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I letos, ve dnech 19. – 21. 6., se v Mnichově konal mezinárodní veletrh Intersolar Europe. Domat Control System, 
jako jedna z deseti českých vystavujících firem, představil osvědčený monitorovací systém pro FVE, rozšířený o nové 
funkce, jako jsou drivery pro další značky střídačů, doplnění řízení činného a jalového výkonu u některých z nich,  
a další analytické funkce portálu ContPort. Monitorovací systém byl v únoru 2013 jako první na světě certifikován ne-
závislou autoritou TÜV SÜD. Certifikace zahrnuje klíčové vlastnosti monitorovacího systému, jako je sledování kvality 
dat, ukládání dat, detekce poruch, grafické rozhraní, odvozené parametry, maximální zpoždění přenosu dat, dálkový 
přístup a hlášení alarmů.
„Certifikace našeho monitorovacího systému je pro nás důležitým momentem. Klademe důraz na standardy, kvalitní 
provádění projektů a systémovost. Právě nezávislý audit je pro naše zákazníky známkou záruky, že jejich projekty 
budou realizovány podle jasných pravidel. Co ale považuji za naprosto výjimečné je to, že certifikaci na monitorovací 
systém pro fotovoltaické elektrárny jsme získali jako první firma v celosvětovém měřítku. Monitoringu a řízení FVE 
se věnujeme od roku 2008 a certifikaci považuji za určité zhodnocení našeho dlouhodobého know-how“, říká Radim 
Barša, vedoucí systémového prodeje Domat Control System. 

Slovinská architektonická kancelář Protim Ržišnik Perc obdržela na Dni energetiků v Portoroži cenu časopisu Finance 
za nejlepší energeticky úspornou stavbu roku 2012. Tou se stala Kobra v obci Šentjernej - administrativní budova  
s prodejnou elektroniky a bankovní pobočkou Volksbank. Objekt využívá geotermální a solární energii: 50 kW střešní 
fotovoltaická elektrárna i panely integrované v přístřešku pro automobily vyrábějí energii, solární kolektory ohřívají 
užitkovou vodu, vytápění a chlazení zajišťuje reverzibilní tepelné čerpadlo, zemní kolektory předehřívají a předchlazují 
vzduch pro větrání. Zaoblené rohy budovy mají menší tepelné ztráty, než klasické pravoúhlé.  Celý objekt je navržen  
s důrazem na funkčnost, tak, aby interiér uživatelům poskytoval příjemná pracoviště pro kreativní a pohodovou práci, 
ovšem základním cílem architektů bylo zajistit efektivní využití energie s co největším podílem obnovitelných zdrojů. 
Během roku 2012 se systém postupně dolaďoval. Ukázalo se, že nejvíce elektrické energie (72 %) spotřebuje 
osvětlení a další elektrické spotřebiče, jako výpočetní technika, těm je potřeba věnovat v dalších letech více pozor-
nosti. Vytápění a chlazení představuje dalších 20 % a vzduchotechnika 8 % spotřeby. Celková spotřeba el. energie  
v roce 2012 činila 66 MWh (což představuje 52,4 kWh/m2a), fotovoltaika vyrobila 63,6 MWh. V souhrnných bilancích 

je tedy budova považována za pasivní. Kdyby se podařilo snížit 
spotřebu elektrospotřebičů o 5 %, objekt by se stal energeticky 
aktivním, čili vyrobil by více energie, než spotřebuje. Dodavatel 
měření a regulace, firma Kovintrade, slovinský distributor řídicího 
systému Domat, zajišťovala montáž a programování řídicího sys-
tému založeného na procesních stanicích MiniPLC. Velký důraz 
byl kladen na řízení osvětlení a žaluzií. Tyto systémy spolupracují 
tak, aby minimalizovaly spotřebu v kancelářích i společných pros-
torech. Pro obsluhu systému a sledování hodnot slouží vizualizace 
RcWare Vision. Ředitel a majitel firmy Kobra, Branko Kovačič, je 
přesvědčen, že řídicí systém hrál v rozhodování komise význam-
nou roli: úspor energie je dosahováno i díky promyšlené integraci 
všech subsystémů, přehlednému měření a barevným indikátorům 

hospodárnosti provozu. Architekti Protim Ržišnik Perc vybrali řídicí systém Domat i díky tomu, že s ním již mají 
zkušenosti z vlastního objektu ve městě Šenčur. Kobra je další realizovanou budovou, kde moderní technologie nez-
namená jen komfort a design, ale i konkrétní výsledky v úsporách energií.  
Další informace: http://www.protim.si/index.php?t=projects&id=12478&l=en

blíží se čas dovolených a prázdnin. Věříme, že v něm najdete čas k rekreaci, abyste znovunabyli sil před podzimní 
sezónou. V tomto newsletteru Vám přinášíme události posledních měsíců a některé novinky, připravované pro ob-
chodní rok 2013/2014. Těší nás, že se naše výrobky, putující cestou produktového prodeje, objevují čím dál tím více 
nejen na akcích, kde je „jen obyčejné měření a regulace“, ale i ve významných projektech referenčních a instalacích 
oceňovaných pro energetické úspory. Naplňuje se tím naše firemní motto „Energie pod kontrolou“, ale především 
mise firmy, tedy poskytovat řešení, která spojují komfort s nízkými nároky na energii a tím šetří našim zákazníkům 
provozní náklady. Budeme rádi, když se od vás o vašich zajímavých realizacích dozvíme. Stačí několik fotografií  
a technická zpráva projektu...
Pěkné léto! Tým Domat Control System s.r.o.

Vážení obchodní přátelé, 

Intersolar 2013

Regulace Domat pomohla získat ocenění za nejlepší energeticky úsporný objekt

Zajímavé akce

Foto: Protim Ržišnik Perc d.o.o.
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Čidla směsných plynů

Zkratka VOC znamená Volatile Organic Compounds, tedy těkavé 
organické sloučeniny. Princip čidla směsných plynů HMOS (heated 
metal oxide semiconductor), použitého v čidlech, je následující: na 
rozžhavené mřížce dochází k ionizaci plynů a pracovní oblast čidla 
mění svůj elektrický odpor. Ten se převádí na výstupní signál. Senzor 
reaguje na organické plyny jako čpavek, metan, organická rozpouš-
tědla atd. - pro kalibraci se používají směsi plynů od jednoduchých 
(např. CO, H2S a metan, doplněné kyslíkem a dusíkem) po směsi 
obsahující až 65 složek (Linde Gas SPECTRA VOC). Čidlo není selek-
tivní – a nás ani koncentrace jednotlivých plynů nezajímá, měříme 
celkovou zátěž místnosti. Konkrétní koncentrace plynů v měřeném 
prostoru není tudíž známá, obdržíme pouze signál 0...100 %, který 
odpovídá míře znečištění vzduchu. Je tedy nutné empiricky stanovit 
přijatelnou hranici pro pobyt osob a na ni pak regulovat. Nastavení 
požadované kvality vzduchu má významný vliv na spotřebu energie 
klimatizačního zařízení, proto je třeba mu věnovat náležitou pozor-
nost i při dlouhodobém dolaďování systému měření a regulace. Po-
zor, čidla VOC neměří koncentraci CO

2
.

Čidla oxidu uhličitého

Čidla CO
2
 dnes pracují na principu NDIR (nondispersive infrared sensor) a dosahují  výborné dlouhodobé 

stability ± 1 % rozsahu ročně. Používají se v místnostech, kde kromě osob nejsou další významné zdroje 
znečištění. Jejich cena v posledních letech díky masivnímu rozšíření, ke kterému došlo i díky legislativním 

V minulém newsletteru jsme představili novou procesní stanici, Mi-
kroPLC. S tímto cenově výhodným zařízením vznikla během prvních 
měsíců roku 2013 aplikace vytvořená v prostředí IDE2 na míru pro 
německého výrobce fotovoltaických střídačů, firmu AEG Power Solu-
tions. Řídicí jednotka střídače má ovládací panel s LCD displejem pro 
místní obsluhu a rozhraním Modbus RTU / RS485 pro vazbu na nad-
řazený systém. Na několika akcích ovšem požadovali zákazníci i mož-
nost sledování funkce střídačů přes Internet a hlášení alarmů pomocí 
e-mailu. AEG zvolila jako implementačně rychlé a cenově přijatelné 
řešení zákaznickou úpravu IPLC100. MikroPLC čte ze střídače soubor 

asi 40 proměnných, z nichž některé jen zobrazuje na webu, jiné hlásí e-mailem jako alarmy a výrobu energie 
vzorkuje a zobrazuje v podobě sloupcových grafů.
Projekt ukázal, že pomocí strukturovaného textu lze elegantně řešit práci s poli a e-maily. Pro klasickou regu-
lační aplikaci by byly vhodnější funkční bloky, zatímco pro jednoduché vyčítání a zpracování hodnot včetně 
práce s řetězci znaků je výhodnější použít strukturovaný text, samozřejmě řádně okomentovaný. V pilotní 
dodávce odešlo do německého Warsteinu, kde AEG Power Solutions GmbH sídlí, přes 20 předprogramova-
ných MikroPLC. 

Představujeme čidla kvality vzduchu (VOC) a CO
2 

MikroPLC jako webové rozhraní pro střídače AEG

NOVÉ produkty

Téma

www.domat.cz/newsletter



Všechna školení probíhají ve školicím středisku Klecany, Třebízského náměstí 424. Podrobnosti, další školení  

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

27. 6. 2013 - 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.

Během letních měsíců nejsou pravidelné termíny vypisovány, 

o to raději se s Vámi ale setkáme na individuální konzultaci 

v našem školicím středisku Klecany u Prahy nebo v pardubic-

ké centrále.

Téma

Školení

úpravám (např. školy v Nizozemí), klesla a v regulaci podle CO
2
 vidíme masivní potenciál pro úspory energie 

ve velkých objektech i rodinných domech s rekuperačními jednotkami. Rozsah měření bývá 0...2000 nebo 
0...5000 ppm CO

2
, minimální dosažitelná koncentrace odpovídající čistému venkovnímu vzduchu je asi 300 

ppm.

Domat Control System dodává čidla s analogovým výstupem 0...10 V ss i čidla komunikativní. Stručný pře-
hled najdete v následující tabulce, podrobnosti pak v katalogových listech na webu www.domat.cz.

Typ Funkce Výstup(y) Pozn.

KLQ Čidlo kvality vzduchu, kanálové 0...10 V

RLQ Čidlo kvality vzduchu, prostorové 0...10 V

KCO2 Čidlo CO
2
, kanálové 0...10 V

RCO2 Čidlo CO
2
, prostorové 0...10 V

KLQ-CO2 Čidlo CO
2
 a kvality vzduchu, kanálové 2 × 0...10 V

RLQ-CO2 Čidlo CO
2
 a kvality vzduchu, prostorové 2 × 0...10 V

RTM-CO2 Čidlo CO
2
 a teploty, prostorové 2 × 0...10 V

RFTF-CO2 Čidlo CO
2
, teploty a vlhkosti, prostorové 3 × 0...10 V

UT090 Čidlo CO
2
 a teploty, prostorové 2 × 0...10 V

novinka, řízené procesorem, pře-
pínatelné rozsahy, od 08/2013

UI091 Čidlo CO
2
 a teploty, prostorové Modbus / RS485 + pokojový ovladač

UI092 Čidlo CO
2
, teploty a vlhkosti, prostorové Modbus / RS485

UI093 Čidlo CO
2
 a teploty, prostorové Modbus / RS485 + pokojový ovladač

UI094 Čidlo CO
2
, teploty a vlhkosti, prostorové Modbus / RS485

pokračování z předešlé strany
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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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