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Jednou ze zajímavých akcí, na které jsme se na jaře podíleli, byla instalace systému měření a regulace  
v kotelně obchodního centra Dalma Garden Mall v Jerevanu. Centrum je prvním objektem svého typu  
v arménii, budou v něm bankovní pobočky, kino, řada restaurací a kaváren, supermarket, obchod se 
stavebninami a další obchody a služby; plánované otevření je na podzim roku 2012. OC Dalma je podle ar-
ménských dodavatelů TZB prvním objektem v celém státě, kde je řídicí systém budovy instalován místním 
dodavatelem.
investorem je společnost Dalma invest LLC, dceřiná 
společnost ruské investiční skupiny Tashir. Celkové náklady 
stavby byly plánovány na 40 mil. USD, podlahová plocha 
je 43 500 m2 ve dvou podlažích, což je stavba rozsahem 
srovnatelná například s pražskou Galerií Harfa (49 000 m2). 
Stavba začala v r. 2008 a dokončuje se během léta 2012. 
Kotelna je vybavena třemi italskými kotli i.var  
o výkonu 1.4 MW, celkový jmenovitý výkon 4.2 MW je 
distribuován do čtyř okruhů: cca. 600 kW na ohřev TUv 
a 3.8 MW pro vZT jednotky a dva okruhy dvoutrub-
kových fancoilů. Těch je v objektu asi 200 a jsou reg-
ulovány mechanickými termostaty, sezónní change-over je aktivován manuálně mechanickým 
uzavřením přívodu topné a připojením chladicí vody. vzduchotechnické jednotky mají vlastní regulaci  
a budou propojeny přes sběrnici do vizualizačního programu.
Systém měření a regulace kotelny obsahuje asi 150 fyzických datových bodů a někde evropské standar-
dy převyšuje, investor například vyžadoval u všech dvojic čerpadel i spojité měření diferenčního tlaku 
na čerpadlech jako indikaci chodu. navíc se hlídají poklesy statických tlaků na 11 místech (přívodech  
a zpátečkách všech okruhů a v hlavním rozdělovači). 
Hardwarová výbava se skládá z programovatelné podstanice iPLC201, pěti modulů MCiO2 a dalších třech 

i/O modulů, které přibyly při změnách a doplňcích. K obsluze 
slouží LCD displej a klávesnice regulátoru, počítá se s vaz-
bou na řídicí systém budovy, o jehož dodavateli ovšem ještě 
není rozhodnuto. Požadavkem proto bylo poskytnout data  
v otevřeném formátu; všechny strany se shodly na OPC serve-
ru. Periferie jsou standardní jímková čidla teploty (Pt1000)  
a čidla tlaku statická i diferenční. v rámci školení proběhla  
i prezentace řešení obdobného objektu v Čr a investor pro-
jevil zájem o řízení osvětlení ve společných prostorech (mall, 
chodby, parkoviště, reklamy atd.). Znamenalo by to pouze 
doplnění výstupních modulů do silnoproudých rozvaděčů, 
jejich propojení sběrnicí a doplnění aplikačního softwaru.

v následujícím newsletteru najdete novinky a informace, které jsme pro vás připravili na letní měsíce. 
věříme, že si přes prázdniny odpočinete a naberete sil do nadcházející sezóny. i v ní budeme čelit dále zesí-
leným požadavkům na úspory, a to jak energií, tak realizačních nákladů. Jsme hrdi na to, že vám tyto nele-
hké úkoly pomáháme plnit, a přejeme vám, abyste se při realizaci svých projektů setkávali s rozumnými 
investory, kteří vědí, že investiční a provozní náklady jsou spojené nádoby a že nemístný tlak na úspory při 
realizaci většinou vede ke zhoršeným provozním ukazatelům.

Přeji vám pěkné léto a spoustu radosti z dobře vykonané (a včas zaplacené) práce!

ing. Jan vidim
vývoj, technická podpora

vážení obchodní přátelé, 

Řídicí systém OC Dalma, Jerevan

Zajímavá zahraniční reference
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M085 Převodník P-Bus na Modbus rTU

M430 Modul 32 Di

Ui415 integrátor slunečního záření

MXPLC a MXL

Při vyhodnocování účinnosti Fve je zásadním ukazatelem účinnosti 
poměr vyrobené elektrické energie k energii záření, kterou měly pa-
nely k dispozici. Známe-li aktuální hodnotu záření (W/m2) a plochu 
panelů, spočítáme maximální energii, kterou může elektrárna vyu-
žít. Solární integrátor Ui415 integruje hodnotu záření v čase a počítá 
kumulovanou dopadající energii v kWh/m2. Tato hodnota je vysílána 
pulsním výstupem a spolu s dalšími veličinami (kumulovaná hodno-
ta pro aktuální den, okamžitá hodnota záření) dostupná na sběrnici 
Modbus rTU / rS485.

Kompaktní podstanice s 88 i/O, 4 sériovými porty a rozhraním ether-
net, MXPLC, má nyní možnost rozšíření: desku MXL, která do MXPLC 
přináší všechny funkce regulátorů řady iPLC5xx. Deska MXL obsahuje 
procesor s OS Linux a licenci SoftPLC runtime s více než 30 drivery pro 
komunikaci s různými i/O moduly, cizími řídicími systémy a službami, 
jako jsou BaCnet, Modbus TCP, energetické systémy, solární střídače, 
server s předpovědí počasí, SoftPLC proxy server atd. Se svou sklad-
bou 16 ai, 8 aO, 32 Di a 32 reléových výstupů nabízí MXPLC výbornou 
cenu na datový bod a navíc řadu dalších komunikačních funkcí.

Při modernizaci starších zařízení je cílem minimalizovat náklady na 
rekonstrukci a pokud možno zachovat stávající investice využitím 
funkčních částí původního systému. Pokud jsou periferie a i/O mo-
duly ještě schopné funkce a vyžadujeme nový aplikační software  
s přenosem dat na internet nebo webovým přístupem, je tu příležitost 
pro M085 a M086, nové převodníky P-Bus na Modbus rTU / rS485. 
Přinášejí nový život do instalací s podstanicemi Landis & Gyr UniGyr 
a viSiOniK tím, že hladce propojují P-Busové i/O moduly PTM..., PTK... 
se světem Modbus rTU (SoftPLC, MiniPLC nebo jakýkoli cizí regulá-
tor). v SoftPLC iDe jsou P-Busové moduly již předkonfigurované, takže 
tvorba aplikace je prakticky stejná, jako pro i/O moduly Domat.

nový vstupní modul, který při stejných rozměrech jako M420 zdvoj-
násobuje počet binárních vstupů: nyní můžete přivést do systému 
až 32 Di vstupním modulem o šířce 6 Din modulů (105 mm). Modul 
M430 najde využití v rozvodnách, rozvaděčích pro řízení osvětlení, 
systémech pro energetický monitoring i dalších aplikacích, kde je 
potřeba snímat větší množství binárních signálů za rozumnou cenu. 
Modul komunikuje - stejně jako všechny ostatní – protokolem Mod-
bus rTU a lze jej zaintegrovat jak do prostředí SoftPLC, tak do jakého-
koli jiného systému, podporujícího komunikaci Modbus.
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ContPort
ContPort je nová aplikace pro energetickou ana-
lýzu a správu budov a průmyslových zařízení. 
Skládá se ze tří hlavních modulů:

Servisní help desk a správa poskytují komplet-
ní archivaci technické i obchodní dokumentace  
a průběhu záručních, pozáručních i preventiv-
ních prohlídek a zásahů. v systému jsou uloženy 
příslušné dokumenty, nutné pro bezpečný a hos-
podárný provoz budov a technologických celků: 
projektová dokumentace, servisní a provozní 

smlouvy, revize atd. Průběh servisního zásahu začíná nahlášením problému – buď ručně přes webové 
rozhraní, nebo automaticky, tedy na základě alarmu z řídicího a monitorovacího systému. Servisní událost 
je pak zpracována, uzavřena a fakturována. Preventivní prohlídky jsou plánovány předem a jejich servisní 
tickety jsou generovány automaticky. Součástí tohoto modulu je též správa skladu náhradních dílů. 

Modul pro sběr online dat shromažďuje data z technologií buď přes vizualizaci, nebo přímo z PLC a i/O 
 modulů. Hodnoty se zobrazují na portálu na straně s přehledem a ukládají se v databázi. Tato data ukazují, 
jak efektivní je provoz zařízení: zobrazují se spotřeby jednotlivých částí, hodnoty okolního prostředí (oslu-
nění, venkovní teplota, rychlost větru atd.), procesní hodnoty (teploty, průtoky...) a spotřeby energií (elek-
třina, plyn, teplo, voda). Hodnoty jsou prezentovány na manažerské úrovni a používají se pro přehledy  
a dlouhodobé plánování.

Modul pro reporting a ekonomické vyhodnocení pracuje s daty, získanými v předchozích dvou modu-
lech, nebo importovaných do systému z dalších zdrojů (jako je automatický import meteodat z internetu 
nebo souboru .csv). Je možné tvořit různé typy sestav, od jednoduchých, jako je přehled provozních ná-
kladů zařízení za určité období, po složitější vzájemné porovnávání podobných zařízení (benchmarking)  
v různých lokalitách, vztažené na měrné jednotky (m2, kWp, roky). Sestavy mohou být generovány auto-
maticky a zasílány příjemcům e-mailem.

ContPort byl navržen pro 
servisní a správcovské firmy  
a pro investory spravující více 
technologií – pro uživatele, 
kteří chtějí mít souhrnný pře-
hled o nákladech a účinnosti. 
Servisní firmy využívají přede-
vším aplikační část, zatímco je-
jich subdodavatelé do systému 
přistupují přes webový portál 
ContPort na adrese www.con-
tport.com. Spojení s portálem 
je šifrované a přístup k datům je 
omezen podle úrovní uživatelů  
a jejich práv.
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Školení / veletrhy
Školení
všechna školení probíhají ve školicím středisku Klecany, Třebízského náměstí 424. Podrobnosti, další školení  
a kontakty pro přihlášení najdete na www.domat.cz.

14. 6. 2012 - SoftPLC pro softwarové techniky

Základní seznámení s prostředím SoftPLC iDe pro programování procesních stanic, funkční bloky, komuni-
kace s i/O moduly, nahrávání programu, dálková diagnostika, tvorba LCD menu, webový přístup. Pro ty, kdo 
chtějí začít programovat oblíbené regulátory MiniPLC. v průběhu jednoho dne uvidíte hodnoty z vlastního 
programu na embedded webovém serveru.

28. 6. 2012 - SoftPLC pro pokročilé

Pro ty, kteří v SoftPLC již programují, a rádi by plně využili všechny funkce systému. Příklady aplikací složitěj-
ších funkčních bloků, řešení často se opakujících úloh, export a import stránek, proměnných atd., vzájemná 
komunikace mezi podstanicemi, drivery pro cizí systémy a jejich konfigurace, připojování SoftPLC do cizích 
vizualizací atd. Prostor bude i pro diskusi nad vašimi projekty. Zajímá-li vás konkrétní téma, posílejte prosím 
náměty předem na support@domat.cz. 

19. 7. 2012 - SoftPLC pro softwarové techniky

Základní seznámení s prostředím SoftPLC iDe pro programování procesních stanic, funkční bloky, komuni-
kace s i/O moduly, nahrávání programu, dálková diagnostika, tvorba LCD menu, webový přístup. Pro ty, kdo 
chtějí začít programovat oblíbené regulátory MiniPLC. v průběhu jednoho dne uvidíte hodnoty z vlastního 
programu na embedded webovém serveru.

13. 9. 2012 / 11. 10. 2012 / 1. 11. 2012 - Školení projektantů

Pro projektanty řídicích systémů Domat. Důraz bude kladen na nejčastěji se vyskytující chyby, zapojení zemí, 
ochranu proti přepětí, napájecí poměry atd. Budeme se ale věnovat i komunikaci po rS485, integraci cizích 
systémů s přihlédnutím k rekonstrukci starších systémů Mar a ochraně investic, síťovým topologiím, možnos-
tem záznamu dat do databází i dalším tématům, která při projektování přinášejí nejvíce otazníků.

veletrhy
20. - 24. 11. 2012 - Aquatherm Praha

Devatenáctý mezinárodní odborný veletrh vytápění, ventilace, klimatizač-
ní, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky, tradičně na výstavišti 
Pva eXPO PraHa Letňany. Otevřeno 10 – 18 hod., v sobotu do 16 hod. Před-
stavíme novinky zimní sezóny a věříme, že si najdete i chvilku na přátelské 
popovídání. Těšíme se na setkání s vámi!

www.domat.cz/newsletter



Česká republika
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

Školicí středisko Praha
Třebízského nám. 424
CZ - 250 67 Klecany
Tel.: +420 222 365 395
Fax: +420 226 013 092

www.domat.cz

Slovensko
Domat Control System s.r.o.
Údernícka 11 
SK – 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 206 48 965
Tel.: +421 2 206 48 966
Fax: +421 2 332 04 558
info@domat.sk

Maďarsko
LS épületautomatika Kft
H-1194 Budapest,
Mészáros Lőrinc utca 130/B
Tel.: +36 1 288 0500
Fax: +36 1 288 0501
aracs.peter@lsa.hu

Chorvatsko
aeroteh d.o.o.
Kukuljevićeva 32
Hr - 10000 Zagreb
Tel.: + 385 1 301 53 12
Fax: + 385 1 301 53 13
eduard.nothig@aeroteh.hr

Slovinsko
Kovintrade d.d. Celje, Pe Ljubljana
Brnčičeva 45
Si - 1231 Ljubljana
Tel.: + 386 1 560 76 78
Fax: + 386 1 530 24 41
info@kovintrade.si

Rumunsko
SC LSa romania Building 
automation SrL
L.n.Tolstoi nr. 13
Tg. Mures
romania
Tel.: +36 1 288 0500
Fax: +36 1 288 0501
aracs.peter@lsa.hu

Itálie
automat
Stefano Perfetti
via vincenzo Monti, 26
iT - 20123 Milano
Tel.: +39 335 406 463
s.perfetti@dintorni.net

Rakousko
Simic Mess- Steuer- u. regeltechnik
neubaugasse 13
a - 3435 neusiedl
Tel.: +43 (664) 975 60 85
simic.msr@gmx.at

Nizozemsko
Building technology bv
Postbus 189
nL - 7390 aD, Twello
Tel.: +31 571 262728
Fax: +31 571 262628
info@buildingtechnology.nl

Malajsie
TeCH-STOre Sdn. Bhd. (805905-T)
11.23, Jalan 15/155B
akad esplanad, Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur
Tel: +603-8993 9319
Fax: +603-8993 9319
info@tech-store.com

Švýcarsko
GLT engineering aG
Schützenstrasse 30
CH - 8245 Feuerthalen
Tel.: +41 52 647 41 00
Fax: +41 52 647 41 09
info@glt.ch
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