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Nové obchodní centrum nabízí ve třech nadzemních patrech téměř 14 000 m2 obchodních ploch s širokým spektrem 
obchodů. V přízemí je vedle supermarketu (o výměře 1800m2) situována řada dalších obchodů a služeb, jako např. 
drogerie, banky, tabák, lékárna, čistírna oděvů, kavárny apod. Zvýšené přízemí objektu je koncipováno především 
jako patro obchodů s módou, obuví, módními doplňky, sportovními potřebami, hračkami, domácími spotřebiči, 
elektronikou a hernou. V prvním patře Centra Krakov pak nalezneme foodcourt s jednotkami rychlého občerstvení  
a restaurací, dětský koutek a další jednotky orientované především na děti, zábavu, volný čas a sportovní vyžití.
Součástí objektu je prodejna Billa, jejíž řídicí systém je navržen samostatně tak, aby mohl být propojen s centrálním 
dispečinkem společnosti Billa v Modleticích, stejně jako tomu je u ostatních rekonstruovaných prodejen. Řídicí systém 
budovy OC Krakov obsahuje kromě zónových regulátorů celkem 8 procesních podstanic MXPLC, doplněných o další 
I/O moduly. Rozvaděče s podstanicemi jsou propojeny technologickou sítí, po níž podstanice komunikují s vizualizací 
RcWare Vision. Systém ovládá vytápění a vzduchotechniky, fancoily, dveřní clony, osvětlení i přípravu primárních en-
ergií - výměníkovou stanici a zdroje chladu. Jako u všech podobných staveb, nepřítelem byl čas. Objekt se nicméně 
podařilo uvést do provozu k požadovanému termínu 1. listopadu 2013 a dnes již renovované obchodní centrum 
slouží obyvatelům Bohnic, Čimic i okolí.

za několik dní nastanou Vánoce a přiblíží se i konec roku, příležitost k ohlédnutí a bilancování. Pokud si na ně ovšem 
v hektickém čase uzávěrek, vrcholu sezóny měření a regulace a přípravy na sváteční dny vůbec uděláme čas. My 
jsme to zkusili a zjistili jsme, že rok 2013 poskytl dvě zajímavá čísla: dodali jsme již celkem více než 50 000 systé-
mových přístrojů (mezi něž počítáme procesní stanice, I/O moduly, převodníky a komunikativní pokojové regulátory 
a ovladače) a meziročně vyexpedovali přes 10 000 přístrojů. Svědčí to o úspěšném produktovém prodeji, k jehož 
výsledkům přispíváte i vy, naši zákazníci. Přístroje s logem Domat se díky vám objevují na těch nejprestižnějších insta-
lacích v České republice i v zahraničí.

Rádi bychom vám za to poděkovali jak na stránkách tohoto newsletteru, tak osobně – ať už při obchodních setkáních, 
či přímo na zakázkách při realizaci, kde se občas potkáme v rámci školení nebo technické podpory.

Věříme, že Domat se za bezmála desetileté působení na trhu vyprofiloval jako poskytovatel technicky pokročilých 
řešení, které díky jednoduché topologii systému a bohatým softwarovým funkcím přinášejí realizačním firmám úspo-
ry realizačních nákladů a koncovým uživatelům úspory nákladů provozních. Nezapomínejme ovšem, že stále platí, 
že sebelepší výrobek nepřináší plný užitek, není-li řádně vyprojektován, instalován a provozován. Budeme se o to  
i v novém roce spolu s vámi snažit.

Přejeme vám klidné svátky a nabytí nových sil pro nové výzvy, které nás v příštím roce čekají.

 Tým Domat Control System s.r.o.

Vážení obchodní přátelé, 
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Zajímavé akce
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V systémech větrání, vytápění a klimatizace se časem ustálilo několik základních typů pasivních čidel:
• NTC (s negativním teplotním koeficientem, tedy u nich se zvyšující se teplotou odpor klesá) s nejrůznější-

mi charakteristikami: 1.8 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ, případně jiný speciální rozsah. S těmito čidly se setkáme nejčas-
těji u splitových klimajednotek, vyznačují se širokou změnou odporu, např. u čidla NTC 10 kΩ je to 100 kΩ 
až 800 Ω v běžně se vyskytujícím rozsahu teplot -20 až 100 °C. Tato vlastnost ovšem znamená, že vstupní 
rozsah měření odporu v regulátoru musí být dosti velký.

• Pt100 – tento měřicí prvek najdeme hlavně u kalorimetrů v podobě spárovaných dvojic čidel s pevnou 
délkou kabelu, což zaručuje vysokou přesnost a nemožnost ovlivňovat měření. Pro běžné instalace ale 
Pt100 příliš vhodná volba není, a to pro nízký základní odpor čidla, protože měření je pak významně ovliv-
ňováno parazitním odporem kabelu. Proto se u systému DDC nejčastěji používají čidla

• Pt1000 se základním odporem 1000 Ω při 0 °C, často používaný standard,
• Ni1000-5000 (též Ni1000 TK5000, Ni1000 L&G, Ni1000 Landis, Ni1000 Siemens) s teplotním koeficientem 

5000 ppm/K a
• Ni1000-6180 (někdy zvaná Ni1000 Sauter) s teplotním koeficientem 6180 ppm/K.

Oba posledně zmíněné typy nejsou vzájemně zcela kompatibilní, pohledem do tabulky závislosti odporu na 
teplotě zjistíme, že již u pokojových teplot je rozdíl měření asi 4 K, u teplot horké vody 10 K i více. Proto pozor 
na záměnu při náhradách starších systémů: při uvádění do provozu se může zdát, že hodnota je v pořádku, 
protože při zkoušení vstupů a výstupů nemusíme na první pohled rozdíl odhalit.
Celý článek včetně tipů z praxe a popisů nejčastějších problémů najdete zde http://domat-int.com/pro-
dukty/online-navody/problemy-u-mereni-teplot-pasivnimi-cidly

Kompletní sortiment pokojových ovladačů a regulátorů UI..., UC...  
je nyní k dispozici i v černé antracitové barvě. Ačkoli drtivá většina 
těchto oblíbených komunikativních zařízení se objednává v barvě 
krémově bílé (RAL 9001), na zakázku byly vyrobeny ovladače antra-
citově šedé (RAL 7016). Tento odstín je vhodný do prostor, kde bílá 
barva působí rušivě, tedy například divadelní sály nebo designové 
místnosti. 

Pro řízení systémů s proměnným množstvím vzduchu (Variable Air Volume, VAV) podle obsahu oxidu uhli-
čitého v místnosti slouží nový regulátor FC015 s ovladačem UC095. Regulátor má tři spojité výstupy 0..10 V,  
a to pro ventil dohřevu nebo topení, chlazení a řízení regulátoru průtoku vzduchu. Chování výstupu pro říze-
ní množství vzduchu je dáno provozním módem: v režimu úspory energie je požadavek na průtok nulový, při 
poklesu se reguluje na minimální množství vzduchu, nastavené konstantou v regulátoru, a při komfortním 
režimu je řídicí signál klapky závislý na aktuální koncentraci CO2

, kterou snímá čidlo v pokojovém ovladači.
Primární zařízení (vzduchotechnická jednotka), která zásobuje skupinu místností vybavených regulátory 
FC015, je obvykle řízena na konstantní výstupní tlak a zároveň podle požadavků z jednotlivých regulátorů 
FC015, které jsou komunikovány po sběrnici. Můžeme tím například zajistit, že pokud jsou všechny zásobo-
vané místnosti ve stavu dlouhodobé neobsazenosti (Vypnuto), primární jednotka se zcela vypíná. Jakmile ja-
kákoli z místností přejde do komfortního nebo prekomfortního stavu, vzduchotechnika se spustí a zásobuje 
místnosti předpřipraveným vzduchem. 
Regulátory FC015 a pokojové ovladače UC095 komunikují po sběrnici Modbus a jsou proto připraveny pro 
integraci do libovolného systému řízení budovy.

Měření teplot pasivními čidly a odstraňování problémů

Pokojové ovladače a regulátory v barevné variantě antracit

Zónový regulátor VAV a topení / chlazení s čidlem CO
2
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Všechna školení probíhají ve školicím středisku Klecany, Třebízského náměstí 424. Podrobnosti, další školení  

a kontakty pro přihlášení najdete na www.domat.cz.

16. 1. 2014 - SoftPLC pro softwarové techniky, Klecany
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.

23. 1. 2014 - Školení projektantů, Pardubice
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.

13. 2. 2014 - Komunikace protokolem Modbus, Klecany
Školení je určeno pro programátory PLC a SCADA, ale i pro další zájemce o integrované systémy s protokolem 

Modbus RTU a TCP. Účastníci budou po absolvování schopni specifikovat, vyprojektovat a oživit komunikaci 

mezi cizím zařízením Modbus a PLC nebo vizualizací. Diagnostika chyb. Praktická cvičení – notebook a pře-

vodník na RS485 s sebou!
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Česká republika
Domat Control System s.r.o.
U Panasonicu 376
CZ – 530 06 Pardubice – Staré Čivice
Tel.: +420 461 100 823
Fax: +420 226 013 092
Servisní linka: +420 733 421 878
info@domat.cz
www.domat.cz

Školící středisko Praha
Třebízského nám. 424
CZ – 250 67 Klecany
Tel.: +420 222 365 395
Fax: +420 226 013 092
support@domat.cz

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

Benelux
VEDOTEC BV
De Vijf Boeken 1K
2911 BL  Nieuwerkerk aan den IJssel,  
Tel.: (+31) 088-833 68 00 of 
088-VEDOTEC, 
Fax: (+31) 088-833 68 68, 
Mobil: (+31) (0)6-41458511
e-mail: info@vedotec.nl
www.vedotec.nl

Chorvatsko
Aeroteh d.o.o.
Andrije Žaje 10
HR – 10000 Zagreb
Tel.: + 385 1 301 53 12
Fax: + 385 1 301 53 13
e-mail: eduard.nothig@aeroteh.hr
www.aeroteh.hr 

Itálie
Automat
Stefano Perfetti
Via Vincenzo Monti, 26
IT – 20123 Milano
Tel.: +39 335 406 463
e-mail: s.perfetti@dintorni.net

Litva a Lotyšsko
UAB BALTESA
Žalgirio g. 108
LT-09300, Vilnius
Tel.: +370 (5) 2727902
Fax: +370 (5) 2727902
e-mail: info@baltesa.lt
www.baltesa.lt

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

Malajsie
TECH-STORE MALAYSIA Sdn. Bhd.
No.20-2, Jalan Suria Puchong 6,
Pusat Perniagaan Suria Puchong,
47110 Puchong, Selangor Darul Ehsan
Tel: +603 8940 6688
e-mail: info@tech-store.com.my
www.tech-store.com

Německo
S+S Regeltechnik GmbH
Pirnaer Straße 20
D-90411 Nürnberg
Tel.: +49 (0) 911-519 47-0
Fax: + 49 (0) 911-519 47-70
e-mail: mail@spluss.de
www.spluss.eu

Nizozemí
Building technology bv
Postbus 189
NL – 7390 AD, Twello
Tel.: +31 571 262 728
Fax: +31 571 262 628
e-mail: info@buildingtechnology.nl
www.buildingtechnology.nl

Polsko
Grupa Usługowa Sobolew
ul. Wzgórze Bernadowo 301
81583 Gdynia
Tel.:+48 600 393 649
e-mail: info@gus.com.pl

Portugalsko
WSBP – We Solve Building Problems
Rua Pedro Nunes – Quinta da Nora
3030-199 Coimbra
Tel.: +351239700317
Fax: +351 239 700 318
e-mail: info@wsbp.eu
www.wsbp.eu

Rakousko
Simic Mess- Steuer- u. Regeltechnik
Neubaugasse 13
A-3435 Neusiedl
Tel.: +43 (664) 975 60 85
e-mail: simic.msr@gmx.at 

Rumunsko
SC LSA Romania Building Automation 
SRL
L.N.Tolstoi Nr. 13, Tg. Mures
Tel.: +36 1 288 0500
Fax: +36 1 288 0501
e-mail: aracs.peter@lsa.hu
www.lsa.hu 

Slovinsko
KOVINTRADE CELJE
Mednarodna trgovina d.d. Celje
POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA
Brnčičeva ulica 45
SLO – 1000 Ljubljana
Tel.: + 386 1 560 76 78
Fax: + 386 1 530 24 41
e-mail: regulacije@kovintrade.si
www.kovintrade.com 

Švýcarsko
GLT Engineering AG
Schützenstrasse 30
CH-8245 Feuerthalen
Tel.: +41 52 647 41 00
Fax: +41 52 647 41 09
e-mail: info@glt.ch
www.glt.ch
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