: Místní LCD displeje,  

nadřazené terminály textové nebo grafické, vizualizace 

 Otevřený systém: poskytujeme protokol  

pro integraci do cizích vizualizací 

 OPC server zdarma  

 



RC Vision 

 Online systém úpravy a hodnoty příspěvku 

 Technologie dynamického promítání 

 Řízení doby programu, alarm, zpracovávání historických dat  

 Integrace systémů třetích stran na úrovni řízení i monitoringu 

 Kontrola databáze 

 Měření spotřeby energie 

 Dynamické databázové moduly 

 Plug-in pro fakturaci 

 

 

 



CONTPORT 

... získání přehledu o dění v budovách a technologiích 

... řízení servisní činnosti 

... sdílení informací z více míst v reálném čase 

... Reporty 

 

 

Cloudové řešení 

 

 

 

Nástroj pro řízení servisních aktivit 

Nástroj pro analýzu a prezentaci on-line dat 

Nástroj pro porovnání podmínek a energetických  

parametrů různých budov a technologií 

 

 

 

 



CÍLE NAŠÍ SPOLEČNOSTI 

Zůstat nablízku 
•Projektování 

•Implementace 

podpory 

 

Flexibilita 
•Aktualizace podle potřeb 

zákazníka 

•Vývoj na zakázku 

Odpovědnost 
•Školení zdarma 

•Online podpora 

Proaktivita 
•Klíčové indikátory 

výkonosti budov 

•Univerzity 

VY 



SHRNUTÍ 

Rozšířená zakázková řešení ve světě 

Ekonomika ruku v ruce s ekologií 

Snadná projekce a realizace 

Okamžitá pomoc 

 

Opravdová  

cena peněz 
 

 



KONTAKTY 

Domat Control System s.r.o. 

U Panasonicu 376 

CZ - 530 06 Pardubice 

 

Tel.: +420 461 100 823 

Fax: +420 226 013 092 

 

info@domat.cz 

 

www.domat.cz  

 

Školicí středisko Praha 

Třebízského nám. 424 

CZ - 250 67 Klecany 

 

Tel.: +420 222 365 395 

Fax: +420 226 013 092 

 

  

 


