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Residence Sacre Coeur 2 je součástí polyfunkčního bloku v ulicích Holečkova – Grafická na pražském Smíchově. Budo-
va je polyfunkční, kromě bytů jsou v ní i garáže a obchodní plochy. System řízení budovy dodávala firma Electro Enter-
prises s.r.o., systémový integrátor Domat Control System. V objektu je instalován systém měření a regulace pro řízení 

vlastního zdroje tepla – plynové kotelny, vytápění a vzduchotech-
nik včetně klimatizací v bytech. V místnosti údržby TZB je pracoviš-
tě dispečinku s počítačem, na němž běží vizualizační program. Pro 
větrání garáží, obchodních ploch, kotelny a odtahů z bytů slouží  
8 vzduchotechnických jednotek. Vytápění je rozváděno čtyřmi vět-
vemi - třemi pro byty, čtvrtou větev představuje podávací čerpadlo 
pro VZT jednotky. 

Až k tomuto bodu se technologie nijak neliší od běžných poly-
funkčních budov. Zásadní rozdíl v systému měření a regulace 
(MaR) proti běžným projektům ale najdeme v bytech. Ty jsou kli-
matizovány jednotkami LG, které jsou v každém bytě řízeny z cent-
rálního bytového regulátoru MaR společně s podlahovým topením 
a v některých bytech i s konvektory. 

Byty jsou vybaveny, podle velikosti, až 12 okruhy podlahového vytápění, až 10 konvektory s termoelektrickými hla-
vicemi, až 6 jednotkami VRV, až 5 komunikativními pokojovými ovladači Domat UI010 nebo UI012 (podle požado-
vaných výstupů pro termohlavice) a jedním až dvěma měřiči tepla. Vzhledem k variabilitě provedení i požadované 
funkčnosti je každý byt vybaven samostatným volně programovatelným řídicím automatem Domat mark320. Těch je 
v budově nasazeno celkem 84. 
 
Programovatelný automat mark320 má čtyři sériové porty (2× RS232 a 2×RS485). Na jednu linku RS485 jsou připojeny 
triakové výstupní moduly M312 pro řízení termických pohonů a komunikativní pokojové ovladače UI012 pro řízení 
konvektorů nebo ovladače UI010 bez výstupů. Všechny komponenty komunikují protokolem Modbus RTU. Druhý 
port RS485 slouží pro integraci klimajednotek protokolem LGAP (dříve s názvem PI485). Tento protokol umožňuje 
nastavovat stav VRV jednotky, její provozní režim, funkci výdechové klapky, požadovanou teplotu a rychlost venti-
látoru, a číst skutečnou teplotu vzduchu a několik dalších parametrů. Protokol PI485 již byl k dispozici v předchozí 
řadě programovatelných podstanic Domat MiniPLC, v regulátorech Domat mark320 je ale implementován v jazyce  
ST (strukturovaný text) a volně k dispozici jako příklad zákaznicky napsaného komunikačního protokolu. Podstani-
ce řady mark... mohou být programovány jak ve strukturovaném textu, který umožňuje větší flexibilitu, tak v jazyce 
funkčních bloků (FBD), který je přehlednější a snadnější pro uživatele, zvyklé na programování většiny řídicích systé-
mů. Oba způsoby programování je možné kombinovat a technici si mohou tvořit i vlastní procedury a funkční bloky, 
opět psané buď v strukturovaném textu, nebo ve funkčních blocích.

V tomto zapojení je hlavní úlohou podstanic koordinovat funkci 
klimatizace a topení tak, aby nemohlo dojít k současnému chla-
zení jednotkou VRV a topení podlahovým vytápěním. Jednotné 
ovládání pokojovými ovladači UI010 nebo UI012 usnadňuje obslu-
hu, řídicí povely pro klimajednotku jsou předávány po sběrnici do 
venkovní jednotky (společné pro všechny vnitřní jednotky v bytě) 
a ta je předává do vnitřních jednotek. Ovladače UI012 na sobě mají 
triakové výstupy, které jsou využity pro řízení termických ventilů  
v příslušných místnostech, čímž došlo k úspoře kabeláže. Termické 
ventily podlahového vytápění umístěné v rozdělovači jsou ovládá-
ny společným výstupním modulem M312 s 8 triakovými výstupy.

 

Data z podstanic jsou vizualizována na centrálním dispečerském pracovišti. Přes jeho server mají k ovládání přístup  
i uživatelé – mohou tak odkudkoli kontrolovat a nastavovat topný a klimatizační systém svého bytu.

Do podstanic jsou dále integrovány i další systémy v bytech (KNX, podstanice Wago) a přímo do velínu pak primární 
regulace firmy Sauter. Sacre Coeur 2 je příkladem projektu, při jehož přípravě fungovala úzká spolupráce projektantů 
klimatizace, topení a měření a regulace. Jedině tak mohlo vzniknout integrované řešení, které šetří investiční i pro-
vozní náklady.

Integrace klimatizačních jednotek v Sacre Coeur II

Zajímavé akce
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Pro Českomoravskou energetiku a.s. vznikl na jaře 2016 odečtový systém elektroměrů pro lokální distribuční soustavy 
(LDS). LDS je ohraničená energetická síť, která je v našich podmínkách na straně vysokého napětí vymezena napájecím 
transformátorem a na straně nízkého napětí jsou k síti připojeni odběratelé elektřiny. Ti obvykle získají nižší cenu silo-
vé elektřiny vůči ceníku majoritního regionálního obchodníka s elektřinou. Rozhraním dodávek el. energie je odběrné 
místo, ke kterému přísluší fakturační elektroměr. Odběrateli jsou zákazníci, obvykle nájemci části zásobovaného objek-
tu nebo areálu, kteří se dělí na velkoodběry (elektroměr je na vedení 22 kV nebo 10 kV) a maloodběry (elektroměr je 
za trafostanicí na síti nízkého napětí). Operátor LDS na jedné straně komunikuje s dodavatelem elektřiny a hlásí data  
o spotřebě operátorovi trhu s elektřinou (OTE), na druhé straně sbírá data z odběrných míst a dbá na řádnou fakturaci  
a dodržování předepsaných parametrů dodávané energie.

Elektroměry komunikují buď po rozhraní RS232 protokolem IEC 62056-21, nebo po rozhraní M-Bus. Odečtový systém 
byl navržen tak, aby v místech odběru využíval co nejjednodušší hardware, což zjednodušuje správu systému a snižuje 
pořizovací náklady. Data jsou přenášena přes VPN zašifrovaným připojením v síti GPRS do cloudové služby, kde se data 
ukládají pro zpracování v systému ContPort.  V ContPortu jsou implementovány i ceníky, tarifní pásma a další parametry 
odběrů. Součástí řešení jsou automatické reporty pro OTE, rozdělené na velkoodběry a maloodběry. Čím je větší zákaz-
ník, tím jemněji je třeba reporty členit, aby dodavatel energie mohl lépe rozvrhnout zatížení zdrojů. Komunikace s OTE 
má zvláštní pravidla a standardy, které ContPort podporuje – jedná se například o potvrzování zpráv a jejich párování 
(podrobnosti zde http://www.ote-cr.cz/dokumentace/dokumentace-elektrina).

Pro komfortní správu vztahů se zákazníky obsahuje ContPort i modul CRM – systém uchovává smlouvy, servisní work-
flow s historií servisních zásahů a další data, součástí je i „sklad elektroměrů“ s evidencí elektroměrů podle EAN a séri-
ových čísel, takže rutinní úkony, které distributor provádí, jsou systémem komplexně podporovány.

V čtvrtém červnovém týdnu se v pardubickém sídle 
firmy konal Product Overview Meeting 2016, akce 
pro zahraniční distributory a systémové integráto-
ry. Hlavním tématem bylo představení nové verze 
vývojového prostředí Merbon IDE, verze 2.2.0.1. Bě-
hem dvou dnů se systémoví integrátoři z Německa, 
Španělska, Portugalska, Slovinska a Maďarska se-
známili s novými funkcemi programu a s novinkami 
v sortimentu hardwaru. Nechyběl ani večerní pro-
gram – prohlídka pardubického zámku a koncert No 
Strings Orchestra. 

pokračování z předešlé strany

Odečtový systém elektroměrů a přenos do ContPortu

Proběhl Product Overview Meeting 2016
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Terminál HT200 je dotykový 7“ displej pro ovládání a sledování DDC mark regulátorů s runtimem Merbon 
nebo regulátorů s runtimem SoftPLC. Je vybaven rozhraním Ethernet.
 
Terminál umožňuje zobrazení stromové definice menu HT101 (SoftPLC) nebo HT102 (Merbon) menu  
v aplikaci Merbon Menu Reader. Z jedné HT200 je možné komunikovat pouze se stejnými typy regulátorů 
(Merbon nebo SoftPLC), tedy nelze načítat do jednoho menu zároveň hodnoty z Merbon a SoftPLC 
regulátoru. Aplikace je navržena tak, aby bylo ovládání a pohyb v menu intuitivní. Vychází z nejnovějších 
trendů mobilních aplikací a přitom respektuje svého předchůdce - ovládací terminál HT101. 
 
Definice menu aplikace se tvoří ve 
vývojovém prostředí Merbon HMI 
Editor (mark regulátory s runtimem 
Merbon) nebo RcWare HMI Editor 
(regulátory s runtimem SoftPLC). 
Objekty jako Nastavení hodnoty, 
Alarm a Časový program mají 
předdefinované chování, takže 
konfigurace spočívá v nastavení 
adres, přiřazení datových bodů 
a doplnění uživatelských textů. 
Aplikace umožňuje zobrazit na 
displeji v jeden okamžik 8 řádků 
menu. Délka zobrazeného textu 
na řádku je proměnná v závislosti 
na využitých znacích. Po nahrání a 
restartu se na displeji objeví menu 
se stromovou strukturou (lze 
libovolně větvit) a terminál začne 
navazovat spojení s PLC.

Terminál s dotykovým displejem HT200

NOVÉ produkty

léto 2016 přináší kromě (zatím) pěkného počasí i několik novinek od firmy Domat Control System. Naši 
systémoví integrátoři začali naplno nasazovat podstanice programované v Merbon IDE, regulátory mark-
MX řídí mimo jiné i programovatelné vodní fontány v Německu, a čidla Stelix putují za zákazníkem až na 
Nový Zéland. Do prázdninových měsíců vám přejeme, abyste si odpočinuli a nabrali síly na nadcházející 
podzimní začátek sezóny. Věříme, že spolupráce s námi Vám pomáhá plnit hlavní cíl dodavatele řídicích 
systémů budov: poskytovat produkty, služby a řešení, vedoucí ke zvýšení komfortu a úsporám energií. 
Zároveň budeme vděčni za jakoukoli zpětnou vazbu, která pomáhá zase nám – ačkoliv jsme díky vlast-
ním realizovaným akcím na klíč v denním kontaktu s dodavateli technologií i koncovými uživateli, velmi si 
vážíme námětů právě od systémových integrátorů, kteří navíc většinou pracují s několika různými systémy. 
I drobná zlepšení v dokumentaci, designu výrobků či v programovacím prostředí mohou významně zefek-
tivnit uvádění do provozu a servis. Volejte na linku technické podpory 461 100 666 nebo pište na support@
domat.cz. 

Tým Domat Control System s.r.o.

Vážení obchodní přátelé, 

www.domat.cz/newsletter



NOVÉ produkty

Téma

pokračování z předešlé strany

Merbon Menu Reader je aplikace pro mobilní zařízení ke stažení zdarma. Umožňu-
je dálkové ovládání volně programovatelných podstanic SoftPLC/MiniPLC/mark...  
pro řízení větrání, vytápění a klimatizace.
S aplikací Merbon Menu Reader máte displej své podstanice vždy na dosah. Pod-
stanice musejí být naprogramovány a oživeny a musejí být přístupné přes Internet 
nebo Merbon Proxy server, případně v místní síti. Aplikace využívá definiční sou-
bor LCD menu (.ht101menu), který musí být nahrán do mobilního zařízení, a nabízí 
strukturované menu podobně jak ho vidíme na LCD displeji. Podle úrovně přístu-
pu je možné číst a měnit hodnoty, jako je teplota, vlhkost, tlak, úroveň osvětlení 
atd., včetně potvrzování alarmů a nastavování časových programů. 
Aplikace podporuje připojení k více PLC a lze ji nastavit pro přístup z místní sítě 
nebo z Internetu. Přepínání mezi místním a dálkovým přístupem je snadné a rych-
lé. Celá aplikace je pro zvýšení bezpečnosti volitelně chráněna heslem.
Merbon Menu Reader pro iOS a Android si můžete stáhnout v Apple Store či na 
Google Play.

Domat pro Vás připravil zvýhodněnou nabídku vybraných nejpoužívanějších čidel od německého výrobce 
S+S Regeltechnik. Jde o stonková čidla teploty TF43 s délkou stonku od 50 do 300mm, krytím vnější části 
IP43 a příslušenstvím, o příložná teplotní čidla s pasivním výstupem ALTF02, kabelová čidla HTF50, pokojová, 
kanálová a nástěnná čidla vlhkosti a teploty, čidla kondenzace KW, čidla diferenčního tlaku DF, diferenční 
manostaty DS-205 a kanálová čidla KCO2.

Stonková čidla teploty jsou nyní flexibilnější. Kanálová čidla pro měření teploty ve vzduchotechnickém ka-
nále i jímková (“ponorná”) čidla pro měření teploty kapalných médií se vyrábějí ve stejném provedení jako 
jeden typ pod označením TF43…, dále je specifikován typ měřicího prvku a délka čidla v pěti velikostech 50 
až 300 mm. Pro instalaci do VZT kanálu se dodává jako samostatné příslušenství plastová příruba s fixačním 
šroubem MF, pro montáž do potrubí slouží mosazné nebo nerezové jímky TH08-MS, resp. TH08-VA. Stačí 
proto mít po ruce méně typů čidel a doplnit je příslušenstvím podle toho, kde jsou instalována. Pouzdro je 
polyamidové, kryt se dá snadno sejmout i nasadit. Šroubové svorky zaručují bezpečný přenos signálu.

Příložná čidla ALTF02 jsou levnější alternativou pro potrubí o malém průměru, kam nelze instalovat návar-
ky pro jímky, nebo regulačně méně náročné aplikace, jako jsou ekvitermní okruhy. Pro místa se stísněnou 
montáží nebo měření teploty v betonových podlahách se používají kabelová čidla HTF. Ta se v provedení se 
silikonovou izolací dají nasadit až do teplot 180 °C.

Merbon Menu Reader

Výhodná nabídka čidel S+S – BigPoints

www.domat.cz/newsletter



Veletrh věnovaný energetice a energeticky úsporným technologiím. Domat Control System vystavuje jako 
partner firmy G7 TECH, která uvádí řídicí systémy Domat na vietnamský trh. 

9. 9. 2016 Vykurovanie, klimatizácia, vzduchotechnika 
– konference, Prezentační dny 2016, Bratislava. 

Přednáška firmy Domat Control System bude na téma „Jak ušetřit čas a peníze při návrhu měření a regulace?“
Více na www.asice.sk 

20. - 23. 7. 2016 ENERTEC EXPO, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Veletrhy a konference

pokračování z předešlé strany

Další čidla v akci jsou kanálová, pokojová a nástěnná kombinova-
ná čidla teploty a vlhkosti (RF…, AF…, KF…) spolu s čidlem kon-
denzace a rosného bodu KW pro použití například v systémech 
chladicích stropů, kde slouží jak pro aktivní ochranu před konden-
zací, tak jako omezovací prvky.

Čidla diferenčního tlaku DF… se používají v čistých prostorech  
a systémech VAV / CAV. Mají přepínatelný rozsah až -1000…1000 
nebo -5000…5000 Pa a tak zjednodušují projektování. Některé 
typy jsou vybaveny displejem, takže měřené hodnoty je možné 
odečítat přímo u měřicích sond, což výrazně usnadňuje uvádění 
do provozu a servis.

Kanálové čidlo oxidu uhličitého KCO2 se nyní dodává v novém 
krytu, který usnadňuje a zpřehledňuje montáž. Vzduchotechnické 
jednotky řízené podle obsahu CO2 pomáhají šetřit energii a pro-
vozní náklady. Čidlo má přepínatelné rozsahy: 0…10 V odpovídá 
koncentraci 0…2000 ppm nebo 0…5000 ppm.

Následující graf schematicky znázorňuje možnosti úspor 
elektrické energie pro osvětlení při přechodu na LED zdroje, 
řízení podle hodin a při nasazení čidel přítomnosti a inten-
zity osvětlení. Je zřejmé, že použití čidel má smysl u světel-
ných zdrojů s vysokým příkonem, v místech s proměnným 
obsazením osobami a tam, kde je k osvětlení zároveň využi-
to přirozené světlo. Čím vyšší je souběh těchto faktorů, tím 
větších úspor lze dosáhnout. Nesmíme ovšem zapomenout 
na to, že po přechodu na úspornější zdroje se paradoxně 
potenciál pro řízení hodinami, přítomností či čidly osvětle-
ní snižuje. Vždy je proto třeba brát systém jako celek a kal-
kulovat celkové náklady na dobu životnosti (Total Costs of 
Ownership, TOC). 

Možnosti úspor s čidly Stelix
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Školení

DOMAT - NEWSLETTER  LÉTO 2016

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.

Komunikace protokolem Modbus
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. Včetně praktických částí.

Programování v Merbon IDE
Seznámení s funkcemi a postupem programování a konfigurace PLC v novém prostředí Merbon IDE. Pře-
hled PLC regulátorů řady mark a jejich vlastnosti. Programování v jazycích FUPLA a ST, tvorba vlastních bloků  
a knihoven, uvádění do provozu, debugging. Webový server, tvorba webových stránek, nahrání do PLC. Před-
chozí zkušenosti se SoftPLC IDE výhodou. 

Školení Merbon IDE pro pokročilé
Navazující školení jako pokračování Programování v Merbon IDE. Rozšířené možnosti, programování v jazyce 
ST (strukturovaný text), tvorba vlastních bloků, více prostoru pro dotazy týkající se konkrétních projektů. Efek-
tivní práce s více PLC, tasky a přiřazování programů taskům. Komunikační drivery a jejich vlastnosti. 

Na vyžádání: 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.
Toto školení pořádáme individuálně, kontaktujte prosím svého obchodníka nebo sales@domat.cz. 
 
11. 8. 2016 - Školení Merbon IDE pro pokročilé, Pardubice
18. 8. 2016 - Školení Merbon IDE pro pokročilé, Klecany
25. 8. 2016 - Programování v Merbon IDE, Pardubice
7. 9. 2016 - Školení Merbon IDE pro pokročilé, Bratislava
15. 9. 2016 - Školení pro projektanty, Pardubice
22. 9. 2016 - Programování v Merbon IDE, Klecany
6. 10. 2016 - Školení Merbon IDE pro pokročilé, Brno (Tetčice)
13. 10. 2016 - Komunikace protokolem Modbus, Pardubice

Další školení na požádání v individuálních termínech. 
Průběžně mohou být vypsány ještě další termíny,
sledujte webové stránky www.domat.cz. 

http://www.domat.cz


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

Domat 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

Albánie
SIMT d.o.o.
bul. Partizanski Odredi 149 mez 2
1000 Skopje
Tel.: +389 2 3069591
Fax: +389 2 3069591
e-mail: simt@simt.com.mk
www.simt.com.mk

Arménie
INTEGRAL design&engineering
8 Tumanyan str., International Business 
Center
Yerevan 0001 Armenia
Tel.: +374 10 520 188
e-mail: info@integral.am

Benelux (distributor)
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

Brazílie
WSBP – We Solve Building Problems
Tel.: +351 239 090 860
e-mail: info@wsbp.eu
www.wsbp.eu

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 

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

Makedonie
SIMT d.o.o.
bul. Partizanski Odredi 149 mez 2
1000 Skopje
Tel.: +389 2 3069591
Fax: +389 2 3069591
e-mail: simt@simt.com.mk
www.simt.com.mk

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

Nizozemí (systémový integrátor)
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
P&B Sp. z o. o.
Szosa Chełmińska 26/610
87-100 Toruń
Tel.:+48 56 660 84 18
e-mail: info@domat-cs.pl
www.domat-cs.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

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 

Spojené arabské emiráty
Corporate Business Network DWC-LLC
Tel.: +971 56 360 4774
e-mail: info@corporatebiznet.com
www.corporatebiznet.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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