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Ústav jaderného výzkumu Řež se dlouhodobě zabývá využitím vodíku jako média pro akumulaci energie z obnovi-
telných zdrojů. Dalším krokem je rozšíření experimentálního systému o metanizační jednotku, tedy zařízení, které 
vyrobený vodík při tzv. Sabatierově reakci slučuje s oxidem uhličitým na metan, syntetický zemní plyn (SNG). Ten se již 
dá skladovat lépe a bezpečněji než vodík, při splnění požadované čistoty je navíc možné ho bez omezení přičerpávat 
do soustavy zemního plynu, podobně, jako to dělají fotovoltaické elektrárny s elektřinou.

V rámci rozšíření byly instalovány další měřicí moduly s termočlánky 
pro měření teplot reaktoru, čidla tlaku a regulační ventily na vodíku 
i oxidu uhličitém, ovládání elektrických ohřevů a čerpadel a další 
bezpečnostní prvky, jako čidla metanu a vodíku. Vědci z oddělení 
vodíkových technologií si pak řídicí algoritmy v prostředí RcWare 
SoftPLC programují sami podle jednotlivých výzkumných úkolů. 
Spolupráce s ÚJV Řež je pro Domat Control System zajímavá i pro 
možnost úzkého kontaktu s špičkovým vědeckým pracovištěm, 
které se zabývá moderními technologiemi v energetice. 

Rozšíření výroby vodíku ÚJV Řež o metanizační jednotku

Zajímavé akce

rádi bychom vás u příležitosti blížícího se konce roku pozdravili a popřáli vám šťastné a veselé 
Vánoce. Věříme, že rok 2016 byl pro vás a vaše firmy úspěšný, aspoň tak jsme to cítili podle množství 
a skladby objednávaného zboží. Za námi všemi je řada zajímavých projektů, jak obchodně, tak 
i technicky – s jedním z nich vás seznamujeme níže. Z mlhy marketingových článků se začíná 
vynořovat Internet věcí v podobě konkrétních systémů a zařízení, která jsme měli možnost tes-
tovat na několika pilotních projektech pro energetiku. Měli jsme radost i z vašeho zájmu o nové 
vývojové prostředí Merbon IDE a věříme, že oddělení technické podpory vám efektivně pomohlo 
s prvními kroky na reálných projektech. V této souvislosti vám chceme poděkovat za vynikající 
zpětnou vazbu, která je nutnou podmínkou pro úspěšný vývoj kvalitního systému. 

Děláme maximum pro to, aby naši zákazníci byli opravdu partnery, protože jsme přesvědčeni, že 
jedině dlouhodobá spolupráce má v našem oboru význam. Čtvrt století zkušeností nám to potvr-
zuje.

Tým Domat Control System s.r.o.

Vážení obchodní přátelé, 
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Náhrada řady I/O modulů a převodníků M... 

FCR011 – Regulátor fancoilu s napájením 230 V st

R090 – DALI rozhraní pro sítě multimaster

R065 – převodník Modbus TCP - DMX

14. - 18. března 2017: ISH Frankfurt

Jaro 2017: Konference Vytápění Třeboň 2017

21. - 24. března 2017: Amper

Inovace produktového portfolia jsou nutné nejen kvůli neustálé snaze o zlepšování 
funkcí výrobků a snižování cen, ale i z důvodů průběžné obměny dostupné 
součástkové základny. V roce 2017 dojde k postupné náhradě vstupně-výstupních 
modulů a převodníků M... novou řadou R..., samozřejmě zpětně kompatibilní, 
ale s některými rozšířeními nebo novými funkcemi. Sledujte proto náš web  
a katalogové listy, aby se nový sortiment objevil i v projektech a objednávkách. 
Vývojové prostředí SoftPLC IDE bude aktualizováno tak, aby byl přechod plynulý 
 a nebyla ohrožena servisní činnost. O změnách vás budeme průběžně informovat.

V případech, kdy není možné k fancoilu přivést malé napětí, pomůže FCR011 – regulátor fancoilu s napájením 
230 V st. Regulátor má v sobě zdroj malého napětí i pro pokojový ovladač UC010. Skladba vstupů a výstupů, 
komunikace i funkce firmwaru jsou stejné, jako u oblíbeného regulátoru FC010, jen triakové výstupy pro 
termické ventily jsou určeny pro pohony s napětím 230 V st. Vhodné pohony jsou např. Siemens STE21.1, 
Danfoss TWA-Z, Sontay VT-TA-230 apod. Napájecí svorky jsou pro snazší servis odnímatelné.

Převodník Modbus TCP - DALI s označením R090 je nástupce rozhraní M090, které používají pro řízení světel 
firmy na čtyřech kontinentech. Nová verze vznikla především kvůli podpoře funkce multimaster, která 
umožňuje připojit na sběrnici mj. i DALI vstupní periferie, jako jsou tlačítka, soumraková čidla atd. Nový 
převodník má zároveň i vyšší odolnost proti okolním teplotám, což umožňuje nasazení i v nedostatečně 
větraných rozvodných skříních.

S nástupem LED osvětlení se pro řízení světel v budovách rozšířila i sběrnice DMX. Tento standard byl původně 
využíván především v jevištní technice a vyznačuje se vysokou efektivní přenosovou rychlostí a poměrně 
jednoduchým komunikačním protokolem. Na DMX lze adresovat až 512 stmívaných osvětlovacích těles,  
v systémech s LED se ale obvykle využívá třech za sebou jdoucích adres pro kanály R, G a B. Převodník R065 
umožňuje, podobně jako R090 na DALI, pomocí příkazů Modbus TCP ovládat světla z podstanic Domat nebo 
jiného PLC s funkcí Modbus TCP master. Převodník R065 bude uvolněn do prodeje během jara 2017.

Nejvýznamnější veletrh v oboru se letos zaměří na vytápění a k němu potřebný energetický mix. Domat 
zde představí především zónové regulátory, kompletní řadu podstanic mark..., redesignované I/O moduly  
a novou verzi programovacího prostředí Merbon IDE.

Obroční konference, pořádáná Společností pro techniku prostředí. Významná oborová událost, setkání 
odborníků z firemní i akademické sféry, uspořádané v malebném jihočeském městě. Domat se bude podílet 
příspěvkem Vytápění a svět Internetu věcí. Podrobnosti na www.stpcr.cz.

V těsném závěsu za ISH následuje Amper, událost číslo 1 na českém trhu. Ani zde nebude Domat chybět  
a seznámí své zákazníky s novými I/O moduly, převodníky a nástroji pro programování podstanic. 

NOVÉ produkty

Veletrhy a konference

www.domat.cz/newsletter

http:// www.stpcr.cz


Téma

Periferie systémů řízení budov s technologií EnOcean jsou atraktivní zejména tím, že ke své funkci nepo-
třebují baterie. Využívají napájení pomocí solárních článků, piezoelektrických měničů a termoelektrických 
článků. V instalacích se využívají zejména tam, kde z instalačních, cenových nebo designových důvodů není 
možné k periferiím přivést kabeláž.
Periferie EnOcean lze poměrně snadno zaintegrovat i do řídicího systému Domat. Pro připojení k podstani-
cím dodávají výrobci zařízení EnOcean komunikační rozhraní, typicky na standardní protokol Modbus RTU / 
RS485. Jako příklad může sloužit převodník STC65-RS485 
firmy Thermokon.

Pokračování textu a příklad projektu najdete zde:
http://domat-int.com/produkty/online-navody/
jak-integrovat-periferie-enocean-systemu-domat 

Integrace čidel EnOcean

Převodník DALI-Modbus TCP, M090, měl funkci single master, tzn. na sběrnici mohlo být jen jedno zařízení  
s funkcí aplikačního řadiče – a to M090. Jeho inovovaná verze, R090, má již detekci kolizí a tedy funkci multi-
master. Abychom tuto funkci lépe pochopili, je vhodné se seznámit s několika systémovými architekturami, 
jak je popisuje IEC 62386-101:2014.

V této normě jsou především definovány různé typy zařízení na sběrnici:
Napájecí zdroj sběrnice (Bus power supply): Poskytuje ostatním zařízením na sběrnici napájecí napětí. V sin-
gle master topologiích obvykle představuje jeden celek s aplikačním řadičem, což je právě případ M090. 
Aplikační řadič (Application controller): Přístroj, který na sběrnici vysílá dvoubajtové řídicí povely pro ovládací 
zařízení. V architektuře single master nemusí aplikační řadič obsahovat detektor kolizí, protože je jediným 
přístrojem, který na sběrnici povely vysílá. (Odpovědi ostatních zařízení jsou reakcí na tyto povely a aplikační 
řadič tudíž ví, že než je přijme, nesmí znovu vysílat.) 
Ovládací zařízení (Control gear): Možná by byl z hlediska sběrnice vhodnější český překlad „ovládané zaříze-
ní“; jde o předřadník nebo podobný přístroj, který řídí osvětlovací těleso. 
Vstupní zařízení (Input device): Přístroj, který na sběrnici vysílá tříbajtové telegramy o změně stavu nebo 
velikosti měřených veličin. Může jím být tlačítko, vypínač, čidlo pohybu, čidlo osvětlení nebo jakékoli jiné zaří-
zení, jehož signál je využit pro řízení osvětlení. Důležité je, že signály vstupních zařízení nejsou zpracovávány 
přímo ovládacími zařízeními (předřadníky), ale aplikačním řadičem. Ten signály zpracuje podle nastavených 
pravidel a vysílá na sběrnici řídicí povely pro ovládací zařízení. 

Příklad: uživatel stiskne tlačítko (vstupní zařízení). Tlačít-
ko nevysílá na sběrnici povel k rozsvícení světla „rozsvítit 
světlo Y“, ale informaci „tlačítko X bylo stisknuto“. Aplikační 
řadič tento signál přijme a pokud je v jeho logice (aplikač-
ním programu) nastavena funkce, která informaci tlačítka 
X využívá, je tato funkce aktivována – např. bylo-li stisk-
nuto tlačítko X, vyšle na sběrnici povel „rozsvítit světlo Y“. 
Výhodou zde je, že veškerá inteligence je naprogramována 
v jediném přístroji, v aplikačním řadiči, a ovládací i vstupní 
zařízení jsou pouze naadresována. Tlačítko může ale funkci 
aplikačního řadiče obsahovat také, jak uvidíme dále.

Pokračování článku najdete na webu Domat:
http://domat-int.com/produkty/produktove-novinky/novy-prevodnik-modbus-tcp-dali-domat-r090

DALI: Funkce multimaster podle EN 60929 ed. 4:2011 
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Školení

www.domat.cz/newsletter

Na první pololetí r. 2017 jsme pro vás připravili následující školení. Zároveň ale pořádáme tématická 
školení na požádání pro uzavřené skupiny, např. školení domovních techniků, základy měření a regu-
lace, základy síťových technologií pro techniky MaR apod.

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. 
 
5. 1. 2017 Školení pro projektanty, Pardubice
12. 1. 2017 Školení Merbon IDE pro začátečníky, Klecany
26. 1. 2017 Školení Merbon IDE pro pokročilé, Pardubice
2. 2. 2017 Komunikace protokolem Modbus, Klecany
16. 2. 2017 Školení Merbon IDE pro začátečníky, Brno – Tetčice
23. 2. 2017 Školení Merbon IDE pro pokročilé, Bratislava
9. 3. 2017 Školení pro projektanty, Pardubice
30. 3. 2017 Školení Merbon IDE pro začátečníky, Pardubice
6. 4. 2017 Komunikace protokolem Modbus, Klecany
20. 4. 2017 Školení Merbon IDE pro začátečníky, Bratislava
27. 4. 2017 Školení Merbon IDE pro pokročilé, Klecany
4. 5. 2017 Školení Merbon IDE pro začátečníky, Klecany
11. 5. 2017 Školení pro projektanty, Pardubice
25. 5. 2017 Školení Merbon IDE pro pokročilé, Brno – Tetčice
8. 6. 2017 Komunikace protokolem Modbus, Bratislava
15. 6. 2017 Školení Merbon IDE pro začátečníky, Brno – Tetčice
22. 6. 2017 Školení Merbon IDE pro pokročilé, 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

Thajsko, Barma, Laos a Kambodža
G7 TECHNOLOGY COMPANY Ltd.
e-mail: info@g7-tech.com
www.g7-tech.com

Vietnam
G7 TECHNOLOGY COMPANY Ltd.
Lot T 2-4, D1 Street, High Tech Park
Hiep Phu Ward, District 9
Ho Chi Minh City
Tel.: +84 5448 6677
e-mail: info@g7-tech.com
www.g7-tech.com
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