
 ■ Zabezpečovací systém
 ■ Přístupový systém
 ■ Integrace

Integrovaný bezpečnostní systém



Integrovaný bezpečnostní  
systém
Dominus3 je systém, který kombinuje funkce poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 
s funkcemi systému kontroly vstupu. 
Otevřenost systému přináší komplexní bezpečnostní řešení, které zajistí efektivní propojení s hlavními 
bezpečnostními platformami, inteligentním řízením technologií budov a integračními nadstavbami. 
Modularita systému umožňuje jeho snadné přizpůsobení přesně podle požadavků uživatele a usnadňuje 
další rozšiřování. Jednoduchost a ergonomie instalace je jen potvrzením kvality českého vývoje a výroby! 

Proč Dominus3?
■ Rozsah bez kompromisů

Dominus3 je od základu navržen jako modulární řešení. Nezá-
leží na tom, zda zabezpečujete rezidenční objekt, banku nebo 
mezinárodní letiště. Vždy se přizpůsobí. Dominus3 roste s Vašimi 
požadavky.

■ Jednoduchost instalace
Dominus3 obslouží několik tisíc adresných modulů. Kdo by čekal, 
že tímto rozsahem přichází o jednoduchost instalace a údržby, 
je na omylu. Intuitivní zapojení, automatické načtení topologie, 
předdefinované vlastnosti modulů i dálková správa ušetří Váš čas.

■ Bezpečnost na nejvyšší úrovni
Certifikace systému do nejvyššího stupně potvrzuje, že systém 
splňuje nadstandardní bezpečnostní požadavky jak v oblasti 
přístupového  tak i zabezpečovacího systému. Tato technologická 
jednička ale není určena jen pro vojenské objekty, věznice a banky. 
Díky flexibilnímu řešení se Dominus3 hodí pro zabezpečení jaké-
hokoli komerčního objektu.

■ Design je důležitý
Ovládací panel se většinou nachází u vstupních dveří budovy, 
a tudíž je na očích všem návštěvníkům. U moderních technologií 
budov je potřeba slovo design skloňovat v obou rovinách, funkční 
i estetické. Proto přicházíme s panelem, který zachovává funkč-
nost a nabízí nadčasový vzhled, a to v černém i bílém provedení.

Certifikace
Dominus3 je schválen akreditovanou zkušebnou a certifikován jako PZTS dle ČSN EN 50131 a požadavků 
NBÚ do stupně 4 – vysoké riziko. Tato schválení a certifikáty umožňují použití systému Dominus3 i v objek-
tech s nejvyššími nároky na stupeň zabezpečení.
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Ústředna CCU-CORE
 ■ modulární a snadno rozšiřitelné řešení
 ■ dálková správa a programování
 ■ 4× rychlá sběrnice ADN
 ■ paměť až pro 60 000 událostí
 ■ rychlá instalace na DIN lištu
 ■ dělený montážní box pro snadnou instalaci
 ■ přepěťová ochrana

Koncentrátor CTR-200 
 ■ modulární koncentrátor  

se vstupy/výstupy
 ■ instalace na DIN lištu
 ■ 8× vstup pro detektory  

+ 1× tamper vstup
 ■ 1× výstup (relé 1 A / 30 V)
 ■ až 200× vstup (16× I12-BC)
 ■ až 193× LED výstup (16× O12LC-BC)
 ■ integrovaný izolátor a opakovač

Systémový zdroj PWR 
 ■ 5 A nebo 10 A / 14–18 V
 ■ dobíjecí proud akumulátoru  

0–2 A resp. 0–3 A
 ■ nastavení kapacity akumulátoru 4–255 Ah
 ■ snadné připojení do systému
 ■ LED indikace základních stavů a hodnot
 ■ diagnostika a indikace napájení a nabíjení

neomezeně 
podsystémů

10 000
detektorů

240
modulů na sběrnici 

50 000
uživatelů

2 000
dveří

12
sběrnic

Koncentrátor CTR
 ■ 8× vstup pro detektory + 1× tamper vstup
 ■ LED indikace základních stavů
 ■ rozšíření sběrnice ADN až na 1200 metrů (CTR-RPT)

Rozšiřující modul CTR-RE8
 ■ 8× výstup (8× 2 A / 30 V)

Dveřní modul ACC
 ■ 2× Wiegand IN pro připojení čtečky karet, biometrického 

snímače a dalších zařízení třetích stran
 ■ jednostranné (2×) nebo oboustranné ovládání dveří  

(2× relé 1 A / 30 V)
 ■ oboustranné ovládání turniketu
 ■ 6× výstup (6× OC 0,14 A / 30 V)
 ■ 4× vstup pro detektory
 ■ LED indikace základních stavů

Klávesnice KPD
 ■ v provedení ECO, WGD, HID
 ■ moderní design v černém nebo bílém provedení
 ■ grafický displej s dotykovým ovládáním
 ■ integrovaná multiplatformní čtečka HID: (EM 125 kHz, Mifare 13,56 MHz)
 ■ jednostranné (2×) nebo oboustranné ovládání dveří (2× relé 1 A / 30 V)
 ■ 2× výstup (2× OC 0,14 A / 30 V)
 ■ 4× vstup pro detektory
 ■ 2× Wiegand IN pro připojení čtečky karet, biometrického snímače  

a dalších zařízení třetích stran
 ■ LED indikace základních stavů



Bezpečnost s tradicí
Více než 20 let střeží bezpečnostní systémy Dominus objekty 
s nejvyššími bezpečnostními požadavky. Systémy Dominus 
zabezpečují budovy státních institucí, bank a věznic po celé České 
a Slovenské republice a nespočet komerčních objektů.

Dominus3 integruje mnohaleté poznatky z vývoje a aplikuje je do 
svých klíčových vlastností  komplexní řešení bezpečnosti, moderní 
design, ergonomie a jednoduchost instalace.

Poskytuje maximální bezpečnost pro řešení s libovolným rozsahem, 
ať  už se jedná o jednu místnost, objekt nebo celý areál. 

Díky své modularitě najde Dominus3 využití v mnoha objektech 
různého typu:

Residence 
 ■ Residenční čtvrtě
 ■ Obytné domy
 ■ Byty

Doprava a energetika 
 ■ Letiště
 ■ Garáže, depa a parkoviště
 ■ Tunely
 ■ Elektrárny

Komerce 
 ■ Administrativa
 ■ Bankovnictví
 ■ Obchodní prostory

Průmysl a výroba 
 ■ Sklady
 ■ Pivovary
 ■ Doly
 ■ Elektrárny

Státní sektor 
 ■ Školství
 ■ Zdravotnictví
 ■ Vězeňská služba
 ■ Armáda a policie

Volný čas 
 ■ Kulturní památky a muzea
 ■ Sport
 ■ Penziony a hotely



LITE STANDARD PRO Rozšíření Max. rozsah

Linky 4 4 až 12 4 až 12 dodatečný HW 12

Moduly na linku 40 (1 40 (1 40 (1 dodatečná licence 240

Zóny (adresné vstupy) 100 500 1 000 licence 10, 50, 100 10 000

Dveře 10 50 100 licence 1, 5, 10 2 000

Podsystémy –

Uživatelé 100 500 1 000 licence 100, 500, 1 000 50 000 

Paměť událostí neomezeně –

(1  Počet modulů na linku je SW omezen z důvodu optimalizace návrhu a rozložení zátěže. V případě potřeby lze odemknout licenčním kódem.
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Konfigurační software
SetDom3 je nástroj pro monitorování stavů, konfiguraci a servis 
systému. Nastavení systému se provádí v tzv. stromu „Zařízení“ 
a stromu „Oblasti“, kde se jednotlivým prvkům přiřazují 
předdefinované šablony chování. Software zajišťuje i správu 
databáze uživatelů a historie. 

SetDom3 CONFIG – licence konfiguračního programu pro Dominus3 PZTS & SKV
SetDom3 ACCESS – licence konfiguračního programu pro Dominus3 SKV

■ Načtení topologie systému pomocí jedinečných hardwarových identifikačních čísel (HW-ID)
■ Metoda „drag and drop“ pro tvorbu struktury systému
■ Prohlížení a správa historie událostí systému Dominus3
■ Virtuální klávesnice pro vzdálenou správu systému Dominus3
■ Správa uživatelů a nastavení jejich přístupových práv a úrovně oprávnění k použití funkcí systému

Licenční politika

Kontakt
■ tel:  +420 541 240 956
■ fax: +420 541 240 955
■ mobile: +420 602 777 999

d3@abbas.cz

Abbas, a.s.
Edisonova 5, 612 00 Brno
Česká republika

www.dominus.cz


