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1

1. WST P

1.1. Przeznaczenie i zakres mo liwo ci programu 

Program Instal-therm przeznaczony jest dla projektant w, wykonawc w oraz
s u b nadzoru i serwisu instalacji centralnego ogrzewania wodnego z grzejnikami
konwekcyjnymi (dwu- i jednorurowych) lub p aszczyznowymi (pod ogowymi i
ciennymi). Program wspomaga r wnie projektowanie i regulacj dwururowych

obieg w czynnika ch odniczego w instalacjach klimatyzacyjnych. Czynnikiem
obiegowym mo e by woda lub jedna ze zdefiniowanych w programie mieszanin
niezamarzaj cych.

Kompleksowe obliczenia instalacji obejmuj :
- dob r rednic rur i armatury, w tym r wnie obliczanie instalacji o cz ciowo lub

ca kowicie narzuconych rednicach,
- automatyczny dob r wszystkich z czek i kszta tek niezb dnych do

zrealizowania wynikaj cej ze schemat w struktury po cze i geometrii sieci
oraz po cze  z armatur  i odbiornikami,

- regulacj nastawcz sieci, do czego mog by  u yte zawory grzejnikowe i pod-
pionowe z nastaw wst pn , regulatory r nicy ci nie lub przep ywu, a tak e
kryzy d awi ce,

- dob r wymaganej wysoko ci podnoszenia pomp umiejscowionych na dzia kach
lub w uk adach mieszaj cych,

- dob r izolacji ruroci g w,
- cieplne i hydrauliczne obliczenia p aszczyzn grzejnych ogrzewania pod ogowego

lub ciennego wg EN 1264 z automatycznym doborem optymalnej temperatury
zasilania obwod w,

- podzia  p tli ogrzewania p aszczyznowego na zwoje, 
- dob r grzejnik w z uwzgl dnieniem wych odzenia czynnika w ruroci gach,

zysk w ciep a od dzia ek i stosowanych dodatk w,
- obliczenia dopasowuj ce wydajno grzejnik w konwekcyjnych poprzez korekt

sch odzenia wody i strumienia czynnika grzejnego,
- zestawienie materia w: rur, kszta tek i z czek, izolacji, grzejnik w, element w

ogrzewa  p aszczyznowych, zawor w i pozosta ej armatury.

Powy szy zakres odnosi si do pe nej wersji programu, oznaczonej po nazwie
literami HCR. Program mo e by  r wnie dostarczany w wersjach funkcjonalnie
ograniczonych do: 

- oblicze  tylko ogrzewania grzejnikowego (Instal-therm H),
- oblicze  ogrzewania grzejnikowego i obieg w ch odniczych (Instal-therm HC),
- oblicze  ogrzewania grzejnikowego i p aszczyznowego (Instal-therm HR).

Niezale nie od wersji funkcjonalnej, zasadnicze rodowisko graficzne programu
i interfejs U ytkownika nie ulegaj zmianie, jedynie pewne funkcje obliczeniowe
i zwi zane z nimi opcje nie b d w wy ej wymienionych wersjach widoczne,
ograniczone b d  r wnie  palety element w i dost pne typy katalog w.

Program wymaga do pracy nast puj cych katalog w:
- rur, kszta tek i z czek, w tym r wnie armatury (zawor w, przy czy

grzejnikowych) danego producenta,
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- grzejnik w konwekcyjnych,
- system w ogrzewania p aszczyznowego (pod ogowego lub ciennego)

zawieraj cych dane wszelkich element w stosowanych przy budowie
p aszczyzn grzejnych w danym systemie a tak e dodatkowe parametry systemu
niezb dne do oblicze , w tym ograniczenia geometryczne, cieplne
i hydrauliczne zdefiniowane przez producenta systemu, 

- zawor w termostatycznych i regulacyjnych, 
- izolacji ruroci g w.

Katalogi programu s plikami binarnymi przygotowywanymi przez InstalSoft i nie 
ma mo liwo ci ich edycji przez U ytkownika. Niekt re katalogi, np. powszechnie
stosowanej armatury zaporowej (odcinaj cej) nie maj okre lonego producenta. Brak
jest ogranicze na ilo jednocze nie u ytych katalog w, poza ograniczeniami
wynikaj cymi z charakteru licencji na u ytkowanie programu (wersja pe na lub firmowa
– zwykle ograniczona do okre lonego zestawu katalog w).

Zestawienia materia w obejmuj wszystkie dobrane lub narzucone wielko ci
element w tworz cych instalacj oraz dobrane przez program komponenty ogrzewa
p aszczyznowych a tak e kszta tki i z czki umo liwiaj ce realizacj po cze
wynikaj cych ze schemat w instalacji.

Wyniki oblicze prezentowane s zar wno w postaci tabel, jak i na rzutach
i rozwini ciach stanowi cych dane wej ciowe.

Program jest kontynuacj i integracj znanych na rynku aplikacji Instal-c.o.
i Instal-o.p. – wersja 2 i zachowuje ich dotychczasowe mo liwo ci, a wi c wykonanie
oblicze instalacji centralnego ogrzewania wy cznie w oparciu o rozwini cie p askie
lub aksonometryczne oraz oblicze ogrzewania pod ogowego do rozdzielacza
w cznie, w oparciu tylko o rzuty. Pliki *.cow i *.opw s czytane przez program, cho
bezpo rednio po wczytaniu ich obliczenie mo e si okaza niemo liwe, b d te
spos b ich interpretacji przez program b dzie inny ni w wersji 2. Dla U ytkownik w
zamierzaj cych ponownie przelicza pliki utworzone aplikacjami wersji 2,
zamie cili my na ko cu niniejszej instrukcji tabelk podaj c najwa niejsze r nice w
interpretacji danych z tej wersji.

1.2. Wsp praca z innymi programami pakietu InstalSystem

Program Instal-therm jest aplikacj pakietu InstalSystem, kt ry zawiera r wnie
program Instal-OZC s u cy do obliczania strat ciep a i sezonowego zapotrzebowania
energii budynk w, a opcjonalnie tak e program Instal-san do projektowania
wewn trznych instalacji wodoci gowych zimnej i ciep ej wody u ytkowej w budynkach
mieszkalnych i u yteczno ci publicznej. 

Przy korzystaniu ze wszystkich aplikacji pakietu mo na przeprowadzi dok adne
obliczenia cieplne budynku oraz zaprojektowa w nim nowoczesne instalacje
grzewcze, ch odnicze i wodoci gowe.

Wymiana danych pomi dzy aplikacjami odbywa si za po rednictwem pliku
danych z rozszerzeniem *.isb, kt ry jest plikiem wsp lnym dla aplikacji Instal-therm,
Instal-OZC oraz Instal-san. W ten spos b, edytuj c jeden plik *.isb w danej aplikacji
wprowadza si dane, kt re mog by wykorzystywane w pozosta ych aplikacjach. Np.
dane dotycz ce oblicze cieplnych s wykorzystywane do projektowania instalacji
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grzewczej, a rzuty graficzne kondygnacji budynku mog by wykorzystane do
wykonania projektu zar wno instalacji grzewczej jak r wnie  wodoci gowej.

Obliczone przez program Instal-OZC straty ciep a pomieszcze  s zapisywane do
pliku z wyr nieniem tzw. zredukowanych strat ciep a (bez strat przez przegrody
stanowi ce powierzchnie grzewcze), co umo liwia prawid owy dob r grzejnik w
zar wno konwekcyjnych, jak i p aszczyznowych. Na podstawie obliczonego
zapotrzebowania na ciep o mo na w programie Instal-therm zaprojektowa instalacj
grzewcz . Je eli w programie Instal-san zosta a wprowadzona instalacja wodoci gowa
to mo na dokona jej podgl du, np. w celu skontrolowania jej przebiegu wzgl dem
instalacji centralnego ogrzewania.

Struktura budynku (podzia na kondygnacje, mieszkania i pomieszczenia) jest
w jednakowy spos b rozpoznawana i prezentowana przez wszystkie aplikacje pakietu.

W przypadku pracy na podk adach budowlanych utworzonych w aplikacjach CAD
i zaimportowanych do Instal-therm za po rednictwem plik w DWG lub DXF, mo liwe
jest wykonanie oblicze strat ciep a budynku w Instal-OZC, a nast pnie powr t do
Instal-therm w celu utworzenia schematu i wykonania oblicze instalacji. Na podstawie
tych samych zaimportowanych podk ad w budowlanych mo na zaprojektowa
instalacj  wodoci gow  ciep ej i zimnej wody w aplikacji Instal-san.

W pakiecie dostarczany jest program s u cy do skanowania podk ad w
budowlanych oraz sklejania i skalowania tych skan w. Pliki zapisywane przez ten
program s tzw. bitmapami i mog stanowi  t o rysunkowe u atwiaj ce narysowanie
planu instalacji, a tak e narysowanie przez U ytkownika, w razie braku plik w
DWG/DXF, rzut w kondygnacji z u yciem obiekt w programu Instal-therm ( cian,
pomieszcze  itp.). 

Innym wsp pracuj cym elementem pakietu jest program Instal-mat, kt ry zbiera
zestawienia materia w z jednego lub wielu projekt w policzonych programami Instal-
therm i Instal-san i tworzy na ich podstawie zestawienie zbiorcze i zam wienie
produkt w u dostawcy. Na tym etapie zestawienie jest uzupe niane o ceny.

1.3. Wsp praca z innymi aplikacjami in ynierskimi

Podk ad budowlany (rzuty poszczeg lnych kondygnacji), niezb dny do
zaprojektowania w programie ogrzewania p aszczyznowego, a tak e wykorzystywany
do obliczania strat ciep a, mo e by narysowany wprost w programie lub
zaimportowany z jednego lub wielu plik w w formacie DXF lub DWG, utworzonych
przez in ynierskie programy graficzne. Import taki mo e by wykonany z jednoczesn
interpretacj cian, okien i drzwi, tak, e w efekcie powstan odpowiednie obiekty
programu i zdefiniowane zostan pomieszczenia, lub te bez takiej interpretacji –
w wczas zaimportowana cz pliku DXF lub DWG stanowi  b dzie rysunek, na tle
kt rego mo na narysowa w programie w asny podk ad, lub plan instalacji. Dla
umo liwienia prawid owej interpretacji pliku i rozpoznania cian, okien i drzwi oraz
utworzenia pomieszcze niezb dne jest przestrzeganie (w aplikacji, w kt rej tworzony
jest projekt budynku) okre lonych zasad projektowania graficznego, opisanych w
dalszej cz ci instrukcji. Program poprawnie wsp pracuje z plikami zapisanymi przez
AutoCAD w wersjach: 11, 12, 13, 14, 2000 oraz 2004.

Po narysowaniu plan w i rozwini instalacji i wykonaniu oblicze mo na rysunki
wraz z wynikami oblicze nie tylko wydrukowa , ale r wnie zapisa (wyeksportowa )
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do plik w DXF lub DWG. Mog to by pliki zawieraj ce podk ad i instalacj , lub te
eksport mo e si odby z do czeniem do plik w DWG lub DXF, z kt rych wykonano
import rzut w, w wczas dodane zostan nowe warstwy zawieraj ce projektowane w
Instal-therm elementy. W ten spos b mo liwe jest dostosowanie si do standardu, w
kt rym pe na dokumentacja graficzna kondygnacji (w tym rysunki projekt w innych
bran ) zawarta jest w jednym pliku DWG / DXF. 

1.4. Uk ad niniejszej instrukcji

Uk ad rozdzia w zosta tak zaprojektowany, aby u atwi pocz tkuj cemu
U ytkownikowi szybkie rozpocz cie pracy z programem, a r wnocze nie umo liwi
ka demu U ytkownikowi zapoznanie si  z zaawansowanymi funkcjami programu.

Rozdzia 2 stanowi skr towy opis pos ugiwania si programem. Wiadomo ci
w nim zawarte wystarczaj do rozpocz cia pracy z programem i stworzenia projekt w
z u yciem podstawowych funkcji programu. S one uporz dkowane zgodnie
z typowym schematem tworzenia projekt w.

Dalsze rozdzia y opisuj wszystkie funkcje programu, uszeregowane w spos b
bardziej encyklopedyczny. Wiadomo ci te cz ciowo pokrywaj si z wiadomo ciami z
rozdzia u 2, jednak s  bardziej szczeg owe.

Pe ny tekst niniejszej instrukcji, znajduje si na p ycie instalacyjnej programu
w postaci zbioru plik w w formacie HTML – atwego do przegl dania, oraz w postaci
pliku PDF – z kt rego mo na sporz dzi wydruk potrzebnych rozdzia w. Do
przegl dania instrukcji w formacie HTML zalecany jest program Microsoft® Internet
Explorer w wersji 4 lub wy szej. Do przegl dania lub drukowania instrukcji w formacie
PDF wymagany jest program Adobe® Acrobat® Reader lub Adobe® eBook Reader.

1.5. Stosowane oznaczenia 

W ca ej instrukcji stosowane s  nast puj ce oznaczenia i skr ty:

Akapity oznaczone znakiem “♦” oznaczaj list czynno ci, kt re powinny zosta
wykonane w celu realizacji okre lonej funkcji. Przyk adowo:

♦ Aby wstawi  element do projektu nale y:
1. Klikn  na przycisk w pasku narz dzi reprezentuj cy element. 
2. Przesun myszk na obszar rysunkowy. Kursor myszki przyjmie kszta t

[...].

Akapity oznaczone wykrzyknikiem, pisane pismem pogrubionym i pochylonym
oznaczaj  informacje, na kt re nale y zwr ci  szczeg ln  uwag . Przyk adowo:

! Podw jne klikni cie myszki w trybie p ynnego powi kszania lub przesuwania za
pomoc  “ apki” prze cza program pomi dzy tymi trybami. Umo liwia to bardzo
wygodne i szybkie ogl danie projektu

Nast puj cy zapis: 

» polecenie „Plik / Zapisz projekt” (Ctrl+S, „Program” ) « 



Wst p

5

oznacza wybranie z menu “Plik” polecenia “Zapisz projekt”. Skr tem do tego
polecenia jest przyci ni cie kombinacji klawiszy Ctrl oraz S – co oznacza przyci ni cie
klawisza Ctrl, przytrzymanie go i naci ni cie klawisza S. Polecenie mo na te

wywo a  za pomoc  przycisku  z paska narz dzi „Program”.

1.6. Terminologia i skr ty w programie 

W niniejszej instrukcji stosowane b dzie nast puj ce nazewnictwo:

• Arkusz – cz projektu zawarta na jednej planszy edytora graficznego (w
poprzedniej wersji „Sekcja”). Elementy narysowane na jednym arkuszu rzutu powinny
stanowi jedn tzw. kondygnacj graficzn . Ka dy inny arkusz rzutu stanowi inn
kondygnacj  graficzn .

• Cie – jest to powielony na innym arkuszu roboczym element (odbiornik, dzia ka,
r d o) przypisany do orygina u, czyli identycznego funkcjonalnie elementu,

narysowanego na arkuszu roboczym, z kt rego czytana jest pe na struktura po cze .
Elementy te nie podlegaj  kontroli poprawno ci po cze .

• Typ konstrukcji przegrody (Definicja przegrody) – okre lenie w a ciwo ci
cieplnych, poprzez podanie warstw materia w budowlanych w przegrodzie (funkcja
dost pna tylko w programie Instal-OZC). Przegrod mo na r wnie zdefiniowa przez
podanie wsp czynnika przenikania ciep a "U" lub oporu cieplnego "R" (funkcja
dost pna w programie Instal-OZC i Instal-therm).

• Dzia ka – odcinek sieci rur prowadz cy okre lony, sta y na ca ej d ugo ci strumie
wody.

• Dzia ka bez przep ywu czynnika – odcinek sieci rur, w kt rym nie wyst puje w
stanie obliczeniowym przep yw czynnika. Przyk adem mog by dzia ki s u ce do
pod czenia naczynia wzbiorczego.

• Dzia ka bypassu – Jest to dzia ka wstawiana w miejscu wyst powania by-passu w
instalacji. Dzia ka dobiera si domy lnie na najmniejsz rednic rury jaka jest
dost pna w wybranym katalogu (rodzinie rur). Projektant mo e sam rednic narzuci .
Dzia ka by-passu jest koniecznie wymagana w przypadku zastosowania zaworu
tr jdrogowego. Dzia ka lu no wstawiona miedzy dwie dzia ki lub na zaw r tr jdrogowy
(czyli nie u yta w mieszaczu) nie posiada przep ywu,

• Element armatury – element wstawiany w schemacie na dzia k , zar wno b d cy
armatur (uzbrojeniem rury) w powszechnym rozumieniu, np. zaw r, jak i w szerszym 
znaczeniu, np. kolanko lub uk (jako kszta tka), punkt sta y lub przej cie ruroci gu
przez przegrod .

• Grupa – szczeg lny rodzaj modu u, maj cy dodatkowe cechy, m.in. granic
(ramk ), poza kt r  nie mo na przesun  element w nale cych do grupy.
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• Instalacja – zbi r po czonych wzajemnie obieg w medium grzewczego lub
ch odniczego, odbiornik w oraz armatury, wychodz cy z jednego r d a. Jeden plik
projektu mo e mie ci  kilka instalacji. 

• Mieszacz – zestaw element w armatury i dzia ek zapewniaj cy podmieszanie
czynnika powrotnego do zasilaj cego w celu obni enia temperatury tego ostatniego
np. dla zasilania ogrzewa  p aszczyznowych. W programie jest to jeden umowny
element.

• Modu – uk ad kilku po czonych element w, zapami tany w pasku narz dzi do
wielokrotnego u ycia.

• Obszar sklejania – jest to otoczenie elementu armatury lub odbiornika (dzia ki,
kolana, zaworu, tr jnika, itd.), w kt rym dwa przyleg e elementy uznajemy za
po czone bezpo rednio, bez odcinka rury.

• Obw d regulacji – powierzchnie grzewcze, ich przy cza oraz rozdzielacze zasilane
z tego samego punktu ( r d a lub mieszacza) zapewniaj cego okre lon , niekiedy
zredukowan w stosunku do pozosta ej cz ci instalacji, temperatur zasilania,
wyznaczan  niezale nie dla ka dego obwodu w procesie oblicze  wst pnych.

• Odbiornik – element odbieraj cy energi ciepln z instalacji i przekazuj cy j do
otoczenia lub innego medium (grzejnik, pion grzejny, nagrzewnica wentylacyjna), lub
te  w przeciwnym kierunku (terminal instalacji ch odniczej lub klimatyzacyjnej).

• Ok adzina – najwy sza (kontaktuj ca si z powietrzem w pomieszczeniu) warstwa
pod ogi grzejnej, wyr niana osobno z uwagi na wyb r materia u tej warstwy,
pozostaj cy zwykle do dyspozycji projektanta. 

• Po czenie jednorurowe – odcinek sieci rur nale cy do struktury ogrzewania
jednorurowego, cz cy szeregowo nale ce do tej struktury grzejniki. 

• Przy cze – para rur cz ca powierzchni grzejn z rozdzielaczem, zwykle b d ca
przed u eniem rur stanowi cych p tl  ogrzewania p aszczyznowego.

• Tabelka danych – tabela, w kt rej mo na edytowa dane element w – jednego lub
wielu tego samego typu. 

• Zak adka zakresu edycji projektu – jedna z p aszczyzn widocznych w edytorze
graficznym, kt re nak adaj c si na siebie tworz wsp ln ca o ( Ogrzewanie, San,
Konstrukcja, Podk ad).

• W ze – punkt na schemacie stanowi cy po czenie dzia ki z wcze niejsz lub
nast pn , najcz ciej z wi cej ni jedn , czemu towarzyszy czenie lub rozdzia
strumienia wody.

• Zdalne po czenie – element maj cy zastosowanie podczas czenia fragment w
instalacji znajduj cych si na r nych arkuszach lub w obr bie jednego. Zdalne
po czenie mo na wykonywa  dla pary dzia ek lub dzia ek pojedynczych.
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• r d o – miejsce zasilania instalacji z zewn trz lub lokalizacji kot owni lub wymiennika
ciep a.

Zar wno w instrukcji, jak i w programie s stosowane skr ty dla najcz ciej
wykorzystywanych nazw. Oto ich lista: 

Nazwa pe na: Skr t:

Powierzchnia grzewcza PG
Ogrzewanie p aszczyznowe OP, o.p. 
Moc, strata ciep a Q/Φ
Moc lub strata ciep a przypadaj ca na m2 q
Temperatura powierzchni pod ogi lub ciany grzejnej tpp/θpp,

tps/θps
Strefa wewn trzna (pobytowa) SW
Strefa brzegowa SB
Strefa brzegowa u o ona poprzez zag szczenie

uk adania przewod w
zSB

Strefa brzegowa u o ona na pocz tku obwodu, przed
stref  wewn trzn

pSB

Temperatura wewn trzna (zale nie od producenta) ti/θi
Odst p uk adania przewod w T

(B,b,p,r,VA)
R nica temperatur dla powierzchni grzewczej ∆t/∆θ
Temperatura zasilania tz/θz
Op r ok adziny/wyk adziny Rlb
Wymagana moc odbiornik w Qwym/Φwy

m
Strata do pokrycia przez ogrzewanie p aszczyznowe Qop/Φop
Cz straty ciep a pomieszczenia przyporz dkowana

danej PG 
Qop/Φpg

Strata do pokrycia przez ogrzewanie grzejnikowe Qop/Φgrz
Zaw r na rozdzielaczu o.p., na zasilaniu z.z.
Zaw r na rozdzielaczu o.p., na powrocie z.p.
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2. SKR CONY OPIS ETAP W TWORZENIA TYPOWYCH
PROJEKT W

2.1. Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale podano typowe sposoby realizacji (scenariusze) r nych,
typowych projekt w o r nym zakresie i stopniu szczeg owo ci dokumentacji
wynikowej. Ponadto bardziej szczeg owo przedstawione s podstawowe etapy
tworzenia dw ch typ w projekt w: ogrzewania p aszczyznowego (pod ogowego)
i ogrzewania grzejnikowego. Najbardziej szczeg owy opis wraz z obrazami ekranu
znajduje si w lekcjach, kt re nie s standardowo dostarczane z produktem i nale y je
zamawia niezale nie. Na pocz tku om wiono sposoby uzyskania rzutu kondygnacji,
mog cego stanowi  podk ad dla ka dego z tych projekt w.

Szczeg owy opis r norodnych funkcji i mechanizm w programu jest uj ty w
kolejnych rozdzia ach, do kt rych s podane odno niki. Opisano tam spos b
stworzenia planu lub schematu instalacji, uzupe nienia – w niezb dnym zakresie –
danych jej element w, wykonania diagnostyki danych i przeprowadzenia oblicze . Nie
opisano natomiast szczeg owo zasad pracy w programie Instal-OZC, poniewa jest
temu po wi cony analogiczny rozdzia  instrukcji do tego programu.

2.2. Typowe scenariusze pracy i zalecane kroki ich realizacji

Mo liwych jest wiele scenariuszy pracy w programie Instal-therm,
uwzgl dniaj cych – lub pomijaj cych - wsp prac z programem obliczania strat ciep a
Instal-OZC, a tak e mniejszy lub wi kszy zakres tworzonej dokumentacji rysunkowej
(tylko rzuty, tylko rozwini cie lub oba rodzaje rysunk w w jednym projekcie). Wsp ln
cech wszystkich mo liwych sposob w pracy jest utworzenie w edytorze graficznym
schematu lub planu instalacji, program nie zawiera bowiem tabelarycznego edytora
danych instalacji. rednio zaawansowany U ytkownik bez trudu opracuje w asny styl
pracy, zawieraj cy elementy scenariuszy wymienionych poni ej.

2.2.1. Projekt ogrzewania grzejnikowego z obliczeniem strat ciep a
budynku, rzuty kondygnacji dost pne i wymagane w dokumentacji 
rysunkowej

Kroki realizacji takiego projektu w optymalnej kolejno ci s  nast puj ce:

1. Otwarcie nowego projektu w Instal-therm. Wyb r katalog w i skonfigurowanie
danych og lnych i warto ci domy lnych

2. Utworzenie rzut w kondygnacji (u ycie funkcji importu z interpretacj ,
narysowanie brakuj cych element w budowlanych) i okre lenie temperatur w
pomieszczeniach ogrzewanych utworzonych na tych rzutach. 

3. Wstawienie do pomieszcze przegr d poziomych – strop w, pod g, dach w –
w niezb dnym zakresie (nie ma potrzeby je eli nie b dzie to przegroda
ch odz ca)

4. Wczytanie rozpocz tego projektu do Instal-OZC, zdefiniowanie przegr d
ch odz cych i ich w asno ci cieplnych 
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5. Powr t do Instal-therm, przypisanie zdefiniowanych przegr d ch odz cych do
przegr d na rzutach

6. Ponowne przej cie do Instal-OZC, uzupe nienie brakuj cych danych (wentylacja
pomieszcze , dane og lne budynku). W dowolnej z w/w aplikacji mo na okre li
lokalizacj budynku. Straty ciep a powinny zosta  automatycznie policzone

7. Powr t do Instal-therm, rozmieszczenie grzejnik w na rzutach, narysowanie
dzia ek instalacji i po czenie ich z grzejnikami i r d em, uzupe nienie schematu
o armatur  na dzia kach i grzejnikach

8. Narysowanie rozwini cia instalacji z wykorzystaniem automatycznych rozwini
lub stworzenie rozwini cia r cznie i przypisanie element w z rzut w do
element w rozwini cia (w zakresie niezb dnym dla prezentacji wynik w na
rozwini ciu)

9. Uzupe nienie danych element w instalacji – w tabeli danych - wsz dzie tam,
gdzie dane przyj te domy lnie s  nieodpowiednie lub danych domy lnych brak 

10.Wykonanie oblicze ; automatyczna diagnostyka przez program, kontrola opcji
oblicze  przez u ytkownika, uzyskanie pierwszych wynik w

11.Ocena merytorycznej poprawno ci wynik w na podstawie komunikat w
programu, analizy tabel wynik w i / lub informacji dost pnej na rysunkach

12.Je eli wyniki s niezadowalaj ce – korekta projektu: schematu, danych
element w zawartych w ich tabelach danych lub zmiana opcji oblicze ;
nast pnie ponowne obliczenia 

13.Skonfigurowanie sposobu prezentacji wynik w na rysunkach: opis w dzia ek,
armatury, grzejnik w

14.Wydruk lub eksport rysunk w
15.Wydruk lub eksport niezb dnych tabel wynik w

Nale y tu zwr ci uwag na konieczno pracy w obu programach na tym samym
pliku, a tak e na fakt rozpocz cia pracy od edytora graficznego. Pocz wszy od punktu
7 program Instal-OZC nie jest niezb dny i mo na go zamkn . Po ka dym
wa niejszym post pie prac na projektem zaleca si zapis pliku. Mo na zapisywa plik
z r nymi nazwami, aby m c wr ci do wcze niejszego stanu projektu, wyj tkiem jest
tylko okres jednoczesnej pracy na obu programach, kiedy to zmiana nazwy pliku przy
zapisie spowodowa aby utrat czno ci pomi dzy programami.

2.2.2. Projekt ogrzewania grzejnikowego na rozwini ciu z obliczeniem
strat ciep a budynku, rzuty kondygnacji nie wymagane w 
dokumentacji rysunkowej

Scenariusz ten r ni si od poprzedniego sposobem wprowadzania danych
pomieszcze do oblicze strat ciep a. Jest to spos b tabelaryczny - bardziej
pracoch onny i daj cy wi ksze prawdopodobie stwo pomy ek. Opisujemy go jednak,
poniewa jest stosowany w niekt rych typach oblicze (termomodernizacja budynk w i
instalacji)

Kroki realizacji w optymalnej kolejno ci s  nast puj ce:

1. Utworzenie projektu w Instal-OZC, zdefiniowanie przegr d ch odz cych i ich
w asno ci cieplnych.

2. Wprowadzenie w Instal-OZC wymaganej liczby kondygnacji, mieszka i
pomieszcze (jako obiekt w pocz tkowo pustych). Sukcesywne wype nienie
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pomieszcze danymi przegr d ch odz cych (wymiary, w asno ci cieplne,
parametry po drugiej stronie) 

3. Uzupe nienie pozosta ych danych (wentylacja pomieszcze , dane og lne
budynku, lokalizacja budynku). Straty ciep a powinny zosta automatycznie
policzone

4. Zapis projektu i wczytanie go do Instal-therm, Wyb r katalog w i
skonfigurowanie danych og lnych i warto ci domy lnych.

5. Narysowanie rozwini cia instalacji z wykorzystaniem - dla powtarzalnych
fragment w - modu w predefiniowanych w programie lub w asnych, a tak e
automatycznego powielania zaznaczonych blok w. Uzupe nienie schematu o
armatur  na dzia kach i grzejnikach 

6. Przypisanie grzejnik w do utworzonych w Instal-OZC pomieszcze – przez
tabel danych ka dego grzejnika. W razie potrzeby narzucenie udzia u grzejnika
w pokryciu strat innego ni  „automatyczny” . 

7. Uzupe nienie danych element w instalacji wsz dzie tam, gdzie dane przyj te
domy lnie s  nieodpowiednie lub danych domy lnych brak 

8. Wykonanie oblicze ; automatyczna diagnostyka przez program, kontrola opcji
oblicze  przez u ytkownika, uzyskanie pierwszych wynik w

9. Ocena merytorycznej poprawno ci wynik w na podstawie komunikat w
programu, analizy tabel wynik w i / lub informacji dost pnej na rysunkach

10.Je eli wyniki s niezadowalaj ce – korekta projektu: schematu, danych
element w zawartych w ich tabelach danych lub zmiana opcji oblicze ,
ponowne obliczenia

11.Skonfigurowanie sposobu prezentacji wynik w na rysunkach: opis w dzia ek,
armatury, grzejnik w

12.Wydruk lub eksport rysunk w
13.Wydruk lub eksport niezb dnych tabel wynik w

2.2.3. Projekt ogrzewania grzejnikowego na rozwini ciu bez oblicze
strat ciep a budynku, rzuty kondygnacji nie wymagane w 
dokumentacji rysunkowej

Zak adamy, e straty ciep a pomieszcze  s znane. Post pujemy jak w
scenariuszu powy ej, z tym, e rozpoczynamy prac w Instal-therm – punkt 4.
Wymagane wydajno ci cieplne grzejnik w nale y wpisa bezpo rednio w tabeli
danych ka dego grzejnika. Alternatywnie mo na w Instal-therm utworzy
pomieszczenia ”tabelaryczne” i wpisa im warto ci strat ciep a, po czym, jak w
scenariuszu powy ej, przypisa grzejniki do pomieszcze . Ten spos b pozwoli
programowi na kontrol pokrycia potrzeb cieplnych pomieszcze przez grzejniki i ich
optymalny dob r, istotny zw aszcza w przypadkach zadeklarowania wielu grzejnik w w
pomieszczeniu (unikamy kumulowania si  zaokr gle ).

2.2.4. Projekt wst pny ogrzewania pod ogowego

Zak adamy wst pny (szacunkowy) charakter projektu, co determinuje nast puj ce
uproszczenia: straty ciep a pomieszcze  b d policzone wska nikowo (bez u ycia
programu Instal-OZC), po czenia pomi dzy p aszczyznami grzejnymi a
rozdzielaczami zadeklarowane jako „wirtualne”, a dokumentacja ograniczy si do
rzut w i zestawienia materia w. Mo liwym przeznaczeniem takiego projektu jest
oferta po czona z wycen  materia w.
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Kroki realizacji s  nast puj ce:

1. Otwarcie nowego projektu w Instal-therm. Wyb r katalog w i skonfigurowanie
danych og lnych i warto ci domy lnych w zakresie ogrzewania pod ogowego.
W czenie trybu po cze  wirtualnych.

2. Utworzenie rzut w kondygnacji (u ycie funkcji importu z interpretacj ,
narysowanie brakuj cych element w budowlanych), alternatywnie mo na
pos u y si pomieszczeniami rysowanymi jako wielok ty na tle podk adu
kondygnacji (np. skanu), poniewa istnienie cian nie ma znaczenia dla
zastosowanej metody obliczania strat ciep a. Je eli jednak prawdopodobna jest
kontynuacja projektu w pe nym zakresie oblicze , op acalne mo e by ju na
tym etapie narysowanie cian lub import rysunku z interpretacj .

3. Okre lenie lokalizacji budynku i podanie wska nika strat ciep a [W/m2], wyb r
typ w pomieszcze z rozwijalnej listy (w polu „Symbol pom”.) spowoduje
okre lenie strat ciep a wg zadanego wska nika i temperatury pomieszczenia

4. Skorygowanie danych pomieszcze w zakresie wp ywaj cym na obliczenia
ogrzewania pod ogowego (temperatura poni ej, rodzaj i spos b u ytkowania)

5. Wywo anie funkcji automatycznego wstawienia pod ogi grzejnej do ka dego
pomieszczenia. Usuni cie pod g grzejnych z pomieszcze nie obj tych
ogrzewaniem pod ogowym. W niezb dnych przypadkach skorygowanie kszta tu
pod ogi grzejnej lub jej usuni cie i zast pienie PG rysowan  r cznie jako
wielok t.

6. Skorygowanie danych pod g grzejnych odbiegaj cych od domy lnych
(ok adzina, system monta u itp.). Wprowadzenie stref brzegowych je li takie
maja wyst powa . Deklaracja PG bez rur, je li wyst puje.

7. Wstawienie na rzuty kondygnacji rozdzielaczy zasilaj cych pod ogi grzejne.
Skorygowanie danych rozdzielaczy, je eli odbiegaj  od warto ci domy lnych.

8. Przeprowadzenie pierwszych oblicze i ocena wynik w (w tym komunikat w
programu o konieczno ci podzia u PG na cz ci)

9. Podzia w edytorze graficznym pod g grzejnych na cz ci zgodnie z sugestiami
programu.

10.Ponowne obliczenia i ewentualna, dalsza korekta danych a do uzyskania
zadowalaj cych wynik w

11.Wydruk lub eksport zestawienia materia w jako podstawy do wyceny inwestycji
i oferty 

12.Opcjonalnie wydruk lub eksport innych tabel wynik w
13.Wydruk lub eksport rzut w kondygnacji

2.2.5. Projekt ogrzewania pod ogowego z obliczeniem strat ciep a
budynku i pe n  dokumentacj rysunkow

Kroki realizacji takiego projektu w optymalnej kolejno ci s  nast puj ce:

1. Otwarcie nowego projektu w Instal-therm. Wyb r katalog w i skonfigurowanie
danych og lnych i warto ci domy lnych w zakresie ogrzewania pod ogowego.
W czenie trybu po cze  wirtualnych.

2. Utworzenie rzut w kondygnacji (u ycie funkcji importu z interpretacj ,
narysowanie brakuj cych element w budowlanych) i okre lenie temperatur w
pomieszczeniach ogrzewanych utworzonych na tych rzutach. 
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3. Wstawienie do pomieszcze przegr d poziomych – strop w, pod g, dach w –
w niezb dnym zakresie (nie ma potrzeby, je eli nie b dzie to przegroda
ch odz ca)

4. Skorygowanie danych pomieszcze w zakresie wp ywaj cym na obliczenia
ogrzewania pod ogowego (rodzaj i spos b u ytkowania, natomiast temperatura
poni ej powinna zosta okre lona automatycznie)

5. Wczytanie rozpocz tego projektu do Instal-OZC, zdefiniowanie przegr d
ch odz cych i ich w asno ci cieplnych 

6. Powr t do Instal-therm, przypisanie zdefiniowanych przegr d ch odz cych do
przegr d na rzutach

7. Wstawienie – automatyczne lub r czne, jak w pkt. 5 scenariusza powy ej –
pod g grzejnych do pomieszcze  ogrzewanych ogrzewaniem pod ogowym

8. Ponowne przej cie do Instal-OZC, uzupe nienie brakuj cych danych (wentylacja
pomieszcze , dane og lne budynku). W dowolnej z w/w aplikacji mo na okre li
lokalizacj budynku. Straty ciep a powinny zosta automatycznie policzone z
uwzgl dnieniem wyst powania pod g ogrzewanych (s one pomijane jako
przegrody ch odz ce)

9. Obliczenia wst pne jak w scenariuszu powy ej, punkty 6 –10
10.Powr t do edytora graficznego, wy czenie trybu po cze wirtualnych i

narysowanie przy czy mi dzy ka d  PG a rozdzielaczem.
11.Rozplanowanie i umieszczenie na rysunkach niewidocznej dot d cz ci

instalacji: mieszaczy, kot a, sieci rur wraz z armatur . W razie potrzeby przej cie
na arkusz rozwini cia z u yciem element w „zdalne po czenie” oraz
„automatyczne rozwini cie”.

12.Uzupe nienie danych nowo wprowadzonych element w instalacji – w tabeli
danych, wsz dzie tam, gdzie dane przyj te domy lnie s nieodpowiednie lub
danych domy lnych brak 

13.Ponowne obliczenia. Je eli wyniki s niezadowalaj ce – korekta projektu:
schematu, danych element w zawartych w ich tabelach danych lub zmiana opcji
oblicze ; nast pnie ponowne obliczenia

14.Skonfigurowanie sposobu prezentacji wynik w na rysunkach: opis w dzia ek,
armatury, grzejnik w

15.Je eli jest to potrzebne, u ycie narz dzia do automatycznego rozrysowania
przebiegu p tli grzewczych w ka dej PG. Alternatywnie mo na u y narz dzia
do rysowania r cznego.

16.Wydruk lub eksport rysunk w
17.Wydruk lub eksport niezb dnych tabel wynik w

2.2.6. Projekt ogrzewania pod ogowego i grzejnikowego

Scenariusz dla takiego typu projektu jest po czeniem dw ch ostatnich wy ej
opisanych scenariuszy. Nale y pami ta przy tym, e rzuty kondygnacji oraz
znajduj ce si na nich pomieszczenia s niezb dne dla zaprojektowania ogrzewania
p aszczyznowego – pod ogowego, a tak e ciennego. Nie ma mo liwo ci opisania na
rozwini ciu wszystkich danych wymaganych przez program do przeprowadzenia
oblicze tego typu ogrzewania. Mo na na rozwini ciu instalacji umie ci i pod czy
elementy „P tla ogrzewania pod ogowego” lub „Rozdzielacz OP z przy czonymi
p tlami grzejnymi) ale stanowi one wy cznie informacje o wymaganym przep ywie,
temperaturze zasilania i r nicy ci nie , wpisane wcze niej przez U ytkownika do
tabeli danych, tak wi c s uznawane za ju zaprojektowane w innym projekcie i nie
wp ywaj  na zestawienie materia w.
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2.3. Utworzenie rzut w kondygnacji jako podk adu do projektu

Rzut kondygnacji jest elementem praktycznie niezb dnym przy projektowaniu
ogrzewania pod ogowego, cz sto r wnie wyst puje w projektach ogrzewa
grzejnikowych.

Rzut kondygnacji mo emy narysowa bezpo rednio w programie, przy pomocy
dost pnych narz dzi i obiekt w lub te zaimportowa z pliku DXF lub DWG,
z interpretacj cian, okien i drzwi. Mo liwe jest te wczytanie zeskanowanego rysunku
(lub wczytanie pliku DWG/ DXF jako rysunku, czyli bez interpretacji) i uzyskanie w ten
spos b t a, na kt rym mo na narysowa ciany, okna i drzwi przy pomocy narz dzi
i obiekt w programu, lub te ograniczy si do tylko zaznaczenia na takim podk adzie
jedynie obszaru poszczeg lnych pomieszcze . Ten ostatni spos b nie daje
bezpo redniej mo liwo ci policzenia strat ciep a w projekcie obejmuj cym obliczenia
cieplne budynku.

! Je eli budynek ma wiele kondygnacji i dla wszystkich chcemy mie rzuty
w projekcie, nale y na ka d kondygnacj przewidzie  osobny arkusz roboczy.

2.3.1. Rysowanie rzutu kondygnacji w programie

Je eli trzeba utworzy nowy arkusz, nale y z menu „Plik” wybra „Arkusze
robocze” i nacisn przycisk „Nowy”, wybra typ arkusza (w tym przypadku „Plan/rzut”)
i nacisn kolejno przyciski „OK” i „Zamknij”. Nowo utworzony arkusz stanie si
aktualnie edytowanym.

Edycja konstrukcji sk ada si  z 5 podetap w:

1. Wstawienie podk adu bitmapowego,
2. Rysowanie cian i tworzenie pomieszcze  przy u yciu elementu „ ciana”,
3. Uzupe nienie gotowego schematu pomieszcze o elementy: „Okno”, „Drzwi”

i „Otw r w cianie”,
4. Ewentualne uzupe nienie konstrukcji o przegrody poziome (dotyczy projektu

obejmuj cego r wnie  obliczenia strat ciep a),
5. Ostateczne skonfigurowanie danych przegr d i pomieszcze wraz

z przypisanymi im oknami i drzwiami (dotyczy projektu obejmuj cego r wnie
obliczenia strat ciep a),

Ad 1. Wstawienie podk adu bitmapowego

W dolnym zestawie zak adek – zakres w edycji projektu nale y przej na zakres
edycji „Podk ad”. Z g rnego paska narz dzi z zak adki „Grafika” wybieramy element

„Rysunek” . Klikamy na obszarze rysunkowym, na kt rym nast pnie pojawia si
ma y prostok t.

W tabeli danych w polu „Rysunek” wybieramy „Dodaj nowy” i otwiera si okno
„Galeria rysunk w”. Poprzez funkcj „Czytaj” wyszukujemy nasz plik podk adu
kondygnacji na dysku i otwieramy go.

! Galeria rysunk w ma mo liwo skalowania podk ad w rysunkowych. W
przypadku wykorzystania podk adu z pliku BMP skalowanie jest konieczne.
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Klikaj c na przycisk „Zamknij” zamykamy okno galerii rysunk w i jednocze nie
plik zostaje wczytany na zak adk „Podk ad”. Pojawia si podk ad w postaci jednolitego
rysunku (bez wyr nienia jakichkolwiek obiekt w).

Ad 2. Rysowanie cian przy u yciu elementu „ ciana” i tworzenie pomieszcze

Przechodzimy na zakres edycji „Podk ad”. Na pasku narz dzi wybra zak adk

„Elementy”, a nast pnie wybra element o nazwie „ ciana” poprzez jednokrotne
klikni cie na dany przycisk na pasku narz dzi. Program przejdzie w tryb wstawiania
elementu, w tym wypadku ciany. Mo na to pozna po odpowiednim komunikacie
w pasku stanu (na rodku, u do u ekranu) oraz tym, e „pod kursorem” pojawi si

schematyczny fragment ciany . W tym momencie klikni cie kursorem
gdziekolwiek na obszarze rysunkowym spowoduje rozpocz cie wstawiania ciany
budynku. Kolejne klikni cie wyznaczy punkt ko cowy ciany i program powr ci do
trybu zaznaczania (standardowego).

! Mo na precyzyjnie okre li wsp rz dne punktu pocz tkowego lub ko cowego
ciany przez klikni cie (w trakcie jej rysowania) na obszar w linii stanu, w kt rym

wy wietlane s wsp rz dne, Program zapyta w wczas o wsp rz dne X i Y,
ustawi si  w tym miejscu i wstawi punkt.

Kursor nitkowy, kt rym s krzy uj ce si linie, pionowa i pozioma, stanowi swego
rodzaju celownik wspomagaj cy precyzyjne ustawianie kursora wzgl dem uk adu
odniesienia (skala pozioma i pionowa) oraz wzgl dem innych element w ju
znajduj cych si  na rysunku.

! Podczas wstawiania element w istnieje mo liwo bie cej edycji w tabeli
danych p l takich jak np. „D ugo ”, „Szeroko ” i „K t”. Narzucenie w tych
polach okre lonej warto ci pozwala na precyzyjne ustalanie parametr w
wstawianej na rysunek ciany.

Po wstawieniu pierwszej ciany nale y ponownie wybra element „ ciana”
z paska narz dzi lub wcisn klawisz F3 oznaczaj cy funkcj „Powt rz ostatnio
wstawiany element” i przyst pi do wstawiania kolejnej ciany. ciany powinny si ze
sob czy tak, aby tworzy y zamkni te obszary, kt re zostan przez program
automatycznie rozpoznane jako pomieszczenia. Utworzenie pomieszczenia mo na
rozpozna przez pojawienie si etykiety (prostok ta o zaokr glonych naro nikach)
zawieraj cej jego opis i zakreskowanie obszaru pomieszczenia.

Podczas edycji bardzo u yteczne jest wykorzystanie specjalnych tryb w pracy
programu: POWT, AUTO i ORTO. Tryb POWT oznacza ci g e ponowne wybieranie
tego samego elementu do wstawienia. Tryb AUTO powoduje, e program proponuje
mo liwe punkty po czenia wstawianego elementu (np. ciany) z elementami
wcze niej wprowadzonymi na rysunek. Pozwala to na sprawne czenie element w
bez precyzyjnego operowania myszk . Mo liwe jest czenie element w, gdy tryb
AUTO jest wy czony, wymaga to jedynie wi kszej precyzji ustawienia kursora myszki.
Tryb ORTO powoduje, e program umo liwia wstawianie cian tylko poziomych
i pionowych, co znakomicie u atwia edycj prostok tnych pomieszcze , a tak e
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wstawianie cian pod k tem okre lonym w Opcjach projektu/ AUTO, ORTO, SIAT
poprzez zadeklarowanie przyrostu k ta.

Tryby pracy mog by prze czane poprzez klikni cie lewym klawiszem myszki na
polach znajduj cych si w prawym dolnym rogu ekranu, poni ej zak adek
oznaczaj cych zakresy edycji  projektu. Wi cej informacji na ten temat zawiera pkt.4.5. 

! Je eli istnieje ju rzut innej kondygnacji i chcemy si pos u y nim jako
wzorcem, mo na w czy wy wietlanie jego zarysu w menu „Widok / Poka cie
innego arkusza roboczego” – domy lnie wybierana jest najbli sza na lewo
pozycja z rzutem.

Je li chcemy zaprojektowa instalacje grzewcz czy wodoci gow na podstawie
uproszczonej struktury rzut w, program umo liwia edycj schematyczn , bez
dok adnego odzwierciedlenia rzeczywistych wymiar w i uk adu pomieszcze . W takim
wypadku nale y r cznie narzuci prawid ow powierzchni pomieszcze .
Rozwi zanie takie pozwala na przyspieszenie edycji konstrukcji (edycja nie wymaga
du ej dok adno ci), nie jest jednak zalecane, gdy powoduje, e uzyskany rysunek ma
znacznie ni sz warto jako schemat sposobu monta u instalacji i nie nadaje si jako
baza do oblicze strat ciep a. Wyst puje te konieczno uzupe niania danych dla
wszystkich przy czy, co w efekcie mo e wymaga wi kszego czasu pracy ni
dok adna edycja uk adu pomieszcze .

Wi cej o wprowadzaniu cian – patrz rozdzia  5.3.1. 

Ad 3. Uzupe nienie schematu pomieszcze o elementy: „Okno”, „Drzwi” i „Otw r
w cianie”.

W celu umieszczenia na cianie np. okna nale y wybra element z paska
narz dzi „Elementy” i wstawi na cian , poprzez klikni cie lewym klawiszem myszki w
momencie, gdy krzy yk celownika znajduje si na linii oznaczaj cej rodek ciany w
miejscu, gdzie ma by rodek okna. Okno stanowi element dodatkowy ciany, a wi c
mo na je przesuwa i zmienia jego kierunek jedynie w ramach ciany macierzystej.
Dane okna lub innych element w uzupe niaj cych, m.in. wymiary znajduj si poni ej
danych ciany w tabeli danych.

Ad 4. Dodatkowe uzupe nienie konstrukcji o elementy: „Przegroda pozioma:
pod oga lub strop” (dotyczy projektu obejmuj cego r wnie  obliczenia strat ciep a)

Program daje mo liwo uzupe nienia konstrukcji rzutu o przegrody poziome –.

Do wyboru na pasku narz dzi s dwie przegrody poziome: pod oga i strop .
Po wybraniu elementu i przej ciu na obszar rysunkowy nale y klikn gdziekolwiek na
obszarze wybranego pomieszczenia, a pod oga lub strop zostan wstawione na ca
powierzchni pomieszczenia wyznaczon w osiach. Trzeba t operacje powt rzy dla
ka dego pomieszczenia.

! Stropy wewn trzne nale y wstawia i opisywa w projekcie tylko raz.
U ytkownik wstawia wewn trzny strop albo jako element typu „Strop” na dolnej
kondygnacji albo jako „Pod oga” na g rnej kondygnacji (zalecana jest druga
opcja czyli wstawianie „Pod ogi”).
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Ad 5. Ostateczne skonfigurowanie danych cian i pomieszcze wraz
z przypisanymi im oknami i drzwiami (dotyczy projektu obejmuj cego r wnie
obliczenia strat ciep a)

Ka dy z element w, a wi c ciana, przypisane do ciany okno, drzwi lub otw r
w cianie, pod oga, strop a tak e pomieszczenie rozpoznane przez program, posiada
okre lone parametry, kt re mo na przegl da i zmienia przy u yciu tabeli danych.
Tabel danych mo na w czy lub wy czy przy u yciu klawisza funkcyjnego F12 lub
polecenia „Widok / Poka /Schowaj tabel danych”. W tabeli danych s widoczne pola
w a ciwe dla aktualnie zaznaczonego elementu. Aby zaznaczy dany element nale y
go klikn lewym klawiszem myszki, przy czym dla zaznaczenia ciany nale y klikn
na lini oznaczaj c jej rodek, natomiast dla zaznaczenia pomieszczenia lub
przegrody poziomej nale y klikn na opis. Mo na te zaznaczy kilka element w
jednocze nie, trzymaj c podczas zaznaczania wci ni ty klawisz Shift. Je li
zaznaczonych zostanie kilka element w tego samego typu, np. dwa pomieszczenia, to
mo na jednocze nie zmienia  ich dane.

Wi kszo danych ka dego elementu jest wstawiona domy lnie. Niekt re z nich
musz  by uzupe nione, inne natomiast s  opcjonalne.

! Wiele danych i warto ci jest odczytywanych przez program z rysunku lub
okre lanych przy u yciu innych danych. Wielko ci te s umieszczone
w nawiasach. U ytkownik ma mo liwo nadpisania ich warto ci narzucon .
Aby powr ci do warto ci domy lnej (wyznaczanej przez program) nale y
w danym polu wpisa  znak zapytania: „?” i nacisn „Enter”.

Jakakolwiek edycja danych w tabeli danych element w konstrukcji projektu musi
by potwierdzona klawiszem „Enter”. W przeciwnym wypadku zmiana nie zostanie
zachowana. Zasada ta obowi zuje przy edycji wszystkich danych projektu.

Zale nie od przeznaczenia rzutu (jako podk adu do projektu instalacji
wodoci gowej, ogrzewania grzejnikowego lub p aszczyznowego, ewentualnie r wnie
do oblicze  strat ciep a), zakres uzupe nianych danych b dzie r ny.

! Informacje o budowie wszystkich rodzaj w przegr d potrzebne do okre lenia
ich w asno ci cieplnych uzupe niane s w tabeli danych na zakresie edycji
dotycz cym konstrukcji, po uprzednim wczytaniu pliku do programu Instal-OZC,
utworzeniu poszczeg lnych potrzebnych  definicji przegr d i zapisaniu go.

2.3.2. Import rzutu z pliku DWG/DXF

Importowanie pliku DWG/DXF odbywa si  b dzie do bie cego arkusza rzutu,
kt ry powinien by  pusty.

Aby zaimportowa rzut z pliku, nale y z menu „Plik” wybra „Importuj rzut
budynku z pliku DWG/DXF”, po czym wybra plik, w czym pomaga podgl d jego
zawarto ci. W przypadku plik w zaszyfrowanych, program poprosi o podanie has a
umo liwiaj cego dost p do pliku. Podczas pierwszego importu program zapyta o plik 
czcionek u ytych w projekcie budowlanym (o rozszerzeniu .shx). W tym momencie
mo na:

- wskaza  lokalizacj  pliku na dysku, je li zosta  dostarczony z plikami podk ad w,
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- pobra potrzebne czcionki ze strony
http://www.cadresource.com/library/fonts.html, do kt rej link jest umieszczony w
dolnej cz ci okna, 

-   lub wybra  opcj „Anuluj”.
Wyb r opcji "Anuluj" nie przerywa operacji importu pliku, lecz powoduje u ycie

przez system domy lnej czcionki. W przypadku, gdy w importowanym pliku znajduje
si wiele czcionek niestandardowych, dodatkowe okno wy wietli si wielokrotnie
(stosownie do ilo ci czcionek).

Po wybraniu pliku nast puj kolejne etapy importu, pomi dzy kt rymi przechodzi
si przy pomocy przycisk w „Dalej” i – w razie potrzeby r wnie „Wr ”. Etapy importu
realizowane s  w poszczeg lnych oknach, w kt rych wykonuje si  : 

- okre lenie jednostki miary rysunku, 
- wybranie do importu warstw, na kt rych znajduj si ciany, ewentualnie osie

cian. Na tym etapie trzeba r wnie okre li minimaln i maksymaln grubo
cian je eli odbiegaj  od warto ci domy lnej,

- wybranie do importu warstw, na kt rych znajduj si okna i drzwi. Dodatkowo
trzeba okre li zakres szeroko ci okien oraz wybra z dost pnej  listy rodzaje
rysunkowe okien i drzwi, kt re wyst puj na rysunku kondygnacji,

- opcjonalnie wybra warstwy, kt re maj zosta wczytane jako rysunek – bez
interpretacji jego tre ci jako zbioru obiekt w budowlanych.

! Wybranie jednostki miary rysunku odpowiedniej do rozmiar w obiektu
rzeczywistego ma znaczenie ze wzgl du na edytor graficzny, kt ry zawsze
pokazuje i odczytuje wymiary w metrach. Dlatego wa ne jest, aby importowany
rysunek by  poprawnie przeskalowany w trakcie importu.

Wyb r warstw odbywa si na listach posiadaj cych pola – kwadraciki do
zaznaczania. Samo wskazanie nazwy elementu listy w cza jedynie podgl d danej
warstwy, natomiast zaznaczenie do importu polega na klikni ciu kwadracika
skojarzonego z nazw elementu listy. Podgl d importowanego pliku jest ca y czas
dost pny w oknie obok.

Dla g wnego okna podgl du importowanego rysunku istnieje zbi r pomocniczych
opcji wy wietlania, zgromadzonych w podr cznym menu wywo ywanym klikni ciem
prawego klawisza myszy. 

Wczytanie warstwy (jednej lub kilku) jako rysunku ma w praktyce nast puj ce
zastosowania:

- je eli warstwa zawiera przydatne informacje lub elementy dodatkowe, np.
nieinterpretowane schody, umiejscowienie wyposa enia itp., 

- je eli nie zamierzamy wczytywa podk adu z interpretacj (poniewa np. nie
rozumiemy struktury warstw w tym pliku lub wcze niejsze pr by wykaza y, i
interpretacja przebiega nieprawid owo) i potrzebujemy jedynie t a graficznego,
na kt rym narysujemy plan instalacji lub stworzymy w asny rzut kondygnacji przy
pomocy obiekt w oferowanych przez program.

Po zako czeniu interpretacji okno podgl du i wykaz warstw projektu r d owego
znikaj , a na ekranie edytora graficznego pojawia si zaimportowany rysunek.
Program automatycznie wczytuje interpretowane obiekty na zak adk „Konstrukcja”,
niezale nie od tego, na kt rej wcze niej pracowano.

http://www.cadresource.com/library/fonts.html
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Zaimportowane obiekty graficzne s pocz tkowo zablokowane przed modyfikacj ,
jednak po odblokowaniu mo na je w razie potrzeby przesuwa , usuwa i dodawa
nowe elementy w trybie r cznej edycji.

Na zak adce „Podk ad” pojawiaj si wszystkie elementy, kt re znajdowa y si na
warstwach zaznaczonych do wczytania jako rysunek. Elementy te zachowuj struktur
warstw z pliku DWG/DXF. W tabeli danych mo na zmieni widoczno ca ego
podk adu i poszczeg lnych warstw .

U ytkownik ma mo liwo zaznaczenia, dla kt rych warstw ma by uwzgl dniany
tryb AUTO (domy lnie wszystkie warstwy s zaznaczone). W praktyce oznacza to, e
podczas rysowania pomieszcze lub r cznego wstawiania element w przy w czonym
trybie AUTO naro a tych wstawianych element w s przyci gane do punkt w
z zaznaczonych warstw. 

! Istotne informacje o pionowej strukturze budynku: rz dne i wysoko ci
poszczeg lnych kondygnacji, grubo ci strop w, itd. s zapisywane w postaci
tabelarycznej, tzn. nie istnieje graficzna edycja tych danych ani ich import z
plik w DWG/DXF.

Dane dotycz ce pionowej struktury budynku s wy wietlane w oknie edycji tych
danych – polecenie „Opcje projektu/Struktura budynku”. Ekran roboczy s u cy do tej
edycji umo liwia r wnocze nie przypisanie pomieszcze  do mieszka .

Jest to istotne dla obliczania strumieni powietrza wentylacyjnego i sezonowego
zapotrzebowania energii w programie Instal-OZC.

2.4. Projekt ogrzewania pod ogowego (na rzutach)

W niniejszym rozdziale przedstawimy bardziej szczeg owo etapy tworzenia
projektu ogrzewania pod ogowego, zak adaj c e obliczeniowe zapotrzebowania
pomieszcze  na ciep o s  znane.

2.4.1. Etapy tworzenia projektu

Podstawowe etapy tworzenia projektu ogrzewania pod ogowego obejmuj :

1. Utworzenie nowego projektu i skonfigurowanie jego danych og lnych oraz
dotycz cych ogrzewania p aszczyznowego, m.in. wyb r producenta systemu
ogrzewania pod ogowego (patrz rozdzia  2.4.2), 

2. Utworzenie odpowiedniej liczby arkuszy z rzutami kondygnacji (patrz rozdzia
2.3),

3. Uzupe nienie danych pomieszcze  (patrz rozdzia 2.4.3),
4. Rozrysowanie instalacji ogrzewania pod ogowego, polegaj ce na zdefiniowaniu

powierzchni grzewczych w tych pomieszczeniach, kt re maj by wyposa one
w ogrzewanie pod ogowe oraz umiejscowieniu rozdzielaczy. Na tym etapie
nale y te uzupe ni dane PG i rozdzielaczy oraz wykorzysta wirtualne
po czenia (patrz rozdzia  2.4.4), 

5. Wywo anie oblicze oraz analiza komunikat w diagnostyki danych wykonywanej
przez program. W tym miejscu mo na wr ci do edycji rysunku (poprzednie
etapy) i po dokonaniu zmian powr ci do punktu 4 lub przej dalej do punktu 5
(patrz rozdzia  2.4.5), 
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6. Etap pierwszy oblicze – wyb r temperatury zasilania dla poszczeg lnych
obwod w regulacji korzystaj c z funkcji optymalizacji tz/θz, w jak wyposa ony
jest program (patrz rozdzia  2.4.6), 

7. Analiza wynik w oblicze i komunikat w, jakie wyst pi y podczas oblicze oraz
wprowadzanie korekt poprzez wyb r innego wariantu uk adania przewod w dla
poszczeg lnych PG. W przypadku, gdy wyst puj komunikaty o b dach, nale y
usun przyczyny ich powstawania, do czego konieczny mo e by powr t do
edytora graficznego i korekta danych (patrz rozdzia  2.4.7), 

8. Powr t do edytora w celu przeprowadzenia odpowiednich korekt danych i / lub
podzia u niekt rych PG zgodnie z sugestiami programu. Je eli nie ma potrzeby
dzielenia PG lub poprawiania danych nale y pod czy wszystkie PG do
rozdzielaczy (z wyj tkiem PG ogrzewanych przy czami). Nale y r wnie
zrezygnowa z tworzenia wirtualnych po cze (odznaczy pole). Ewentualnie
mo na zmieni  domy lne ustawienia dla przy czy (patrz rozdzia  2.4.8), 

9. Pod czenie rozdzielaczy do r d a ciep a za pomoc dzia ek. Je eli
rozdzielacze s na innych kondygnacjach ni r d o, nale y zadeklarowa
logiczne po czenia pomi dzy nimi za pomoc  zdalnych po cze .

10.Ponowne wywo anie oblicze (z ewentualnym okre leniem nowej temperatury
zasilania) i analiza wynik w. W przypadku, gdy wyniki nie s satysfakcjonuj ce,
nale y wr ci do etapu 7, a je li s prawid owe przej dalej (patrz rozdzia
2.4.9),

11.Kontrola pozosta ych wynik w: parametr w monta u, wynik w og lnych oraz
zestawienia materia w. Skonfigurowanie i wykonanie wydruku wynik w
tabelarycznych oraz po powrocie do edytora, wydruk rzut w budynku wraz
z instalacj ogrzewania pod ogowego (patrz rozdzia  2.4.9). 

2.4.2. Utworzenie nowego projektu

Nowy projekt tworzony jest przy pomocy polecenia „Plik / Nowy projekt” lub przez

klikni cie przycisku „Nowy projekt” – pierwszy przycisk na zak adce „Program”.
Po utworzeniu nowego projektu program wy wietli okienko „Opcje projektu”. Okienko
to zawiera list opcji i s u y do skonfigurowania podstawowych danych projektu.
Program domy lnie otwiera okienko edycji „Dane og lne”. Znajduj ca si tu warto
temperatury zasilania jest warto ci domy ln , wykorzystywan przy tworzeniu
ka dego nowego r d a w projekcie. Temperatury zasilania poszczeg lnych obwod w
regulacji wyznaczane s przez program ca kowicie niezale nie od tej warto ci (zak ada
si  u ycie mieszaczy). Dla ogrzewania p aszczyznowego wszystkie opcje uzupe nia
si w oknach edycji „Ogrzewania  p aszczyznowego”. Odpowiednie ich
skonfigurowanie pozwala znacznie przyspieszy projektowanie i unikn  b d w
i przeocze przy wprowadzaniu danych. Warto te zapozna si i odpowiednio
uzupe ni pozosta e pola edycji opcji projektu, szczeg lnie pozycj „Typy domy lne”,
kt ra definiuje domy lne typy: rur u ytych do doboru dzia ek w projekcie (dla
ogrzewania pod ogowego dzia ki wyst pi jedynie mi dzy rozdzielaczami a r d em),
grzejnik w, zawor w a tak e rozdzielacza i szafki rozdzielaczowej i innych.
Zadeklarowanie domy lnych typ w powoduje, i dla element w tych nie trzeba b dzie
ju w projekcie podawa typu, z jakiego maj by dobrane, nie wyklucza jednak takiej
mo liwo ci.

Opcje projektu mo na zmieni na p niejszym etapie edycji. W tym celu nale y
wybra polecenie „Opcje projektu” / „Dane og lne” (F7) lub „Opcje
projektu” / „Informacja o projekcie” (Shift+F7) – ka da z nich wy wietli odpowiednie
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okienko opcji projektu, zaznaczaj c w li cie w a ciw pozycj .  P niej mo na wybra
pozosta e pozycje opcji projektu.

W dalszej cz ci opisu zak adamy, i projekt zawiera ju jeden lub wi cej arkuszy
z rzutami kondygnacji (patrz rozdzia  2.3). 

2.4.3. Uzupe nienie danych pomieszcze

W danych pomieszcze nale y zwr ci szczeg ln uwag na warto ci
najwa niejsze z punktu widzenia projektowanej instalacji, takie jak temperatura
wewn trzna, temperatura poni ej, rodzaj pomieszczenia implikuj cy maksymalne
temperatury powierzchni pod ogi oraz zredukowane zapotrzebowanie ciep a
pomieszczenia, kt re po uwzgl dnieniu udzia u OP daje moc ciepln , jaka ma by
pokryta przez ogrzewanie pod ogowe. Ponadto dla czytelno ci rysunku i wynik w
wa ne jest uzupe nienie nazw pomieszcze .

Maksymalne temperatury powierzchni pod ogi w strefie wewn trznej i brzegowej
(tppmax i tppmax SB) , okre lone na podstawie aktualnie wybranego rodzaju
pomieszczenia nale do kluczowych ogranicze podczas doboru parametr w
projektowych ogrzewania pod ogowego. W przypadku konieczno ci ustawienia
niestandardowych warto ci w tym zakresie nale y w polu „Rodzaj pom.” wybra „Inne”,
a nast pnie w polu „„tppmax” i „tppmax SB” zmieni  odpowiednio ich warto ci.

! Strata ciep a pomieszczenia musi zosta zredukowana o strat przez pod og
(przegrod ) ogrzewan . Ta cz straty zostanie zr wnowa ona zwi kszeniem
przep ywu czynnika grzewczego w grzejnikach p aszczyznowych. Program
Instal-OZC wyznacza automatycznie zredukowan strat ciep a pod warunkiem
prawid owego zaznaczenia w jego tabelach przegr d grzejnych. 

Nale y zwr ci uwag na poprawno rodzaju przegrody w polu „Rodzaj ciany”,
w przypadku gdy w danych og lnych zosta zr nicowany domy lny odst p
powierzchni grzewczej od cian zewn trznych i wewn trznych. Domy lnie program
rozpoznaje cian i automatycznie przypisuje rodzaj.

2.4.4. Edycja instalacji ogrzewania pod ogowego

Aby przyst pi do edycji instalacji ogrzewania pod ogowego nale y w prawym
dolnym rogu ekranu klikn na zak adk z napisem „Ogrzewanie” (podczas edycji
konstrukcji budynku aktywna jest zak adka „Konstrukcja”). W tym momencie znika
zakreskowanie wewn trz pomieszcze , a elementy konstrukcji (pomieszczenia,
ciany, okna itd.) staj  si  niedost pne dla edycji.

Na tym etapie mo na wyr ni  kilka podetap w:

1. Wprowadzanie powierzchni grzewczych,
2. Wprowadzanie rozdzielaczy , 
3. Sprawdzenie tworzenia wirtualnych po cze  oraz poprawno ci pod cze ,
4. Ostateczne skonfigurowanie danych element w instalacji.
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Ad 1. Wprowadzanie powierzchni grzewczych

Edycj instalacji nale y rozpocz od wstawienia powierzchni grzewczych w tych 
pomieszczeniach, kt re maj by wyposa one w ogrzewanie pod ogowe. W tym celu
nale y wybra element „Pod oga grzewcza” (na zak adce paska narz dzi „
P aszczyznowe”) i klikn gdziekolwiek na obszarze pomieszczenia, w kt rym ma by
ogrzewanie pod ogowe. Program wstawi do danego pomieszczenia PG, kt ra jest
uwidoczniona zielon lini tworz c zamkni ty obszar. Powierzchnia grzewcza jest
automatycznie wstawiana z zachowaniem odst pu od cian zgodnie z ustawieniami w
danych projektu (patrz „Opcje projektu / Ogrzewanie pod ogowe”).

Program automatycznie wstawia powierzchni grzewcz obejmuj c ca y obszar
pomieszczenia. Istnieje r wnie mo liwo wstawienia PG tylko na cz
pomieszczenia. W tym celu nale y wstawi standardow powierzchni grzewcz do
pomieszczenia, a nast pnie w podr cznym menu, wywo ywanym klikni ciem prawego
klawisza myszy na opisie PG, wybra „Zmie typ na swobodnie modyfikowaln ”, po
czym przewlec wybrane wierzcho ki wielok ta w taki spos b, aby pokry on tylko cz
pomieszczenia. Alternatywnie mo na u y  narz dzia do rysowania PG jako wielok ta.

Program daje mo liwo wstawienia powierzchni grzewczych do wszystkich
pomieszcze naraz za pomoc jednego klikni cia myszk . Wybieramy z zak adki

paska narz dzi „P aszczyznowe” element lub z menu „Edycja” polecenie „Wstaw
PG do ka dego pomieszczenia”.

! Program nie dokonuje diagnostyki poprawno ci konstrukcji pod ogi, tzn. nie
sprawdza, czy poszczeg lne p yty grzewcze nie s zbyt du e lub czy posiadaj
w a ciwy kszta t.

! Zgodnie z przyj t metod projektowania nie zaleca si dzieli powierzchni
grzewczych przed przeprowadzeniem oblicze , nawet w du ych
pomieszczeniach. Po przeprowadzeniu pierwszych oblicze program b dzie
informowa , na jak ilo  p tli (a wi c odr bnych PG) nale y podzieli pierwotn
powierzchni grzewcz , aby uzyska prawid owe straty ci nienia, przep ywy lub
nie przekroczy  maksymalnej d ugo ci obwodu. 

Powierzchnie grzewcze posiadaj szereg danych, kt re mo na ogl da
i uzupe nia w tabeli danych. Dane PG mo na konfigurowa bezpo rednio po
wstawieniu, dla ka dej PG oddzielnie, lub po wstawieniu wszystkich, zbiorczo (patrz
punkt 4.). Podczas wstawiania kolejnych PG bardzo wygodne mo e by wykorzystanie
klawisza funkcyjnego F3 – „Wstaw ten, co ostatnio”. 

Ad 2. Wprowadzanie rozdzielaczy

Po wprowadzeniu PG do wszystkich pomieszcze , w kt rych ma si znajdowa
ogrzewanie pod ogowe, nale y wprowadzi na rysunek odpowiedni ilo
rozdzielaczy.

! Nie ma konieczno ci podawania w tabeli danych ilo ci par wyj z rozdzielcza
(licz c poszczeg lne PG), poniewa program podczas kre lenia przy czy
w trybie AUTO automatycznie rozbuduje rozdzielacz o kolejne wyj cia podczas



Skr cony opis etap w tworzenia typowych projekt w

23

pod czania do niego przy czy. R wnie w trybie wirtualnych po cze liczba
wyj z rozdzielacza korygowana jest automatycznie.

Je li w danych ogrzewania p aszczyznowego nie jest okre lony domy lny typ
rozdzielacza, nale y wybra jeden z dost pnych typ w. Ka dy rozdzielacz musi by
pod czony do r d a za pomoc dzia ek. Jedno r d o mo e by wsp lne dla kilku
rozdzielaczy, przy czym je eli rozdzielacze te znajduj si na r nych kondygnacjach
(czyli na r nych arkuszach roboczych), konieczne jest wykonanie zdalnych po cze
z arkusza, na kt rym umieszczono r d o, do arkusza z rozdzielaczem.

W pierwszym cyklu oblicze zaleca si wykorzystanie wirtualnych po cze
pomi dzy r d em ciep a a rozdzielaczem. Je eli w projekcie nie zosta wprowadzony
kocio , to program domy lenie zak ada utworzenie kot a wirtualnego na najni ej
po o onej kondygnacji. Je eli kocio zosta wprowadzony w projekcie, to program
stworzy wirtualne dzia ki pomi dzy r d em a rozdzielaczami.

Ad 3. Sprawdzenie tworzenia wirtualnych po cze  oraz poprawno ci pod cze

Po naci ni ciu klawisza F7 nale y przej do okna danych og lnych projektu
i sprawdzi , czy pole „Tw rz wirtualne po czenia” jest zaznaczone. Domy lnie pole to
jest zaznaczone.

Aby sprawdzi poprawno po cze w instalacji nale y nacisn kombinacj
klawiszy Shift+F2 („Sprawd po czenia”), program wykona diagnostyk poprawno ci
po cze i wy wietli odpowiednie okienko zawieraj ce jej wyniki. Po klikni ciu na
wybrany komunikat w tym okienku program wska e element, kt rego on dotyczy. Brak
komunikat w oznacza, e wszystkie po czenia s wykonane prawid owo oraz e nie
wyst puj  elementy nie pod czone.

Sprawdzenie po cze nie jest konieczne, poniewa ewentualne b dy po cze
zostan wychwycone w czasie diagnostyki po wywo aniu oblicze (patrz rozdzia
2.4.5). Jest jednak zalecane, gdy pozwala usun wszystkie nieprawid owo ci w tym 
zakresie przed przyst pieniem do szczeg owego skonfigurowania danych PG
i przy czy.

Ad 4. Ostateczne skonfigurowanie danych element w instalacji

Po wprowadzeniu element w instalacji konieczne jest skontrolowanie
i uzupe nienie ich danych w tabeli, kt ra wy wietlana jest po zaznaczeniu elementu
(lub kilku element w tego samego typu). 
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Dane powierzchni grzewczych

Aby zaznaczy powierzchni grzejn nale y klikn na prostok t opisuj cy dan
PG – ma to na celu u atwienie zaznaczania przy czy lub innych element w, kt re
wyst puj na obszarze powierzchni grzewczych.

Podobnie jak w przypadku pomieszcze , wi kszo danych jest przyj ta
domy lnie, jednak niekt re musz by wprowadzone przez U ytkownika, je eli s
r ne od warto ci domy lnych. Do najwa niejszych nale y rodzaj ok adziny
pod ogowej i temperatura poni ej. Je eli temperatura poni ej zostanie zadeklarowana
dla pomieszczenia to w danych PG widoczny b dzie tylko jej podgl d bez mo liwo ci
edycji. Temperatura poni ej mo e by  r na dla r nych PG znajduj cych si w tym 
samym pomieszczeniu, dzi ki czemu mo na uwzgl dni przypadki, gdy np. cz
pomieszczenia jest podpiwniczona, a cz po o ona bezpo rednio na gruncie.
W takim wypadku nale y w polu „ti/θi poni ej” wpisa  „-”. Wtedy po wrysowaniu jednej
lub kilku PG do pomieszczenia b dzie mo liwo edycji temperatury poni ej w danych
PG.

! Zadeklarowanie dla wybranej PG temperatury poni ej odbiegaj cej zasadniczo
od innych temperatur poni ej mo e spowodowa zwi kszenie lub zmniejszenie
grubo ci konstrukcji powierzchni grzejnej na wskutek doboru r nych grubo ci
izolacji, a w efekcie powstanie uskoku mi dzy konstrukcjami PG.

Rodzaj ok adziny determinuje jej op r cieplny, a ten bardzo znacz co wp ywa na
wyniki oblicze . W przypadkach, gdy nie ma decyzji inwestora, co do u ytej
ostatecznie ok adziny, nale y zadeklarowa najbardziej niekorzystn z mo liwych lub
przyj  warto  normatywn   0,1 [m2K)/W].

Symbol powierzchni grzewczej i temperatura wewn trzna s okre lone na
podstawie danych pomieszczenia. Symbol PG mo na zmieni dowolnie dla ka dej PG,
natomiast w celu zmiany temperatury wewn trznej konieczne jest przej cie do zak adki
„Konstrukcja” i edycja odpowiedniej danej pomieszczenia, w kt rym znajduje si
omawiana PG.

Nale y zwr ci uwag na pole okre laj ce typ powierzchni grzewczej. Pole to
umo liwia m.in. uwzgl dnienie specjalnego rodzaju powierzchni grzewczej, jaki
stanowi PG ogrzewana przy czami. Powierzchnia taka nie b dzie pod czana do
rozdzielacza, a przypisana jej strata ciep a b dzie w miar mo liwo ci pokrywana przy
pomocy przechodz cych przez ni przy czy wiod cych do innych PG. Konieczno
wprowadzenia takiej PG wynika z faktu, e wiele danych, takich jak rodzaj ok adziny,
warstwy izolacji, spos b mocowania rur i inne, s niezb dne dla obliczenia mocy
przechodz cych przy czy.

Pole „Powierzchnia efektywna” wskazuje wyznaczon przez program efektywn
powierzchni grzewcz danej PG. Warto ta jest mniejsza (czasem istotnie) od
powierzchni w wietle cian przypadaj cej na dan PG, poniewa program odejmuje
nie pokrywane ogrzewaniem pod ogowym pasy przy cianach oraz powierzchni
zabudowan  (np. meblami), zadeklarowana w innym polu tabeli danych.

W okre lonych przypadkach nale y zadeklarowa strefy brzegowe. Stref
brzegow stanowi cz lub ca a PG o podwy szonej maksymalnej dopuszczalnej
temperaturze pod ogi. Program podczas automatycznego rozdzia u straty ciep a
pomi dzy PG w danym pomieszczeniu zapewnia uzyskanie wi kszej mocy z m2 w
strefach brzegowych. SB mo na wprowadzi przed pierwszym wykonaniem oblicze ,
w celu dogrzania pod ogi np. przy przeszklonej cianie, lub p niej, dla zwi kszenia
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mocy w pomieszczeniach, w kt rych wyst puje niedogrzanie. Program umo liwia
uwzgl dnienie trzech r nych rozwi za  konstrukcyjnych w zakresie strefy brzegowej:

- ca a PG zdefiniowana jako SB (oznaczenie ca a). Rozwi zanie to nale y
stosowa w przypadku, gdy SB ma znaczn powierzchni . Jest ono korzystne,
poniewa zapewnia mo liwo uzyskania innych parametr w pracy SB
w stosunku do SW (inna r nica temperatur), co pozwala na znacznie
zwi kszenie mocy z m2 przy tej samej temperaturze zasilania. U atwia tak e
regulacj  hydrauliczn ,

- cz PG stanowi stref brzegow , powsta przez zag szczenie uk adania
przewod w (oznaczenie zSB). Takie rozwi zanie pozwala na nieznaczne
zwi kszenie mocy pod ogi w strefie brzegowej, gdy rednia temperatura
czynnika grzewczego w SB i SW jest w tym wypadku jednakowa, a samo 
zag szczenie uk adania przewod w daje umiarkowane efekty,

- cz PG stanowi stref brzegow , przy czym jest to pocz tkowa cz  p tli
grzewczej (oznaczenie pSB). Przewody w tego typu strefie brzegowej te  s
zag szczone. Dzi ki takiej konstrukcji SB czynnik grzewczy przep ywa najpierw
przez stref brzegow , a dopiero potem wp ywa do wewn trznej. Rozwi zanie
to pozwala uzyska znacznie wi ksz moc w strefie brzegowej ni wariant zSB.
Dodatkowo mo na je wykorzysta w sytuacji, gdy dany wariant uk adania
przewod w (odst p uk adania) powodowa by przekroczenie maksymalnej
temperatury pod ogi i jest z tego powodu niedost pny. Wprowadzenie w takim 
wypadku zintegrowanej SB pod czonej na pocz tku obwodu powoduje
sch odzenie czynnika grzewczego na obszarze, w kt rym maksymalna
temperatura pod ogi mo e by wy sza i dzi ki temu nie przekraczanie warto ci
granicznej w strefie wewn trznej.

! Dla wariantu u o enia „pojedynczy meander” nie ma mo liwo ci u o enia strefy
brzegowej typu zSB, poniewa zag szczona cz  p tli grzewczej stanowi
jednocze nie pocz tek obwodu, tak, wi c jest to strefa brzegowa typu pSB.
Typ zSB jest dost pny dla wariant w u o enia zapewniaj cych naprzemienne
uk adanie zasilania i powrotu, a wi c podw jnego meandra i limaka.

Pole „Konstrukcja pod ogi” umo liwia wyb r ok adziny oraz okre lenie innego ni
domy lny wariantu izolacji pod p yt grzewcz lub okre lenie izolacji w spos b
indywidualny, np. wielowarstwowej, z o onej z poszczeg lnych warstw przewidzianych
w systemie danego producenta.

Wyborem indywidualnej konfiguracji danych PG steruje pole „Std. dane og lne”.
Po zmianie warto ci tego pola na „Nie” otrzymuje si mo liwo zmiany na inny ni
przyj ty domy lnie spos b mocowania rur, typ i rednic rury, dopuszczalny odst p
uk adania i dopuszczalny zakres r nicy temperatur, oddzielnie dla SB i SW. S to
warto ci pobierane z danych og lnych projektu (patrz punkt 3.4.7). 

Dane rozdzielaczy

Na przebieg oblicze istotny wp yw maj dane „∆t min” i „∆t max”, oznaczaj ce
odpowiednio minimalny i maksymalny spadek temperatury medium, podawane osobno
dla strefy wewn trznej (SW) i brzegowej (SB), a tak e „∆p max [kPa]”, oznaczaj ce
dopuszczalny op r hydrauliczny ka dej przy czonej p tli. Warto zwr ci uwag , e
zawory na rozdzielaczu stanowi przyporz dkowan do niego armatur i wyb r
rodzaju zawor w na zasilaniu i powrocie jest dokonywany w tabeli danych rozdzielcza.
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2.4.5. Diagnostyka danych 

Po wywo aniu oblicze program wykonuje diagnostyk danych i wy wietla
w okienku „Wyniki diagnostyki” list komunikat w o r nym stopniu wa no ci. Okienko
to mo e nie zosta wy wietlone w przypadku, gdy nie ma adnych komunikat w –
program przejdzie wtedy bezpo rednio do oblicze . W celu identyfikacji elementu,
kt rego dotyczy dany komunikat, wystarczy klikn myszk na tre komunikatu –
program zaznaczy dany element na rysunku na to.

W programie przyj to nast puj c  gradacj  komunikat w:

- B dy – s pisane wielkimi literami i oznaczaj braki lub nieprawid owo ci
w danych. B dy te musz by usuni te przed przeprowadzeniem oblicze .
Nale y w wczas wr ci  do edycji i usun  przyczyn  b du.

- Ostrze enia – s podawane po zdiagnozowaniu sytuacji, kt ra prawdopodobnie
jest nieprawid owa. Wyst powanie ostrze e nie wyklucza przeprowadzenia
oblicze , jednak warto si z nimi zapozna , aby mie pewno , e w danych nie
ma nieprawid owo ci.

- Podpowiedzi – to komunikaty najni szej wagi. Program w ten spos b
przypomina lub zwraca uwag na pewne dane, kt re mog jednak by
ca kowicie prawid owe.

Po przeanalizowaniu wynik w diagnostyki mo na wr ci do edytora w celu
dokonania zmian w danych lub przej  dalej, do pierwszego etapu oblicze .

2.4.6. Wyznaczenie temperatury zasilania

W przypadku kontynuowania oblicze po analizie wynik w diagnostyki program
wy wietla okno zawieraj ce opcje oblicze . Pierwsz jego zak adk stanowi
wyznaczenie temperatury zasilania dla poszczeg lnych obwod w regulacji.

Temperatur  t mo na narzuci  r cznie lub naciskaj c przycisk
skorzysta z funkcji optymalizacji, w jak wyposa ony jest program. Program dobierze
tak temperatur zasilania p tli grzewczych, dla kt rej „jako ” ogrzewania b dzie
najwy sza dla najwi kszej ilo ci p aszczyzn grzejnych.

Pod poj ciem „jako ci” ogrzewania p aszczyzny grzejnej rozumie si w programie
cech ogrzewania obejmuj c ocen dostosowania wydajno ci cieplnej do potrzeb,
mo liwo ci regulacji PG w obiegu regulacyjnym, zapewnienie komfortu cieplnego w
ogrzewanym pomieszczeniu oraz koszty inwestycyjne. Zapewnienie tych parametr w
ogrzewania w odpowiednim zakresie, deklaruje si w opcjach oblicze na zak adce
„Temperatury zasilania obieg w OP” w polu wyboru „Spos b opt. tz”.

2.4.7. Analiza wynik w i komunikat w oblicze

Po naci ni ciu przycisku „Dalej” program wykona obliczenia ogrzewania
pod ogowego i poka e zawarto zak adki zawieraj cej wst pne wyniki oblicze
i komunikaty o b dach.
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Program wykonuje optymalizacj ciepln i hydrauliczn instalacji, kt rej celem jest
uzyskanie danej mocy ogrzewania pod ogowego w poszczeg lnych
pomieszczeniach oraz zr wnowa enie hydrauliczne rozdzielacza.

Wykorzystywana metoda projektowania zak ada, e na pocz tku tworzenia
projektu nale y wstawi po jednej p tli grzewczej do pomieszcze , w kt rych ma by
ogrzewanie p aszczyznowe i umo liwi programowi dostosowanie si do
zadeklarowanych warunk w. Po przej ciu do oblicze nale y sprawdzi propozycj
programu i je li zachodzi konieczno , dokona  podzia u wybranej PG.

W trakcie oblicze mo e si oczywi cie jednak zdarzy , e zr wnowa enie nie
jest mo liwe, wtedy program poinformuje o tym U ytkownika i jednocze nie wy wietli
wskaz wk , w jaki spos b dokona poprawy danych. Nale y wtedy wr ci do edytora
i dokona podzia u PG na wskazan przez program liczb nowych p tli, w celu
zniwelowania b d w.

Dla typowych budynk w jednorodzinnych podzia  p tli mo e w og le nie by
konieczny lub b dzie wymagany dla niewielkiej ilo ci PG. Natomiast przy
projektowaniu budynk w produkcyjnych lub sakralnych, czyli obiekt w o du ych
powierzchniach program wska e minimaln konieczn  liczb  podzia w.

Wyniki s pogrupowane w ramach przynale no ci powierzchni grzewczych do
rozdzielaczy, przy czym rozdzielacze nale ce do jednego obwodu regulacji s
umieszczone kolejno pod sob . Poni ej wiersza zawieraj cego opis rozdzielacza
znajduj si wyniki dla wszystkich PG nale cych do tego rozdzielacza, przedzielone
wierszami opisu pomieszcze , do kt rych te PG nale . Powierzchnie ogrzewane
przy czami nale ce do danego obwodu regulacji s umieszczone za ostatnim
rozdzielaczem z tego obwodu. W ramach danego rozdzielacza pomieszczenia s
wy wietlane w kolejno ci alfabetycznej.

! Przycisk z prawej strony pola „T (B,b,p,r,VA)” umo liwia wyb r innego ni
dobranego automatycznie odst pu uk adania. Po wybraniu innego odst pu
uk adania, pozosta e pola wynik w ca ej instalacji zostan zaktualizowane.

W dolnej cz ci zak adki wynik w oblicze znajduje si lista komunikat w
o b dach, ostrze eniach i podpowiedziach, maj ca te t o. R wnie tym kolorem
zaznaczone s te wiersze lub pola tabeli wynik w, dla kt rych wyst pi y b dy. Po
wskazaniu komunikatu na li cie b d w program ustawi kursor w wierszu, kt rego
komunikat dotyczy. 

2.4.8. Korekta danych, dzielenie PG, rysowanie przy czy

Korekta danych

Je eli uzyskano wyniki nieprawid owe pod wzgl dem cieplnym lub hydraulicznym
mo na na r ne sposoby manipulowa  danymi w celu ich poprawy.

W zakresie wynik w cieplnych du e znaczenie ma op r ok adziny pod ogowej.
Nale y te zwr ci uwag na powierzchni zajmowan przez przy cza – w sytuacji,
gdy jest uwzgl dniane tylko np. 50% uzyskiwanej z nich mocy, du a powierzchnia
przy czy utrudnia ogrzanie pomieszczenia. Korzystne mo e by  w wczas r czne
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narzucenie mniejszego ni dobrany odst pu uk adania przy czy. Warto te pami ta
o mo liwo ci dogrzania pomieszcze  poprzez wprowadzenie stref brzegowych.

Z drugiej strony, je li kt re pomieszczenie charakteryzuje si znacz co wy szym
zapotrzebowaniem ciep a od innych (na m2), mo na dla tego pomieszczenia
zrezygnowa z pokrywania ca ej straty przez ogrzewanie pod ogowe i zaplanowa tam
dodatkowo grzejnik konwekcyjny. Takie rozwi zanie u atwi dob r temperatury zasilania
i obliczenia pozosta ych PG nale cych do tego samego obwodu regulacji.

Je eli wyniki cieplne s satysfakcjonuj ce, zmiany b d zmierza y do
zr wnowa enia instalacji pod wzgl dem hydraulicznym. Program na li cie b d w
wy wietla komunikaty wygenerowane podczas oblicze , w szczeg lno ci zalecenia
dotycz ce dzielenia powierzchni grzewczych.

Opr cz podzielenia PG, straty ci nienia mo na zredukowa poprzez zmian
innych danych. Zwi kszenie grubo ci izolacji ogranicza strat ciep a w d , kt ra jest
r wnowa ona narzutem na przep yw. Zmniejszenie straty w d spowoduje spadek
przep ywu, poci gaj cy za sob znacznie wi kszy spadek straty ci nienia (strata
ci nienia jest zale na od kwadratu przep ywu).

Mo na te odpowiednio wprowadzi dla niekt rych PG niestandardowe dane
og lne, np. wybra  wi ksz rednic  rury.

Z kolei dla bardzo ma ych PG (wc, przedpokoje itp.) warto rozwa y ogrzewanie
ich przy czami, gdy wprowadzenie tak ma ego obwodu bardzo utrudnia (cz sto
wr cz uniemo liwia) wyregulowanie rozdzielacza – strata ci nienia dla takiej ma ej p tli
mo e by  wielokrotnie mniejsza ni  strata ci nienia dla pozosta ych p tli.

Mimo stosowania powy ej opisanych metod cz sto nie da si unikn dzielenia
PG w celu zredukowania przep yw w i spadk w ci nienia, szczeg lnie w wi kszych
pomieszczeniach. Je eli by y wykonywane inne zmiany danych, maj ce wp yw na
uzyskiwane straty ci nienia, warto przed przyst pieniem do dzielenia PG jeszcze raz
wykona obliczenia, aby komunikaty o b dach zawieraj ce zalecenia co do dzielenia
PG, by y w pe ni aktualne.

Dzielenie PG

W celu dokonania podzia u PG nale y wykorzysta menu podr czne dla PG,
dost pne pod prawym klawiszem myszki lub skorzysta z polecenia „Dzielenie

powierzchni grzewczych” w menu „Elementy” („Funkcje” , ).
PG mo emy podzieli na dwa sposoby: bez dylatacji, co zostaje uwidocznione

zielon lini podzia u i z dylatacj , zaznaczan br zow lini podzia u (od ciany do
ciany). Spos b podzia u nie ma znaczenia z punktu widzenia obliczeniowego.

Odpowiednie zdylatowanie p yty pod ogi ma znaczenie konstrukcyjne.
Wszystkie dane nowych powierzchni zostan skopiowane z powierzchni

macierzystej. Nazwy nowych powierzchni zostan utworzone przez dodanie kolejnych
liter (a, b, c, itd.) na ko cu nazwy powierzchni macierzystej. W przypadku dzielenia
powierzchni, kt rej cz stanowi strefa brzegowa (SB), nale y odpowiednio
skorygowa  dane SB dla wszystkich nowych powierzchni.

Po dokonaniu niezb dnych podzia w nale y doprowadzi przy cza do
nowopowsta ych powierzchni lub pozostawi programowi mo liwo okre lenia
przy czy wirtualnych. W tym celu konieczne jest zwi kszenie ilo wyj
z rozdzielacza lub wprowadzenie nowych rozdzielaczy. Dla unikni cia krzy owania si
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przy czy nowe wyj cia s cz sto potrzebne pomi dzy ju istniej cymi. Aby wstawi
takie wyj cie w rozdzielaczu, nale y po ustawieniu kursora na danym rozdzielaczu
nacisn prawy klawisz myszki i z menu podr cznego wybra polecenie „Wstaw punkt
pod czenia ...”, a nast pnie wskaza , w kt rym miejscu ma by wstawione nowe
wyj cie.

! Zwi kszenie ilo ci przy czy przebiegaj cych przez dan powierzchni grzewcz
mo e spowodowa , e wskazana przez program konieczno jej podzia u stanie
si  nieaktualna.

Przyk ad: Je li program wskaza , e powierzchnia A musi by podzielona na dwie
nowe i jednocze nie powierzchnia B musi by podzielona na 4 nowe, przy czym
przy cza do powierzchni B1, B2, B3 i B4 b d przebiega y przez A, mo e si okaza ,
e podzia  A nie b dzie ju potrzebny. W takim wypadku nale y przeprowadzi podzia

powierzchni B na 4 nowe, przeprowadzi obliczenia i sprawdzi , czy nadal wyst puje
konieczno podzia u powierzchni A. Du a ilo przy czy przechodz cych mo e te
znacz co zmieni  wydajno  ciepln  powierzchni grzewczej. 

Pod czenie powierzchni grzewczych do rozdzielaczy

Domy lnie pole „Tw rz wirtualne po czenia” jest zaznaczone jako aktywne,
poniewa  nie ma konieczno ci wprowadzania przy czy we wst pnym projektowaniu.

Wirtualne przy cza podczas oblicze  s uwzgl dniane hydraulicznie, natomiast
nie jest obliczana ich wydajno cieplna. Z tego powodu wykonuj c projekt ostateczny
nale y wprowadzi na rysunek przy cza od rozdzielaczy do poszczeg lnych p tli,
eby zosta y one przeliczone zar wno pod wzgl dem hydraulicznym jak i cieplnym, po

narysowaniu przy czy mo na sprawdzi czy zosta y one dobrze po czone – nale y
wtedy wy czy tworzenie wirtualnych po cze i przeprowadzi sprawdzenie
po cze . Je eli przy cza s poprowadzone prawid owo program nie b dzie
wy wietla  komunikat w.

W danych og lnych jest dost pna opcja „Przestrzegaj obszaru mieszka ”. Jej
zaznaczenie powoduje wirtualne pod czenie p aszczyzn grzejnych do rozdzielacza
znajduj cego si w obr bie tego samego mieszkania a nie do rozdzielacza
znajduj cego si  najbli ej.

Ka da powierzchnia grzewcza, z wyj tkiem powierzchni typu „Ogrzewana
przy czami”, musi by pod czona do rozdzielacza. Do pod czania PG do
rozdzielacza najwygodniej jest zastosowa element „Para przy czy”. W przypadkach
niestandardowych mo na u y elementu „Przy cze” i poprowadzi przy cza
zasilaj ce i powrotne oddzielnie.

! Nie mo na czy powierzchni grzejnych z rozdzielaczem przy pomocy dzia ek.
Powoduje to b d po cze w projekcie i brak mo liwo ci przeprowadzenia
oblicze .

Podczas rysowania przy czy bardzo du e znaczenie maj aktualnie wybrane
tryby pracy programu (AUTO i ORTO). Skr cony opis powy szych tryb w mo na
znale przy opisie tworzenia konstrukcji budynku. Z uwagi na w a ciwo ci trybu
AUTO korzystnie jest najpierw pod czy do rozdzielacza PG z nim s siaduj c ,
a nast pnie po kolei prowadzi przy cza do coraz odleglejszych PG. Dzi ki temu
mo na unikn prowadzenia przy czy przez PG jeszcze nie pod czone, dla kt rych
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program w trybie AUTO proponuje wykonanie pod cze . Nale y zwr ci uwag na
graficzn poprawno prowadzenia przy czy, gdy program automatycznie odczyta
d ugo ci przy czy przechodz cych przez poszczeg lne PG. W sytuacji, gdy
rysunkowa d ugo przy cza istotnie odbiega od przewidywanej d ugo ci rzeczywistej,
mo na narzuci  r cznie poprawn  d ugo (nadpisa warto domy ln ) dla
poszczeg lnych jego fragment w przechodz cych przez kolejne PG.

W przypadku kilkukrotnie za amywanych przy czy mo e si zdarzy , e podczas
automatycznego wykonywania pod czenia w trybie AUTO program b dzie zmienia
odcinki przy cza w niepo dany spos b (np. krzy owa ). W tym wypadku nale y
skorzysta z klawisza Shift, przy u yciu kt rego mo na czasowo prze czy tryb
AUTO, a wi c np. chwilowo, na czas jednej operacji, go wy czy , i wykona
pod czenie bez u ycia trybu AUTO. 

Dane przy czy

Program automatycznie odczytuje z rysunku d ugo ca ego przy cza
(uwzgl dnian przy obliczeniach PG, do kt rej przy cze biegnie) oraz d ugo ci
fragment w przy cza przechodz ce przez poszczeg lne PG (uwzgl dniane przy
obliczaniu powierzchni i mocy przy czy przechodz cych). Warto ci te mo na r wnie
narzuci  r cznie, je li d ugo ci domy lne s nieprawid owe. Warto w tym miejscu
zwr ci uwag , e te fragmenty przy cza, kt re nie biegn bezpo rednio przez obszar
PG nie b d do niej przyporz dkowane, a wi c w szczeg lno ci, je li przy cze
zostanie poprowadzone tu przy cianie, w pasie, kt ry PG nie obejmuje, nie b dzie
ono mog o by  poprawnie uwzgl dnione w obliczeniach mocy grzejnej tej PG. 

Po zaznaczeniu przy cza jego dane s wy wietlane w tabeli, m.in. ca kowita
d ugo przy cza odczytana z rysunku oraz, po wy wietleniu tabelki dost pnej w polu
„Przez PG...”, zestawienie fragment w przy cza przebiegaj cych przez r ne PG.
Dodatkowym polem jest „Styl linii”, w kt rym mo na konfigurowa wygl d linii rysuj cej
przy cze.

! D ugo ci fragment w przy czy biegn cych przez poszczeg lne PG wy wietlane
s dopiero po wykonaniu sprawdzenia po cze lub po wykonaniu pierwszych
oblicze .

Poni sze dane s dost pne w danych PG, w polu „Przy cza [m]...”, przy czym
w tym wypadku program wy wietli zestawienie fragment w przy czy biegn cych do
innych PG przez wybran PG oraz w danych pomieszczenia na zak adce „Konstrukcja”
– zostan wy wietlone wszystkie fragmenty przy czy biegn ce przez to
pomieszczenie.

- D ugo – automatycznie odczytana z rysunku d ugo odcinka przy cza
przechodz cego przez dan  PG,

- Izolacja – wy wietlenie wariantu zaizolowania fragmentu przy cza: „N” –
fragment niezaizolowany, „P” fragment w peszlu, „I” – fragment izolowany, 

- Odst p uk adania – (auto) oznacza, e program b dzie podczas oblicze
przyjmowa odst p uk adania dla przy cza r wny dobranemu dla tej PG, kt r
dany fragment przy cza zasila, pod warunkiem, e przy cze to jest nie
izolowane. Mo na to okre li jako symulowanie powierzchni grzewczej przez
przy cza. Dla przy czy izolowanych opcja (auto) oznacza dobranie
minimalnego odst pu uk adania. Warto w tym miejscu zwr ci uwag , e
zgodnie z powy szym, jeden fragment przy cza przebiegaj cy przez
powierzchni grzewcz „A”, mo e by izolowany i u o ony co 10 cm, a nast pny
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przebiegaj cy przez PG „B”, nie izolowany i automatycznie u o ony w takim 
odst pie uk adania, jaki zosta  dobrany w „B”, np. co 30 cm, 

- Procent wykorzystania – domy lnie przyj to wykorzystanie 90% mocy przy czy.
W okre lonych przypadkach mo na wprowadzi uwzgl dnianie mocy przy czy
w 100%, natomiast dla pomieszcze  u ytkowanych sporadycznie uzasadniona
mo e by ca kowita rezygnacja z uwzgl dniania mocy przy czy do tych
pomieszcze , a wi c wprowadzenie warto ci 0%. 

Po wprowadzeniu zmian w danych nale y ponownie wywo a obliczenia, kt rych
przebieg jest zgodny z powy ej opisanymi etapami – wyniki diagnostyki, ewentualne
korekty temperatury zasilania i analiza wynik w oblicze wraz ze zmianami w zakresie 
odst p w uk adania.

2.4.9. Analiza kompletnych wynik w i wydruk projektu

Korekty projektu nale y prowadzi do momentu, a wyniki oblicze  b d
pozbawione b d w i wszystkie rozdzielacze zostan wyregulowane. Wtedy wyniki s
kompletne i mo na przej  do nast pnego etapu.

Po uzyskaniu prawid owych, pozbawionych b d w wynik w oblicze , nale y
zapozna si z pozosta ymi wynikami – parametrami monta u, wynikami og lnymi
obejmuj cymi dane zbiorcze i zestawienie rozdzielaczy dla poszczeg lnych obwod w
regulacji oraz zestawieniem materia w.

Po naci ni ciu przycisku „Wydruk” program wy wietli podgl d wydruku tabel
wynik w wraz z okienkiem umo liwiaj cym wygodne konfigurowanie zakresu i stylu
wydruku. Zakres informacji podlegaj cych drukowaniu nazywany jest schematem
wydruku. Aby go zmieni , nale y w oknie podgl du wydruku przej na zak adk
„Schemat” i wybra  w a ciwy schemat. Lista schemat w obejmuje wszystkie
zastosowania programu, tote niekt re schematy dla ogrzewa pod ogowych nie b d
przydatne. Mo na tworzy  w asne schematy wydruku, co jest opisane w dalszej cz ci
instrukcji.

Po powrocie do edytora mo na wydrukowa rysunek rzutu kondygnacji wraz
z instalacj . Konfiguracja wydruku jest przeprowadzana w specjalnej tabeli danych na
zak adce „Wydruk” (zak adki w dolnej prawej cz ci ekranu).

Przed wydrukowaniem nale y ustali opcje wydruku oraz granice arkuszy, je li
rysunek projektu nie mie ci si  na jednym arkuszu.

W tabeli danych uk adu stron wydruku nale y zadeklarowa  parametry wydruku:

1. Wybra drukark , na kt rej b dzie odbywa si wydruk. Ustali skal wydruku,
marginesy, orientacj papieru oraz d ugo i szeroko strony. Zadeklarowa
czy wydruk ma by  kolorowy czy czarno – bia y.

2. Wybra  zakres wydruku spo r d dost pnych zakres w edycji,
3. Skontrolowa  u o enie granic arkuszy papieru na rysunku i ewentualnie dokona

korekty za pomoc myszki. W trybie podgl du wydruku na ekranie wida
fioletowe i zielone linie kreskowane wraz z symbolami no yczek. Linie fioletowe
oznaczaj granice arkuszy papieru, a zielone wyznaczaj zak adki, kt re
u atwiaj sklejenie projektu z pojedynczych kartek. Je eli wydrukowane arkusze
maj si po sklejeniu styka kraw dziami, w wczas zak adki s niepotrzebne.
Wy czamy je w tabeli danych uk adu stron wydruku, wpisuj c warto „0” w
polu „Zak adka [cm]”. 
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Skala wydruku powinna by dopasowana do wielko ci arkusza papieru, na kt rym
odbywa  si  b dzie wydruk, tak aby rysunek zmie ci  si  na arkuszu.

Dodatkowe opcje drukowania mo na ustawi w menu g wnym
„Opcje”/„Ustawienia programu/’Og lne”

Program domy lnie nie rysuje uk adu rur w ramach powierzchni grzewczej.
W sytuacjach, gdy sama informacja o sposobie u o enia przewod w nie b dzie
wystarczaj ca dla montera, mo na r cznie lub automatycznie rozrysowa uk ad
przewod w w p tli grzewczej. Nale y w tym celu przej na zak adk zakresu edycji
„Rys. p tli …” i z zak adki paska narz dzi „P aszczyznowe” wybra jeden z element w

typu , „Linie amane do rysowania uk adu rur”. Spos b pos ugiwania si tymi
komponentami opisano w rozdziale 6.2.8 oraz 7.11 

Zamiast bezpo redniego wydruku na drukarce lub ploterze mo liwe jest
wyeksportowanie rysunku do pliku innych aplikacji, min. do aplikacji CAD. W tym celu
nale y skorzysta z polecenia „Plik / Eksport rysunku” i wybra jeden z dost pnych
format w.

2.5. Projekt ogrzewania grzejnikowego (na rzutach i rozwini ciu)

Jak ju wspomniano we wst pie, mo liwe jest wykonanie kompletnych oblicze
instalacji wy cznie w oparciu o samo rozwini cie, a dla prostych, mieszcz cych si
w ramach jednej kondygnacji instalacji – r wnie w oparciu o sam rzut (plan sieci).
Jednak w niniejszym opisie za o ymy, e U ytkownik chce dysponowa kompletem
rysunk w. Wobec tego obrazy tych samych element w – odbiornik w, dzia ek
i armatury mog , (lecz nie musz ) pojawi si jednocze nie na dw ch rysunkach:
rozwini ciu i kt rym  z rzut w.

W niniejszym opisie przyj to jedn z mo liwych konwencji czenia we wsp lny
projekt rzut w i rozwini cia, w my l kt rej wiod cym schematem jest rozwini cie,
a rzuty stanowi  jedynie rysunki uzupe niaj ce.

Poniewa na rozwini ciu znajdowa si  b d elementy orygina y, automatycznie
implikuje to wyst powanie na rzutach wy cznie cieni element w.

W programie obowi zuje zasada, i struktura instalacji konstruowana jest z tzw.
orygina w element w, kt re mog by umiejscowione na rzucie lub rozwini ciu
i musz by po czone z orygina ami innych element w (np. orygina odbiornika
z orygina em dzia ki), a do po czenia ze r d em. Nie oznacza to, i ca o instalacji
musi by opisana przy pomocy orygina w tylko na rzucie albo tylko na rozwini ciu,
poniewa zdalne po czenia umo liwiaj dowolne i wielokrotne przechodzenie
z jednego arkusza na inny, w tym r wnie pomi dzy arkuszami typu „Rzut” i typu
„Rozwini cie”. W szczeg lno ci mo na wi c cz instalacji opisa na rzutach,
a cz na rozwini ciu (lub rozwini ciach) i aden element nie wyst pi na dw ch
rysunkach jednocze nie.

Chc c jednak dysponowa rozwini ciem obejmuj cym ca o instalacji,
a jednocze nie mie na rzutach kondygnacji rysunki odbiornik w (np. w celu opisania
ich wielko ci i nastaw zawor w zintegrowanych), a dodatkowo na rzucie piwnic
r wnie przebieg sieci rozdzielczej, musimy na etapie tworzenia rysunk w instalacji
u y duplikat w element w, zwanych cieniami. Wstawia si je na rysunki podobnie jak
oryginalne elementy. Po wprowadzeniu wszystkich element w na rysunki, okre lamy
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skojarzenia par orygina – cie , wcze niej deklaruj c, e elementy na rzutach s
cieniami.

Dla uproszczenia w dalszej cz ci opisu elementy-orygina y nazywa  b dziemy
po prostu elementami. Cienie wy czone s z kontroli poprawno ci po cze .
Usuni cie cienia nie zaburzy struktury instalacji dla oblicze , usuni cie orygina u –
spowoduje b d.

! Z element w cieni nie s pobierane adne dane do oblicze . Cienie przejmuj
wyniki oblicze  z przypisanych do siebie orygina w.

W przyk adzie zak adamy, e obliczeniowe zapotrzebowania pomieszcze na
ciep o s  znane. 

2.5.1. Etapy tworzenia projektu

Do podstawowych etap w tworzenia projektu instalacji nale :

1. Utworzenie nowego projektu i skonfigurowanie jego danych og lnych, m.in.
katalog w (patrz rozdzia  2.5.2), 

2. Utworzenie odpowiedniej liczby arkuszy z naniesionymi rzutami budynku (patrz
rozdzia  2.3.1), 

3. Wprowadzenie odbiornik w i sieci rozdzielczej na rzuty budynku (patrz rozdzia
2.4.3 pt. „Wprowadzenie grzejnik w i planu sieci rozdzielczej”) i zadeklarowanie
wprowadzonych element w jako cienie,

4. Utworzenie arkusza rozwini cia i narysowanie rozwini cia instalacji (patrz
rozdzia  2.5.4), 

5. Skojarzenie cieni odbiornik w i dzia ek na rzutach z elementami rozwini cia
(patrz rozdzia  2.5.5), 

6. Uzupe nienie danych i okre lenie typ w element w i urz dze z katalog w
7. Ewentualne uzupe nienie rysunk w o dodatkowe opisy (np. nazwy grup –

pion w, tabelki rysunku itd.), 
8. Zapisanie pliku,
9. Ustalenie opcji oblicze , diagnostyka i wykonanie oblicze  (patrz rozdzia 2.5.7),
10.Przegl d wynik w w tabelach i/lub na rysunku (patrz rozdzia  2.5.8), 
11.W razie potrzeby – skorygowanie danych lub rysunku (np. w razie nak adania

si  opis w) i powt rzenie oblicze ,
12.Wykonanie potrzebnych wydruk w (patrz rozdzia  9.3.1), 
13.Zapisanie pliku.

2.5.2. Utworzenie i skonfigurowanie projektu

Tworz c nowy projekt, w oknie edycji „Dane og lne” uzupe niamy dane og lne
projektu oraz dane og lne aktualnego arkusza roboczego. Znajduj ca si tu warto
temperatury zasilania jest warto ci domy ln , wykorzystywan przy tworzeniu
ka dego nowego r d a w projekcie, natomiast warto  r nicy temperatur – jest
r wnie domy ln warto ci wielko ci sch odzenia, przypisywan do ka dego nowo
tworzonego odbiornika ciep a.
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Na pocz tku nale y skonfigurowa zestaw katalog w rur, armatury i grzejnik w
mo liwych do wykorzystania w projekcie. Uzyskuje si to przez wybranie pozycji a
nast pnie naci ni cie przycisku „Obs uga katalog w”. W wy wietlonym oknie
katalog w mo na wybra spo r d dost pnych katalog w te, kt re maj by  u yte w
projekcie poprzez wskazanie w lewym oknie i przeniesienie do prawego okna
wymaganych katalog w. Nast pnie warto zapozna si i odpowiednio uzupe ni
pozosta e okna edycji opcji projektu, szczeg lnie pozycj „Typy domy lne”, kt ra
definiuje domy lne typy: rur u ytych do doboru dzia ek w projekcie, grzejnik w,
zawor w oraz domy lny spos b realizowania po cze odbiornikowych (wyb r
mo liwo ci pochodzi z wczytanych katalog w rur). Zadeklarowanie domy lnych typ w
powoduje, i dla element w tych nie trzeba b dzie ju w projekcie podawa typu,
z jakiego maj  by  dobrane (nie wyklucza to jednak takiej mo liwo ci).

Opcje projektu mo na zmieni na p niejszym etapie edycji. W tym celu nale y
wybra polecenie „Opcje projektu” / „Dane og lne” (F7) lub „Opcje
projektu” / Informacja o projekcie” (Shift+F7) – ka da z nich wy wietli odpowiednie
okno opcji projektu, a wybrana pozycja opcji zostanie zaznaczona w li cie. P niej
mo na si  prze czy  na okna edycji opcji projektu. 

W dalszej cz ci opisu zak adamy, i projekt zawiera ju jeden lub wi cej arkuszy
z rzutami kondygnacji stanowi cymi podk ad budowlany do projektowania instalacji
(patrz rozdzia  2.3). 

2.5.3. Wprowadzenie grzejnik w i planu sieci rozdzielczej

Do pomieszcze widocznych na rzutach wstawiamy elementy „Grzejnik”
z zak adki „Sie  / grzejniki” z g rnego paska narz dzi, po przej ciu na zak adk
zakresu edycji „Ogrzewanie”. Wstawianie grzejnik w przy oknach u atwione jest przez
automatyczne dopasowanie po o enia rodka d ugo ci grzejnika do rodka okna. Przy
w czonym trybie AUTO w trakcie wstawiania grzejnik automatycznie ustawia si
r wnolegle do ciany.

! Je eli grzejniki maj si znajdowa pod wszystkimi oknami zewn trznymi
program oferuje funkcj szybkiego wstawiania grzejnik w pod okna. W tym celu

z zak adki „Sie  / grzejniki” wybieramy element lub . T sam operacj
mo emy r wnie wykona wybieraj c z menu „Elementy” polecenie „Wstaw
grzejniki pod okna zewn trzne”.

Na ka dym rzucie kondygnacji, na kt rym opr cz lokalizacji grzejnik w chcemy
odwzorowa przebieg sieci rozdzielczej lub przy czy grzejnikowych, rysujemy je
wykorzystuj c obiekty z zak adki „Sie  / grzejniki”, takie, jak: dzia ka, para dzia ek,
rozdzielacz, ewentualnie r wnie  zdalne po czenie.

Poniewa struktura po cze sieci odczytana ma by w ca o ci z rozwini cia,
mo na na rzucie pomin niekt re lub wszystkie ga zki grzejnikowe i pozostawi
grzejniki nie pod czone. Warunkiem poprawno ci takiej sytuacji w programie jest
zadeklarowanie wszystkich element w instalacji na rzucie jako cienie. Dla element w
typu cienie nie jest przeprowadzana diagnostyka. Z tego samego powodu fragment
(lub fragmenty) sieci rozdzielczej narysowane na rzutach mo na pozostawi
niepo czone z pozosta cz ci instalacji, (kt ra zreszt na tych rzutach mo e nie
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by w pe ni odwzorowana), poniewa stanowi one jedynie informacj dla wykonawcy
sieci.

Przyjmuj c, e orygina y element w b d na rozwini ciach, nale y wszystkie
wstawione na rzuty elementy instalacji zaznaczy i wybra z menu „Dane element w”
funkcj „Oznacz zaznaczone jako cienie”. Elementy zostan dla odr nienia
przerysowane lini przerywan . P niej zostanie okre lone skojarzenie cieni
z orygina ami.

2.5.4. Utworzenie i edycja arkusza rozwini cia instalacji

Aby utworzy arkusz rozwini cia, nale y z menu „Plik” wybra „Arkusze robocze”
i klikn przycisk „Nowy”, wybra typ arkusza „Rozwini cie” i nacisn kolejno
przyciski „OK” i „Zamknij”. Nowo utworzony arkusz stanie si aktualnie edytowanym.
Arkusz ten powinien r wnie zawiera podk ad dla rozwini cia. Dla rozwini cia
p askiego podk adem takim b dzie przekr j przez stropy budynku. W dolnym zestawie
zak adek zakres w edycji projektu nale y przej na zakres „Konstrukcja”. Aby
utworzy przekr j przez uk ad strop w, z g rnego paska narz dzi z zak adki

„Elementy” wybieramy „Opis rz dnych strop w” , przechodzimy na obszar
rysunkowy i wstawiamy obiekt, na tle kt rego rysowane b dzie rozwini cie. Aby
zmodyfikowa , np. wyd u y ten obiekt, nale y klikn na obszar uk adu strop w –
pojawi si ramka w oliwkowym kolorze. Po przeniesieniu wska nika myszy nad praw
kraw d ramki, w miejsce gdzie znajduje si ma y kwadracik w kolorze ramki –
wska nik myszy zmieni posta na strza k . W tym momencie nale y przycisn lewy
klawisz myszy i nie puszczaj c go „przewlec” ramk grupy dowolnie daleko w prawo.
Po zwolnieniu klawisza myszy uk ad strop w ulegnie rozszerzeniu. Podobnie
rozszerzamy ten element w g r , zwi kszaj c liczb  widocznych kondygnacji.

Aby doda kolejny przekr j przez stropy w innym uk adzie (np. przesuni ty o 1/2
kondygnacji – dla grzejnik w na p pi trach klatki schodowej), nale y ponownie
wybra element „Opis rz dnych strop w” i wstawi obok istniej cego elementu, po
czym w tabeli danych dla tego elementu wpisa inn (ni w s siednim zestawie
strop w) warto  rz dnej pierwszej kondygnacji.

Po przej ciu na zakres edycji instalacji nale y rozplanowa wzajemne
rozmieszczenie pion w i g wnego punktu zasilania, czyli r d a.

Kolejno rysowania element w nie ma znaczenia, nale y jednak pami ta
o nast puj cych regu ach:

- zawsze pod cza si dzia ki do innych element w ( r de , odbiornik w,
rozdzielaczy), dlatego zwykle korzystniejsze jest rysowanie dzia ek na ko cu,
gdy pozosta e elementy ju  s  rozmieszczone i mo na si  do nich pod czy ,

- elementy armatury umieszcza si wy cznie na elementach podstawowych,
najcz ciej dzia kach (nie mo na ich wstawia na rysunek samoistnie, wyj tkiem
jest zaw r trzy- i czterodrogowy),

- po czenie jest tworzone natychmiast po zako czeniu rysowania lub
modyfikowania dzia ki i uwidaczniane poprzez wype nienie kolorem kwadracika
stanowi cego zako czenie dzia ki (analogiczne kwadraciki w odbiornikach
i r d ach s miejscami, do kt rych pod cza si dzia ki). Zaleca si na bie co
kontrolowa  wizualnie realizacj  po cze .
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Elementy nie po czone Elementy po czone

Schemat mo na tworzy  z: 
- pojedynczych element w znajduj cych si na zak adkach paska narz dzi, takich

jak: odbiornik w, dzia ek itd., 
- modu w dost pnych w programie,
- fragment w skopiowanych do schowka i wklejanych w inne miejsce rysunku, 
- w asnych modu w.

Opis element w dost pnych w edytorze graficznym zawiera  rozdzia 7 instrukcji.

! Niekt re elementy znajduj ce si na rozwini ciu maj inny wygl d ni te same
elementy znajduj ce si  na rzucie. 

Wstawienie dzia ki polega na: 
- klikni ciu na przycisku dzia ki w odpowiednim miejscu paska narz dzi znajduj c

si  na zakresie edycji dotycz cym instalacji, 
- klikni ciu w obszarze rysunku na punkt, gdzie dzia ka ma si  zaczyna ,
- przeniesieniu wska nika myszy w miejsce, gdzie dzia ka ma si ko czy . Je eli

w miejscu tym nie ma punktu pod czenia np. odbiornika (dzia ka ma mie wolny
koniec), nale y klikn najpierw lewym, a nast pnie prawym klawiszem myszy.
W przeciwnym wypadku wystarczy klikn tylko lewym klawiszem – nast pi
zako czenie rysowania dzia ki z jednoczesnym pod czeniem.

Za amania na dzia ce (punkty zmiany kierunku) tworzy si w trakcie rysowania
dzia ki poprzez pojedyncze klikni cie lewym klawiszem, kt re ustanawia na dzia ce
punkt zmiany kierunku. Dzia kom nadawane s automatycznie numery: Numery
dzia ek zasilaj cych i powrotnych oraz ciep ej i zimnej wody s identyczne. Instalacja
jest numerowana od r d a do odbiornik w. Je eli dzia ka sk ada si z kilku odcink w
to przy numeracji automatycznej wszystkie fragmenty b d mia y ten sam numer
z dodatkiem kolejno _a, _b, _c itd. Proces numeracji wywo ywany jest podczas
sprawdzania po cze .

Wstawienie elementu innego ni dzia ka polega na klikni ciu na przycisk
reprezentuj cy element i nast pnie klikni ciu w miejscu, gdzie ma si on znale .
Dotyczy to r wnie modu w. Niekt re elementy: rozdzielacz z magistral , kocio ,
podgrzewacz, opis rz dnych strop w, grupy, po wstawieniu mog zosta powi kszone
(rozci gni te) lub zmniejszone w jednym lub dwu wymiarach.

Podobnie przebiega wstawianie element w armatury, przy czym drugim
klikni ciem wskazujemy dzia k lub odbiornik, na kt r ten element ma by wstawiony.
Wi kszo element w armatury mo na wstawia tylko na dzia ki, inne tylko na
odbiorniki, niekt re (np. odpowietrzniki) mog by wstawione na wi ksz ilo typ w
element w podstawowych. Chc c szybko wstawi ten sam element armatury, np.
zaw r, na wi ksz ilo dzia ek, nale y wszystkie te dzia ki jednocze nie zaznaczy
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(np. przez klikni cie ka dej z nich przy jednoczesnym naci ni ciu klawisza Shift lub
wykorzystuj c funkcj „Zaznacz wszystkie elementy typu...”), a nast pnie podw jnie
klikn symbol zaworu na zak adce „Armatura” – zawory wstawi si w miejsce
wybrane na ka dej dzia ce przez program, co mo e wymaga  p niejszej korekty w
niekt rych miejscach, jest jednak szybsze od wstawiania elementu na ka d dzia k
indywidualnie.

Ponowne wybranie do wstawienia tego samego elementu nast pi po naci ni ciu
klawisza funkcyjnego F3.

W praktyce najkorzystniej jest najpierw utworzy i powieli typowe piony, w miar
mo liwo ci wykorzystuj c ich powtarzalno , a nast pnie wstawi r d o i po czy je
sieci rozdzielcz z pionami. W pasku narz dzi istnieje przycisk u atwiaj cy rysowanie
pary dzia ek jednocze nie, co znacznie u atwia tworzenie rozwini cia sieci rozdzielczej.
W czenie trybu ORTO (klikni cie napisu ORTO widocznego w prawym dolnym rogu
ekranu) w wi kszo ci przypadk w u atwia tworzenie rozwini cia p askiego. W czenie
trybu AUTO u atwia czenie element w. Tymczasowo mo na tryb ORTO wy czy
naciskaj c klawisz Ctrl, a tryb AUTO naciskaj c klawisz Shift.

Po narysowaniu ca o ci rozwini cia warto wykona szybkie sprawdzenie po cze
przez naci ni cie kombinacji klawiszy Shift+F2. W razie b dnych po cze lub braku
po cze program wy wietli list niepo czonych element w, element w tworz cych
p tl lub o nieokre lonym kierunku przep ywu.

2.5.5. Skojarzenie odbiornik w i dzia ek (orygina y – cienie)

W celu skojarzenia cieni z orygina ami nale y wybra z menu „Dane element w”
pozycj „Wi zanie par orygina -cie ”, co spowoduje wy wietlenie dw ch okien
edycyjnych, z kt rych ka de ma mo liwo niezale nego wybrania arkusza do
dalszych operacji. Domy lnie w oknie z lewej strony zostanie wczytany aktualnie
edytowany arkusz.

Do jednego z okien nale y wczyta arkusz rozwini cia, a do drugiego – rzutu, na
kt rym znajduj si cienie. Nie przypisane cienie element w s wyszarzane oraz
rysowane s  przerywan lini .

Nast pnie zaznaczaj c pojedynczym klikni ciem element „cie ” w jednym oknie
i w podobny spos b odpowiadaj cy mu element „orygina ” w drugim oknie i naciskaj c
przycisk „Powi ” uzyskujemy skojarzenie. Po przeprowadzeniu oblicze , wyniki
zostan  przypisane odpowiedniemu elementu „cie ” z jego orygina u.

! W programie, podczas kojarzenia par orygina – cie , nie s przenoszone dane z
elementu „cie ” na element „orygina ” lecz wyniki oblicze z element w
oryginalnych s  przenoszone na ich cienie. 

Okna, w kt rych wskazujemy elementy, maj mo liwo ci nawigacji, podobne jak
g wne okno edycyjne programu tj. powi kszanie i pomniejszanie widoku oraz „ apk ”
do przesuwania widoku.

Odwo anie skojarzenia odbywa si przez klikni cie na elemencie – cieniu
i wybraniu z menu  g wnego polecenia „Dane element w”/„Odznacz zaznaczone jako
cie ”. W ten spos b zostaje odwo ane skojarzenie element w (pary orygina – cie ) jak
r wnie wybrany element przestaje by cieniem. Aby ponownie element ten sta si
cieniem nale y go zaznaczy i wybra z menu „Dane element w” - „Oznacz
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zaznaczone jako cienie”. Mo na to r wnie zrobi w okienku wi zania par orygina –
cie .

2.5.6. Uzupe nienie danych i okre lenie typ w element w

Po narysowaniu schematu rozwini cia i umieszczeniu na dzia kach element w
armatury, dalsza edycja danych polega na uzupe nieniu tych informacji, kt rych
program nie jest w stanie uzyska  z rysunku. Na takie dane sk adaj  si :

- d ugo ci dzia ek (program na rozwini ciu domy lnie uzupe nia je z rysunku tylko
dla dzia ek pionowych – istnieje mo liwo zmiany opcji obliczania d ugo ci
dzia ek w opcjach projektu w oknie „Edycja” ), 

- wydajno ci cieplne grzejnik w lub straty ciep a pomieszcze , w kt rych grzejniki
te si  znajduj  i udzia y grzejnik w w pokryciu strat ciep a,

- typy zawor w na dzia kach lub dane do obliczenia oporu tych zawor w,
uzupe niane dla ca ego projektu w „Opcjach projektu” lub dla zaznaczonej dzia ki
w tabeli danych,

- typy rur, z kt rych maj  by  dobrane dzia ki, mo liwo ci uzupe nienia typ w j.w,
- typy grzejnik w, kt re maj  by  dobrane, mo liwo ci uzupe nienia typ w j.w, 
- system po czenia ka dego grzejnika z sieci rur, do zadeklarowania

w „Opcjach projektu” w zale no ci od rodzaju grzejnika
(zintegrowany/niezintegrowany) lub w tabeli danych grzejnika z  listy katalog w.

Uzupe nianie danych w tabelach jest niezb dne r wnie wtedy, gdy program
przyjmuje warto ci domy lne zgodnie z zadeklarowanymi w opcjach projektu, lecz nie
s  one w a ciwe, np. dla: 

- temperatur otoczenia i izolacji wszystkich dzia ek,
- metody doboru, ogranicze  wymiar w i rodzaj w zabudowy grzejnika. 

Szczeg owy opis danych element w instalacji zawiera rozdzia  6.1 instrukcji. 

! Wiele danych i warto ci jest odczytywanych przez program z rysunku lub
okre lanych przy u yciu danych domy lnych. Wielko ci takie s widoczne
w nawiasach. U ytkownik ma mo liwo nadpisania ich warto ci narzucon .
Aby powr ci do warto ci domy lnej (wyznaczanej przez program) nale y
w danym polu wpisa  znak zapytania i nacisn  Enter.

Dane element w uzupe niamy w tabeli, kt ra widoczna jest po prawej stronie
ekranu roboczego. Zawarto tabeli zmienia si w zale no ci od rodzaju
zaznaczonego elementu. Zaznaczenie elementu odbywa si przez jego klikni cie na
rysunku, a poprawno zaznaczenia mo na rozpozna po tym, e zaznaczony
element jest narysowany grubsz lini (odbiornik uzyskuje wype nienie kolorem),
a w dolnej cz ci ekranu, w tzw. linii stanu pojawia si informacja, jakiego typu
elementy i w jakiej liczbie s zaznaczone. Podobna informacja widoczna jest
w nag wku tabeli danych.

! Dane nale y uzupe nia  po zaznaczeniu elementu-orygina u

Wprowadzane dane s albo wpisywanymi wprost warto ciami liczbowymi lub
tekstami, albo wybierane s z list. Dla niekt rych p l okre lenie wpisanej warto ci
odbywa si po otwarciu pomocniczego okna zawieraj cego wiele pomocniczych p l
edycyjnych lub list. Szczeg owy opis typ w p l zawiera rozdzia  4.9.2 instrukcji. 
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Znacz ce przyspieszenie pracy uzyskuje si przez wpisanie danych do wielu
jednocze nie zaznaczonych element w tego samego typu. Zaznaczenie wielu
element w tego samego typu odbywa si  w jeden z ni ej wymienionych sposob w:

- zaznaczanie kolejnych element w przez klikni cie, podczas gdy naci ni ty jest
klawisz Shift,

- wybranie z menu „Edycja” funkcji „Zaznacz wszystkie elementy typu...”
i okre lenie o jakie elementy chodzi (np. ga zki),

- wybranie z menu „Edycja” funkcji „Zaznacz wszystkie elementy z obszaru
typu...” i okre lenie o jakie elementy chodzi (np. ga zki), a nast pnie
zaznaczenie prostok tnego obszaru na rysunku. 

Szczeg owo u atwienia dost pne przy wpisywaniu danych om wiono w dalszych
rozdzia ach instrukcji.

2.5.7. Ustalenie opcji oblicze , diagnostyka i wykonanie oblicze

Obliczenia uruchamiane s klawiszem funkcyjnym F10 lub naci ni ciem przycisku
z kalkulatorem z zak adki paska narz dzi „Program”. W pierwszej kolejno ci
wykonywana jest diagnostyka danych, kt rej efektem mo e by wykrycie b d w
krytycznych uniemo liwiaj cych obliczenia lub tylko podanie listy ostrze e
i podpowiedzi. W przypadku, gdy komunikaty nie wskazuj na b dy w danych, mo na
kontynuowa obliczenia naciskaj c przycisk z napisem „Dalej”, widocznym w okienku
z list  komunikat w. Program przejdzie w wczas do ustalania opcji oblicze .

W przypadku, gdy wyst puj  b dy lub U ytkownik chce zlikwidowa przyczyny
ostrze e , nale y wr ci do edycji naciskaj c przycisk „Wr ”. Po powrocie do
edytora, lista b d w i ostrze e  b dzie widoczna w osobnym oknie – oknie listy
b d w . Klikni cie elementu listy zaznacza na rysunku obiekt, do kt rego przypisany
jest b d, kt rego widoczno  w cza klawisz F8. Co u atwia znalezienie i poprawienie
danych. Niekt re typy b d w, np. dotycz ce interpretacji struktury po cze , nie mog
by przypisane do elementu, kt ry ten b d spowodowa , (poniewa nie da si
jednoznacznie okre li takiego elementu) i mog by przypisane do np. r d a,
w obszarze kt rego dany b d wyst pi .

Dla komunikat w powtarzaj cych si wiele razy (dla wielu podobnych
element w), poprawienie danych najcz ciej oznacza wpisanie (lub zmian )
wszystkim elementom tej samej danej. W takiej sytuacji najlepiej jest klikn prawym
klawiszem myszy na kt rykolwiek z powtarzaj cych si komunikat w i wybra
z podr cznego menu pozycj „Zaznacz wszystkie elementy, w kt rych wyst pi ten
b d”. Uzyskamy wtedy mo liwo wpisania do tabeli danych warto ci, kt ra zostanie
wpisana lub zmodyfikowana we wszystkich elementach, dla kt rych wyst pi dany
b d.

Je eli diagnostyka nie wygeneruje adnych komunikat w, po wci ni ciu klawisza
F10 od razu pojawi si zak adki mieszcz ce list opcji oblicze i wyniki. W lewej
cz ci ekranu znajduje si lista opcji oblicze umo liwiaj cych dost p do
poszczeg lnych, pogrupowanych tematycznie zestaw w opcji. Szczeg owy opis ich
znaczenia zawiera rozdzia  8.4 instrukcji. 

Pierwsza (w przypadku instalacji nie zawieraj cej ogrzewania pod ogowego)
pozycja na li cie - „Sterowanie doborem rur” zawiera opcje doboru rednic. Dla ka dej
u ytej w projekcie rodziny rur (katalogu lub foldera w tym katalogu) mo na ustali
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minimaln dobieran rednic , maksymaln warto jednostkowego oporu tarcia R
oraz maksymaln pr dko medium w dzia kach, z rozr nieniem na ga zki, sie
mieszkaniow (mi dzy ga zkami a pionem), piony i sie rozdzielcz . Je eli projekt ju
by wcze niej liczony, lecz zachodzi konieczno ponownego doboru rednic rur,
nale y zaznaczy pole „Ponownie dobieraj rednice”. Klikaj c przycisk widoczny obok
nazwy u ytej rodziny rur mo na uzyska podgl d tabeli rednic zawartych w tej
rodzinie, przypisanych im pr dko ci maksymalnych oraz m.in. uczyni jedn lub wi cej
rednic „niewidocznymi” dla doboru.

Nast pna pozycja - „Opcje regulacji sieci” zawiera opcje dalszych oblicze
hydraulicznych (regulacji sieci), w tym ustalenie minimalnych spadk w ci nienia na
zaworach odbiornikowych i regulacyjnych oraz na zaworach regulacyjnych
rozmieszczonych w sieci (pozwalaj cych zachowa odpowiedni stateczno
hydrauliczn instalacji). Mo na tu r wnie narzuci lub wskaza do dobrania – przez
wpisanie „?” – warto ci nienia dyspozycyjnego w ka dym ze r de (r wnowa na
funkcjonalnie jest edycja tej warto ci w tabeli danych r d a w edytorze graficznym).
Je eli w sieci wyst puj pompy jako elementy graficznie wprowadzone na dzia ki, inne
ni w uk adach mieszaj cych, to r wnie stanowi one czynnik nap dowy obiegu
medium i mo e si okaza , i wyliczone dla r d a ci nienie dyspozycyjne b dzie
mia o warto zero. Narzucenie wysoko ci podnoszenia pomp odbywa si w tabelach
danych pomp w edytorze graficznym. Aby program ponownie dobra wysoko ci
podnoszenia pomp, opcja „Ponownie dobieraj pompy na dzia kach” musi by
zaznaczona, a „Zachowaj narzucone H pomp na dzia kach” – odznaczona.

Kolejna pozycja zawiera opcje oblicze cieplnych: doboru grzejnik w oraz
wykorzystania zysk w ciep a od ga zek i pion w. Ustala si tutaj dla ka dego u ytego
w projekcie typu grzejnik w, czy maj one by dobierane z zakresu stan w
magazynowych czy z ca ego katalogu, a tak e czy maj by dobierane
z uwzgl dnieniem ogranicze wymiar w oraz – czy i w jakiej wysoko ci ma by
uwzgl dniony zapas mocy grzejnika (np. w przypadku wyst powania zaworu
termostatycznego, przewidywanych rozbie no ci pomi dzy projektem a jego
realizacj ). Dla wszystkich typ w, zbiorczo ustali mo na procent wykorzystania
zysk w ciep a z ga zek i pion w. R wnie na tej zak adce w cza si ponowny dob r
grzejnik w dla instalacji ju wcze niej policzonej oraz wybiera opcj czy narzucone
wielko ci grzejnik w maj by zachowane. Zar wno dla grzejnik w dobieranych, jak
i o narzuconych wielko ciach, program mo e wykona korekt niedopasowania
grzejnika poprzez zwi kszenie lub zmniejszenie nat enia przep ywu przez grzejnik,
czemu towarzyszy  b dzie odpowiednio mniejsze lub wi ksze od zadanego w danych
og lnych sch odzenie czynnika w grzejniku. W tym celu nale y zaznaczy opcj
„Koryguj przep ywy”.

Ostatnia pozycja na li cie - „Opcje redakcji wynik w” pozwala na ustalenie zasad
redakcji wynik w, w tym tworzenie zestawienia materia w oraz tzw. listy element w
na dzia kach i odbiornikach. Tworzenie tych list zajmuje nieco czasu oraz spor cz
zasob w komputera (zauwa alne b dzie spowolnienie wy wietlania projektu po
powrocie do edytora), dlatego bez wyra nej potrzeby nie zaleca si ich tworzy w
trakcie edycji projektu, gdy maj one znaczenie jako r d o informacji u atwiaj cych
szczeg ow  kontrol  i analiz wynik w po zako czeniu edycji projektu.

Klikni cie zak adki opisanej jako „Wyniki” uruchamia proces oblicze , po
zako czeniu kt rego wyniki zostan wy wietlone w wielu tabelach i zestawieniach,
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kt rych tytu y widoczne s po lewej stronie ekranu jako lista. Po klikni ciu na wybran
pozycj w li cie, w prawym g wnym oknie wy wietlone zostan poszczeg lne tabele
wynik w. Podczas oblicze  r wnie mog zosta zasygnalizowane b dy, ostrze enia
lub podpowiedzi. W przypadku wyst pienia b d w, wynik w nie mo na w adnym
wypadku uzna za kompletne, mimo i w tabelach czy na rysunku mog pojawi si
pewne warto ci np. rednic rur, pr dko ci czynnika itd.

Obliczenia obejmuj wszystkie arkusze zawarte w projekcie, z wyj tkiem
zaznaczonych jako nie podlegaj ce obliczeniom.

2.5.8. Analiza kompletnych wynik w i wydruk projektu

Ca o wynik w oblicze jest podana w tabelach: „Wyniki og lne”, „Dzia ki”,
„Pomieszczenia” „Odbiorniki”, „Trasy, obiegi” oraz w zale no ci od zaznaczonych opcji
wynik w r wnie  w tabelach „Zestawienie materia w” oraz „Lista element w”.

Tabela dzia ek zawiera r wnie informacje o zaworach i pompach, a tak e
rozdzielaczach przynale nych do dzia ek.

Zestawienie materia w rozdzielone jest na kilka cz ci. Istnieje mo liwo
skonfigurowania zawarto ci tabel (wy czenia wy wietlania niekt rych kolumn) oraz
wyszukiwania element w spe niaj cych okre lone warunki, np. dzia ek o zadanym
numerze, o pr dko ci przep ywu wi kszej od zadanej, o wych odzeniu wody wi kszym
od zadanego itd. Funkcje te przypisane s do podr cznego menu pojawiaj cego si  po 
klikni ciu tabeli prawym klawiszem myszy. Szczeg owy opis tabel wynik w
i zwi zanych z nimi funkcji zamieszczono w dalszych rozdzia ach instrukcji. 

Po naci ni ciu przycisku „Drukuj” program wy wietli podgl d wydruku wraz
z okienkiem umo liwiaj cym wygodne konfigurowanie zakresu i stylu wydruku. Chc c
prze czy podgl d na inn tabel wynik w nale y w okienku steruj cym wybra
zak adk „Schemat” i ze znajduj cych si w niej pozycji wybra odpowiedni schemat.
Mo liwe jest tworzenie w asnych schemat w.

Po zako czeniu wydruku nale y powr ci do wynik w poprzez naci ni cie
przycisku „Koniec”.

Powr t do edytora graficznego nast puje po naci ni ciu przycisku opisanego
„Edytor” w g rnej cz ci ekranu. W edytorze graficznym wyniki s :

- umieszczane na rysunku automatycznie, np. wielko ci grzejnik w i zawor w, w
zakresie stosownym do konfiguracji wygl du,

- widoczne na rysunku po dodaniu dodatkowych element w graficznych (np.
rednice dzia ek, przep ywy w dzia kach i niekt re inne wyniki dla dzia ek po

wstawieniu elementu „Opis dzia ki”).

W celu pokazania na rysunku dobranych rednic przewod w nale y na dzia kach
umie ci elementy typu „Opis dzia ki”, kt re mo na znale na zak adce „Grafika”.
Element taki mo na skonfigurowa na wy wietlanie r nych wynik w, m.in. rednicy
dzia ki, przep ywu i grubo ci izolacji. Skonfigurowany opis dzia ki mo na zapami ta
w pasku element w U ytkownika (patrz funkcja „Do cz do paska narz dzi”) do
p niejszego wielokrotnego wykorzystania. 

Rysunek mo na te uzupe ni o inne elementy graficzne, np. o tabelk projektu.
Tabelk tak mo na konfigurowa w bardzo szerokim zakresie, a skonfigurowan
r wnie  zapami ta  w pasku narz dzi do dalszego wykorzystania.
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Program umo liwia sprawdzanie wynik w cz stkowych dla poszczeg lnych
element w instalacji za pomoc „chmurek”. Po ustawieniu si wska nikiem myszki na
elemencie, program pokazuje chmurk zawieraj c wyniki dla elementu. Po
ustawieniu si na w le (punkcie czenia dzia ek) chmurka zawiera informacj
o sposobie realizacji w z a z dost pnych w katalogach element w.

Zamiast bezpo redniego wydruku na drukarce lub ploterze mo liwe jest
wyeksportowanie rysunku do plik w graficznych, w tym r wnie do plik w aplikacji
typu CAD. W tym celu nale y skorzysta z polecenia „Plik / Eksport rysunku …”
i wybra  jeden z dost pnych format w.

W edytorze graficznym r wnie mo na zobaczy wyniki zestawione w postaci
tabel. Nale y w tym celu nacisn klawisz funkcyjny F11 lub klikn przycisk opisany
jako „Wyniki oblicze ” na pasku narz dzi „Program”.

W tym przypadku drukowanie tabeli wywo ywane jest przez wybranie
odpowiedniej pozycji w podr cznym menu pojawiaj cym si po klikni ciu prawym
klawiszem myszy w obszarze tabeli.

Niekt re tabele zawieraj w swoich wierszach ikonk symbolizuj c latark .
Klikni cie tej ikony spowoduje znalezienie elementu, kt rego dotyczy wiersz tabeli, na
rysunku. Wyszukiwanie w drug stron jest dost pne przez podr czne menu
pojawiaj ce si po klikni ciu elementu na rysunku prawym klawiszem myszy.
W sytuacji, gdy aktualnie widoczna tabela nie zawiera wynik w dla wskazanego w ten
spos b elementu, zostanie wy wietlona inna, odpowiednia tabela.

Konfiguracja wydruku rysunk w jest przeprowadzana na zak adce „Wydruk”
wybieranej spo r d zak adek w dolnej prawej cz ci ekranu zobacz rozdzia 2.4.9.
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3. PROJEKT I JEGO DANE 

3.1. Og lna informacja o strukturze danych projektu

Podstawow struktur , na kt rej operuje program jest projekt, zapisywany
w jednym pliku na dysku. Pliki projekt w maj rozszerzenie ”.isb”, a kopie zapasowe
wcze niejszych wersji - „~IB”.

Plik mo e zawiera tylko dane wykorzystywane przez program Instal-OZC do
oblicze cieplnych budynku, tylko dane instalacji grzewczej (Instal-therm), tylko dane
instalacji wodoci gowej (Instal-san) lub wszystkie rodzaje wymienionych danych.

Plik mo e zosta stworzony w programie Instal-therm i zawiera narysowane
graficznie rzuty kondygnacji, a nast pnie mo e by wykorzystany w Instal-OZC do
dalszej pracy lub wsp pracowa z obu aplikacjami jednocze nie. Narysowana
struktura budynku mo e tak e s u y jako podk ad do projektowania instalacji
wodoci gowej w budynku.

Dane projektu w najbardziej rozbudowanym przypadku sk adaj  si  z: 
- informacji opisowych o projekcie, inwestorze i projektancie,
- danych og lnych instalacji,
- danych og lnych budynku,
- tabelarycznej informacji o budowie (warstwach) zastosowanych przegr d,
- danych o graficznie wprowadzonych elementach budynku,
- danych o tabelarycznie wprowadzonych elementach budynku,
- danych o graficznie wprowadzonych elementach instalacji,
- opcji oblicze ,
- wynik w oblicze  cieplnych budynku,
- wynik w oblicze  instalacji,
- komunikat w ostatnio wykonanej diagnostyki lub oblicze , z ka dego

z program w,
- ustawie  konfiguracji element w (wygl du na rysunkach),
- informacji o u ytych katalogach

W przypadku zamiaru wykorzystania w jednym projekcie aplikacji Instal-OZC
i Instal-therm, zaleca si prac na jednym, wsp lnym dla obu aplikacji pliku.
Gwarantuje to sta aktualizacj danych i wynik w wprowadzonych przez drug
aplikacj . W przeciwnym wypadku wyniki oblicze strat ciep a nale y przenie lub
uzupe ni  r cznie w graficznej strukturze budynku.

Na uwag zas uguje mo liwo wykonywania oblicze cieplnych budynku na
danych graficznych, powsta ych z rzut w kondygnacji utworzonych w Instal-therm lub
zaimportowanych z plik w DWG/DXF. Dane te mog stanowi  r wnocze nie podk ad
dla rzut w instalacji.

W przypadku, gdy straty ciep a budynku zosta y obliczone w programie Instal-
OZC tabelarycznie, ale istniej  r wnie rysunki rzut w tego budynku w formacie plik w
podlegaj cym importowi do programu Instal-therm, mo na w wczas w edytorze
graficznym przyporz dkowa pomieszczeniom graficznym obliczone tabelarycznie
straty ciep a i uzyska  scalon  struktur  budynku.

Ten sam plik mo na wczyta do aplikacji Instal-san i wykorzysta do
zaprojektowania instalacji wodoci gowej. Pozwala to na wykorzystanie istniej cej
graficznej struktury budynku, poszczeg lnych opcji projektu takich jak np. „Informacje o
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projekcie”, ustawienia trybu „AUTO, ORTO, SIAT”, a tak e wygl du element w
wsp lnych dla obu aplikacji.

Zaprojektowan w programie Instal-san instalacj wodoci gow mo na edytowa
w programie Instal-therm, a tak e wydrukowa jej schematy rysunkowe. Nie ma
natomiast mo liwo ci jej przeliczenia. Takie same mo liwo ci prezentuje aplikacja
Instal-san w odniesieniu do projekt w instalacji grzewczych.

Warunkiem wymienionych mo liwo ci jest korzystanie z tego samego pliku
danych.

Plik projektu mo e obejmowa jedn lub kilka dowolnie du ych instalacji. Dane s
podzielone na arkusze, kt re zazwyczaj zawieraj rzuty poszczeg lnych kondygnacji
(arkusz typu „Plan/rzut”), jedno lub kilka rozwini instalacji („Rozwini cie”), jak
r wnie opcjonalnie na rysunki niepodlegaj ce obliczeniom („Arkusz nieobliczany”).
W edytorze programu rozplanowuje si i zaznacza na rzutach umiejscowienie
grzejnik w, powierzchni grzewczych i rozdzielaczy oraz trasy przy czy, a na
rozwini ciu – schemat ca o ci instalacji lub tylko cz ci niewidocznej na rzutach.
Mo liwe jest w szczeg lno ci opisanie ca o ci instalacji tylko na rozwini ciu (np. dla
ogrzewa tylko grzejnikowych lub obieg w ch odniczych) lub tylko na rzucie
(w przypadku ma ej instalacji ogrzewania grzejnikowego lub pod ogowego).

! W przypadku, gdy w projekcie wyst puje kilka r de – instalacje zasilane
z poszczeg lnych r de  nie mog  by  ze sob w aden spos b po czone.

O typie projektowanej instalacji decyduje wybrane w tabeli danych zastosowanie
r d a – „Ogrzewnictwo/ Ch odnictwo”. W przypadku zasilania instalacji z kot a,

program automatycznie przypisuje jej typ „Ogrzewnictwo”.

3.1.1. Arkusze rysunkowe

Elementy instalacji i podk adu budowlanego, a wi c wszystkie obiekty graficzne,
s wstawiane na arkuszach rysunkowych, kt rych mo e by wiele w jednym pliku
projektu. Je eli jest kilka arkuszy, mo na pomi dzy elementami na nich
umieszczonymi tworzy wzajemne powi zania, tzw. zdalne po czenia. Je eli
wykorzystywane s rzuty kondygnacji, zawsze na ka d kondygnacj przeznacza si
osobny arkusz.

! Kolejno tworzone arkusze rzut w s w programie zawsze kolejnymi, licz c od
do u, kondygnacjami.

Przy tworzeniu nowego arkusza deklaruje si , czy b dzie on zawiera rzut, czy te
rozwini cie instalacji – wyb r ten determinuje dost pno element w mo liwych do
wstawienia na rysunek oraz niekt re funkcje programu (np. okre lanie rz dnych
element w na podstawie zadeklarowanej wysoko ci kondygnacji oraz rz dnych
stop w dla arkusza rozwini cia).

Instalacja, rozumiana tutaj jako zbi r po czonych i zasilanych z jednego r d a
obieg w medium grzewczego lub ch odniczego, odbiornik w oraz armatury mo e by
dowolnie rozrysowana na jednym lub wielu arkuszach. Oznaczenia odbiornik w s
przyjmowane zgodnie z ich przypisaniem do pomieszczenia, lub je li takie przypisanie
nie ma miejsca, nadawane s indywidualnie w tabeli danych. Mo liwe jest
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przeznaczenie jednego lub kilku arkuszy na rysunki pomocnicze, w wczas obiekty
z tego arkusza nie podlegaj  diagnostyce i obliczeniom.

Wy czna przynale no elementu do jednego arkusza rysunkowego nie stanowi
przeszkody, aby okre lone fragmenty instalacji by y widoczne zar wno na rzucie, jak
i na rozwini ciu, poniewa istnieje mo liwo tworzenia tzw. cieni element w oraz
generowania automatycznego rozwini cia fragmentu instalacji. Cie jest przypisywany
do orygina u elementu. Istnienie cieni jest opcjonalne i mo e obejmowa tylko dowolnie
wybrane elementy instalacji.

Elementy automatycznego rozwini cia s  r wnie cieniami swoich orygina w.
Wi cej informacji na ten temat zawiera rozdzia  3.2. 

3.1.2. Elementy tworz ce projekt na arkuszach

Pocz tkiem ka dej instalacji musi by r d o. Mo na w jednym projekcie opisa
kilka instalacji wychodz cych z kilku r nych r de – musz by one jednak
ca kowicie roz czne. Obliczenia tych instalacji b d wykonane w jednym cyklu
oblicze , a ka de ze r de mo e mie inne medium obiegowe i parametry cieplne
oraz hydrauliczne.

Odbiornikiem mo e by grzejnik konwekcyjny, grzejnik p aszczyznowy
(w ownica ogrzewania pod ogowego lub ciennego), pion grzejny lub odbiornik
o narzuconym oporze nie b d cy grzejnikiem (w instalacji czynnika ch odniczego jest
to jedyny dopuszczalny rodzaj odbiornika).

Elementami przep ywowymi s dzia ki, przy cza grzejnik w p aszczyznowych,
zawory trzy- i czterodrogowe, rozdzielacze, mieszacze i sprz g a hydrauliczne.

! Dzia ki instalacji oraz przy cza ogrzewania p aszczyznowego s elementami
r nego typu. W projekcie dzia ki s u do rozrysowywania schematu instalacji
oraz czenia rozdzielaczy ze r d em. Natomiast przy cza s u tylko
i wy cznie do tworzenia po cze mi dzy rozdzielaczami a poszczeg lnymi
powierzchniami grzewczymi. 

Na dzia kach umieszcza si elementy armatury: zawory (przelotowe, zwrotne),
pompy, filtry itd. Niekt re elementy armatury s przeznaczone do wstawiania na
grzejnikach. S to zawory przy czeniowe grzejnik w zintegrowanych i zestawy 
przy czeniowe grzejnik w boczno-zasilanych. Szczeg lnym typem armatury s
zawory tr jdrogowy i czterodrogowy, kt re nie s umieszczane na dzia kach, lecz
stanowi  w z y, w kt rych s czone dzia ki. Taki schemat jest stosowany
w niekt rych typach ogrzewa jednorurowych i przy pod czaniu terminali instalacji
ch odniczych.

Je eli ogrzewania p aszczyznowe maj by zasilane czynnikiem o temperaturze
ni szej ni wychodz ca ze r d a, nale y je pod cza za po rednictwem reduktor w
temperatury, kt re reprezentuj typowe mieszacze wykorzystuj ce dodatkow pomp
i zawory regulacyjne lub zestawy pompowo – mieszaj ce do specjalnego typu
rozdzielaczy, realizuj cych (r wnie przy pomocy dodatkowej pompy) funkcj
podmieszania wody powrotnej do zasilaj cej.

Wydajno cieplna ogrzewania p aszczyznowego mo e by  r wnie korygowana
za pomoc zaworu ograniczaj cego temperatur  powrotu.
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Wi kszo element w tworz cych instalacj , przede wszystkim dzia ki i zawory
spe niaj ce funkcje regulacyjne, musi by przed obliczeniami przypisana do produkt w
opisanych w katalogach programu. Dla pewnych typ w element w (odbiorniki
o narzuconym oporze, sprz g a hydrauliczne, r d a, pompy, manometry, termometry)
nie ma mo liwo ci przypisania do nich adnych produkt w katalogowych –
podstawowe parametry obliczeniowe tych element w s narzucane w danych lub
mog by wyznaczone przez program. Dla grzejnik w mo na przypisanie do
katalog w pomin , co oznacza zaniechanie doboru b d sprawdzania cieplnego
wielko ci takich grzejnik w.

Podstawowym elementem konstrukcji budynku jest przegroda. Zamkni ty
przegrodami wielobok tworzy (na rzucie) pomieszczenie, a zbi r przyleg ych w
poziomie pomieszcze zapisanych na tym samym arkuszu – rzut kondygnacji. Obiekty
takie mo na stworzy w edytorze graficznym programu Instal-therm, b d
zaimportowa z rysunku stworzonego aplikacj CAD i zapisanego w formacie DWG
lub DXF. Zwykle jeden plik z rysunkiem tworzy rzut jednej kondygnacji, umieszczany
na osobnym arkuszu. Plik ten podczas czytania interpretowany jest w spos b
umo liwiaj cy utworzenie w programie struktury kondygnacji z podzia em na
pomieszczenia. Struktura taka stanowi nast pnie podstaw do umieszczenia na niej
planu instalacji w ramach danej kondygnacji, a tak e – niezale nie i opcjonalnie – do
obliczenia strat ciep a w programie Instal-OZC. Istnienie w pliku projektu arkusza
(arkuszy) z rzutami kondygnacji jest niezb dne do zaprojektowania w programie
ogrzewania pod ogowego lub ciennego, poniewa wprowadzenie i edycja danych
powierzchni grzejnych jest ci le zintegrowane z tzw. graficznym pomieszczeniem
czyli obiektem, kt rego istnienie wynika bezpo rednio z kompletnego i sp jnego rzutu
kondygnacji.

! Pod poj ciem graficznego pomieszczenia rozumiane jest w programie
pomieszczenie narysowane w spos b uproszczony jako wielok t lub utworzone
przez elementy budowlane narysowane lub zaimportowane z plik w DWG/ DXF.

Poniewa programy Instal-therm i Instal-OZC zapisuj dane we wsp lnym pliku
projektu, pomieszczenia mog pochodzi :

- z Instal-OZC, je li zosta y tam stworzone – s to wtedy tzw. pomieszczenia
tabelaryczne,

- z Instal-therm po interpretacji rzutu lub powsta e z element w podstawowych,
czyli cian,

- z Instal-therm jako element „Pomieszczenie” narysowany jako wielok t na
rzucie,

- z edytora struktury budynku Instal-therm – tzw. pomieszczenia tabelaryczne .

Pomieszczenia tabelaryczne mog znajdowa si na kondygnacjach graficznych
(rozwi zanie takie zaciemnia struktur budynku i nie jest zalecane) lub na
kondygnacjach tabelarycznych (przyk adem jest przyziemie lub poddasze, dla kt rych
nie dysponujemy rzutami). Pomieszczenia graficzne znajduj si wy cznie na
kondygnacjach graficznych. 

Szczeg owy opis w a ciwo ci wszystkich wymienionych obiekt w znajduje si
w dalszych rozdzia ach instrukcji.
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3.2. Powi zanie rzut w i rozwini

Je eli projekt ogrzewania grzejnikowego ma zawiera rzuty i rozwini cia, to
nale y przed ich narysowaniem przyj jedn z sugerowanych poni ej konwencji,
najlepiej odpowiadaj c charakterowi projektu i oczekiwanej szczeg owo ci
rysunk w:

- struktura po cze opisana b dzie na rozwini ciu, kt re musi obj ca
instalacj i sk ada si wy cznie z orygina w element w. Na rzutach
naniesione b d elementy – cienie, w niezb dnym dla wykonawcy zakresie:
grzejniki, symbole pion w, plan sieci rozdzielczej. Dla oblicze nie jest istotne,
czy elementy cienie b d ze sob prawid owo po czone. Taka konwencja jest
w a ciwa dla du ych instalacji z grzejnikami boczno-zasilanymi, typowymi
pionami dwururowymi i sieci rozdzielcz na najni szej kondygnacji,
spotykanych w budownictwie wielorodzinnym starszego typu, 

- struktura po cze opisana b dzie, na ile to mo liwe, na rzutach, a rozwini cie
stanowi  b dzie jej uzupe nienie w zakresie fragment w niewidocznych na
rzutach. Taki spos b jest dogodny dla opisu instalacji nie maj cej wyra nego
podzia u na sie rozdzielcz i piony, gdzie znaczna cz informacji o przebiegu
sieci i pod czeniach grzejnik w wynika z rzutu kondygnacji, a ponadto na
ka dej kondygnacji przebieg ten mo e by inny. Zak ada si tu korzystanie ze
zdalnych po cze  pomi dzy arkuszami rzutu i rozwini cia,

- struktura po cze opisana b dzie na rzutach, a rozwini cie stanowi  b dzie ich
uzupe nienie w zakresie fragment w niewidocznych na rzutach (orygina y na
rozwini ciu) i fragment w widocznych na rzutach (cienie na rozwini ciu). Mo na
tu r wnie wykorzysta automatyczne rozwini cie fragment w instalacji, kt re
formalnie jest zbiorem cieni element w znajduj cych si na rzucie za
okre lonym zdalnym po czeniem (patrz c od strony r d a w kierunku
odbiornik w).

W przypadku wyst powania w projekcie ogrzewania p aszczyznowego, jedynie na
rzutach mo liwe jest podanie wielu informacji niezb dnych do zaprojektowania przez
program grzejnik w pod ogowych. St d wiod ca rola rzut w w zakresie ogrzewa
p aszczyznowych jest bezdyskusyjna. W zale no ci od charakteru instalacji mo na
schemat uzupe ni cz ci grzejnikow na rzucie i / lub rozwini ciu. Automatyczne
rozwini cia stanowi logiczne po czenie fragment w instalacji przedstawionych na
rzucie z pozosta ym fragmentem rozwini cia, narysowanym z u yciem dzia ek -
orygina w.

3.3. Utworzenie nowego projektu

W celu utworzenia nowego projektu nale y uruchomi edytor graficzny i klikn
przycisk „Nowy projekt” w okienku powitalnym programu lub, gdy program jest ju
uruchomiony, wybra z menu polecenie „Plik / Nowy projekt” albo nacisn pierwszy

przycisk na zak adce „Program” (pierwsza spo r d zak adek w g rnej lewej
cz ci ekranu).

Okienko powitalne w programie:
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3.4. Opcje projektu

Po wybraniu polecenia „Nowy projekt” program za o y nowy plik (jeszcze bez
nazwy) i wy wietli okienko s u ce do konfiguracji opcji projektu . Okienko sk ada si
z listy opcji , widocznych w lewej cz ci: „Informacja o projekcie”, „Dane budynku”,
„Dane og lne”, itd. Domy lnie okienko jest otwarte na opcji „Informacja o projekcie”.

W celu p niejszej korekty opcji projektu nale y wybra polecenie „Opcje
projektu / Dane og lne” (F7) lub „Opcje projektu / Informacja o projekcie” (Shift+F7)
lub „Opcje projektu / Struktura budynku” (Ctrl+F7) – ka da z nich wy wietla
odpowiednie okienko edycji opcji projektu. Mo na dowolnie przechodzi pomi dzy
oknami edycji b d c w oknie opcji projektu i wybieraj c poszczeg lne pozycje listy np.
„Edycja”, „Typy domy lne”, „Ogrzewanie p aszczyznowe” itd. 

! Dane w poszczeg lnych oknach edycji opcji projektu dotycz ca ego projektu,
opr cz fragment w, w kt rych wyra nie zaznaczone jest, e informacje odnosz
si do aktualnego arkusza. Dzi ki temu mo liwe jest ustawienie r nych danych
dla poszczeg lnych arkuszy projektu, np. danych edycyjnych.

3.4.1. Pozycja „Informacja o projekcie”

Pozycja „Informacja o projekcie” wywo uje okno edycji sk adaj ce si z zak adek
umo liwiaj cych wprowadzenie danych (opis, ulica, miasto, telefon, itp.) odno nie
edytowanego projektu, jak r wnie  inwestora i projektanta.

Na osobnej zak adce znajduj si pola informacyjne (tylko do odczytu) dotycz ce
pliku projektu, takie jak: nazwa i wersja pliku, ilo arkuszy roboczych, data utworzenia
i modyfikacji i itd.

3.4.2. Pozycja „Dane budynku” 

Pozycja „Dane og lne” zawiera dane og lne dla ca ego budynku. S  to: 

Dane klimatyczne:
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- „te/¯e” [0C] – temperatura zewn trzna. Po wyborze stacji meteorologicznej,
temperaturze zewn trznej zostaje automatycznie przypisana odpowiednia
warto ,

- „Stacja meteorologiczna” – wyb r stacji meteorologicznej z rozwijanej listy,
kt ra pojawia si po wczytaniu do projektu katalog w danych klimatycznych
odpowiedniego pa stwa,

Dane pomieszczenia:
- „Domy lna ti/¯i” [0C] – domy lnie stosowana w projekcie temperatura

wewn trzna pomieszcze ,
- „Wska nik Qpow/Úpow [W/m2] dla podanych temp.”– warto wska nika

Q/Φ, kt ry pozwala automatycznie oszacowa wielko strat ciep a na
podstawie powierzchni pomieszczenia. Istnieje mo liwo zapami tania
warto ci wpisanej przez U ytkownika pod charakterystyczn nazw . Je li
zostanie wpisana warto „0” program rozpozna to jako deklaracj , e straty
ciep a pomieszcze  b d wyznaczane w programie Instal-OZC lub e b d
narzucone ka demu pomieszczeniu oddzielnie.

- Min. pow. rozpoznawanego pom. [m2] – program rozpoznaje zamkni te
cianami wieloboki jako pomieszczenia, je eli ich powierzchnia jest r wna lub

wi ksza od zadeklarowanej warto ci minimalnej.

3.4.3. Pozycja „Dane og lne”

Pozycja „Dane og lne” zawiera w g rnej cz ci okienka dane og lne dla ca ego
projektu. S  to: 

-  „Domy lna temp. zasilania…” [0C] – deklaracja temperatury medium
zasilaj cego instalacj . Domy lna warto przypisywana jest wszystkim nowo
wstawianym r d om. Warto temperatury zasilania ogrzewania pod ogowego
ustala si  niezale nie,

- „Domy lna r nica temp. Üt/Ü¯” [K] – r nica temperatur mi dzy zasilaniem
i powrotem dla odbiornika. Domy lna warto przypisywana jest wszystkim
nowo wstawianym odbiornikom ciep a/ch odu. Warto ∆t/∆θ dla ogrzewania
pod ogowego ustala si  niezale nie,

- „Domy lny wsp. rozp ywu 1-rur.” – udzia przep ywu grzejnika w ca kowitym
przep ywie poziomu lub pionu jednorurowego, domy lnie wstawiany do nowych
grzejnik w, gdzie mo na go indywidualnie zmienia ,

- Zestaw oznacze – mo liwo wyboru zestawu oznacze  u ywanych
w projekcie. W zale no ci od wybranej opcji, program prze czy wy wietlanie
wszystkich wybranych symboli,

W dolnej cz ci okienka  s zawarte dane og lne dla aktualnego arkusza
roboczego:

- „Domy lna temp. otocz. dzia ek sieci” [0C],
- „Domy lna temp. otocz. dzia ek pionu” [0C],
- „Domy lna temp. otocz. ga zki” [0C].

Warto ci te przypisywane s do nowo tworzonych dzia ek, zale nie od ich
usytuowania. Warto temperatury otoczenia dzia ek ma wp yw na obliczenia strat
ciep a dzia ek a tym samym na wych odzenia przep ywaj cego w nich medium.
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Z prawej cz ci okienka znajduj si pola dotycz ce tworzenia wirtualnych
po cze  oraz utworzenia wirtualnego r d a ciep a.

- Zaznaczenie pola „Tw rz wirtualne po czenia” pozwala w maksymalnym
stopniu zautomatyzowa proces szybkiego projektowania. Opcja ta powoduje,
e mo na przeprowadzi obliczenia bez tworzenia kompletnego schematu

instalacji. S tworzone wirtualne po czenia pomi dzy p aszczyznami
grzewczymi a rozdzielaczami (jako przy cza) oraz pomi dzy rozdzielaczami
a wirtualnym/rzeczywistym r d em ciep a (jako dzia ki). Domy lnie pole jest
zaznaczone.

- Zaznaczenie pola „Przestrzegaj obszaru mieszka ” powoduje wirtualne
po czenie pomi dzy rozdzielaczem a PG wg przynale no ci do tego samego
mieszkania, a nie wg ich geometrycznego po o enia (kryterium blisko ci
po o enia).

- Zaznaczenie pola „Rozdzielacze o.p pod czaj poprzez mieszacze” powoduje,
e w projekcie, w kt rym wyst puje r d o ciep a oraz wirtualnie pod czone

ogrzewanie p aszczyznowe i ogrzewanie grzejnikowe, p tle op s zasilane nie
bezpo rednio z kot a ale poprzez mieszacz wirtualny. To umo liwia przyj cie
temperatury w r dle typowej dla ogrzewa grzejnikowych oraz okre lenie
w a ciwej temperatury zasilania dla p tli o.p. 

Dla ogrzewania pod ogowego wystarczy wprowadzi na rysunek powierzchnie
grzewcze i rozdzielacz – podczas tworzenia wirtualnych po cze do oblicze jest
przyjmowana szacunkowa d ugo przy czy od rozdzielacza do poszczeg lnych
powierzchni grzewczych. R wnie  d ugo odcink w od rozdzielacza do r d a ciep a
jest przyjmowana szacunkowo, przy za o eniu, e wirtualny kocio znajduje si na
najni szej kondygnacji.

3.4.4. Pozycja „Obs uga katalog w”

Wybranie tej pozycji otwiera okno z mo liwo ci wyboru katalog w producent w
rur, armatury itp. poprzez skorzystanie z przycisku „Obs uga katalog w”.

Przycisk wywo uje okienko „Katalogi”, w kt rym do
danego projektu mo na przypisa  katalogi dost pne w programie.

Katalogi dla programu s to przygotowywane przez producenta programu pliki,
zawieraj ce dane element w tworz cych instalacj . Nie jest mo liwe tworzenie przez
U ytkownika w asnych katalog w lub modyfikowanie istniej cych. Ponadto r ne
wersje programu (np. wersja pe na lub wersja dedykowana producentowi rur) maj
r ne uprawnienia do czytania poszczeg lnych katalog w.

Ka dy projekt ma indywidualnie okre lony zestaw katalog w, z kt rych program
b dzie korzysta przy edycji instalacji i w obliczeniach. Nie ma oczywi cie przeszk d,
aby w projekcie wykorzysta wszystkie dost pne katalogi, jednak e w takim przypadku
przy wyborze typu urz dzenia trzeba niekiedy przegl da bardzo d ug list
dost pnych typ w.

Okienko „Katalogi” zawiera dwie listy: z lewej strony znajduje si lista katalog w
dost pnych w programie, natomiast z prawej strony lista katalog w wybranych dla
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projektu. Zak adki w g rnej cz ci okienka s u do prze czania pomi dzy
poszczeg lnymi rodzajami katalog w w projekcie.

Katalogi mo na przenosi pomi dzy listami u ywaj c przycisk w ze strza kami
znajduj cych si pomi dzy listami. Przycisk z pojedyncz strza k przenosi
zaznaczone katalogi, natomiast przycisk z podw jn strza k przenosi wszystkie
katalogi.

W obu listach przed nazw katalogu mo e si pojawi symbol . Oznacza on, e
katalog jest wyposa ony w system graficznej informacji. Informacj  t mo na
ka dorazowo wywo a klawiszami F1 i Shift+F1 podczas wyboru katalogu lub
elementu z tego katalogu.

W li cie katalog w u ytych w projekcie pojawiaj si ponadto symbole „Z” oraz
„U!”. Symbole te oznaczaj :

- „Z” – katalog jest zawsze czytany z dysku (zostanie wczytany do ka dego
projektu),

- „U!” – katalog jest u yty w projekcie , 

! Usuni cie z listy katalog w z symbolami “U!” i “Z” jest niemo liwe.

3.4.5. Pozycja „Typy domy lne”

Pozycja „Typy domy lne” zawiera dwie grupy element w instalacji: „Rury,
grzejniki, zawory” oraz „Rozdzielacze”, kt rym mo na okre li typy wybierane z
dost pnych katalog w programu.

Pozycja „Rury, grzejniki, zawory” pozwala na wyb r domy lnego typu dla
nast puj cych element w w polach:

- „Typ rur”, 
- „Typ rur dla dzia ek wirtualnych”,
- „Typ izolacji rur”, 
- „Spos b realizacji czw rnik w”,
- „Grzejnik niezintegrowany”,
- „Grzejnik zintegrowany”,
- „System pod cze ”, deklarowany w zale no ci od wybranego rodzaju grzejnika

– zintegrowany/niezintegrowany,
- „Zestaw grzejnikowy wbudowany”,
- „Zaw r na ga . zasilaj cej”,
- „Zaw r na ga . powrotnej”,
- „Armatura pod czeniowa grz. dolnozas.”
- „Katalog dla wyboru g owic zawor w”,
- „Licznik ciep a”,
- „Filtr”,

W programie istnieje mo liwo deklaracji dw ch rodzaj w domy lnych system w
pod cze , osobno dla grzejnik w zintegrowanych i niezintegrowanych. W zale no ci
od wczytanego do projektu katalogu rur zawarto obu list system w pod cze mo e
by cz ciowo jednakowa lub ca kiem r na, poniewa zale y to od wybranego
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producenta rur i oferowanych przez niego rozwi za podej do grzejnik w (od ciany,
od pod ogi, z listwy przypod ogowej itp.).

W tym oknie deklarowane s  r wnie „Domy lne ograniczenia wymiar w
grzejnika”. Po naci ni ciu przycisku otwiera si okno, w kt rym nale y wpisa warto ci
minimalnej i maksymalnej wysoko ci, d ugo ci oraz g boko ci grzejnika. Mo na
r wnie  zmieni  minimalny wymiar do zabudowy grzejnika.

Pozycja „Rozdzielacze i automatyka o.p.” pozwala na wyb r domy lnego typu
dla element w, kt re mog by wsp lne dla ogrzewania grzejnikowego oraz
p aszczyznowego:

- „Rozdzielacz” – mo liwo wyboru typu rozdzielacza z dost pnych katalog w.
Dla ogrzewania p aszczyznowego katalogi rozdzielaczy s wyr nione
nag wkiem „Ogrzewanie p aszczyznowe” a dla ogrzewania grzejnikowego
„Rury i kszta tki”.

- „Szafka rozdzielacza” – mo liwo wyboru szafki dla wybranego rozdzielacza,
spo r d dost pnych katalog w,

- „Zestaw rozdzielaczowy” – mo liwo wyboru zestawu zawor w odcinaj cych,
spo r d dost pnych katalog w,

oraz na wyb r typu domy lnego wy cznie dla element w ogrzewania
p aszczyznowego:

- „System automatyki” – mo liwo wyboru rodzaju automatyki steruj cej
instalacj ogrzewania pod ogowego w bie cym projekcie z oferowanych przez
wybranego producenta,

- „Domy lny termostat w pomieszczeniu” – w zale no ci od wybranego
systemu automatyki mo na zadeklarowa domy lny typ termostatu
w pomieszczeniach.

Je li w projekcie wyst puje ogrzewanie p aszczyznowe, mo na ponadto
zadeklarowa w polu „Pozw l na dob r innych zawor w na rozdzielaczu ni std.”, czy
na rozdzielaczu mog by dobierane zawory inne ni standardowo przynale ne do
rozdzielacza.

Z wybranych katalog w b d dobierane poszczeg lne elementy instalacji. Typ
elementu mo na r wnie indywidualnie wybiera lub zmienia w tabeli danych
elementu.

3.4.6. Pozycja „Struktura budynku (Ctrl+ F7)” 

Pozycja „Struktura budynku” s u y do przegl dania i edycji tych danych
konstrukcji budynku, kt re nie s dost pne przez edycj graficzn . Po zaimportowaniu
b d narysowaniu rzutu kondygnacji, w edytorze graficznym zostaj utworzone
pomieszczenia. S one widoczne w drzewie struktury budynku, po rozwini ciu
struktury kondygnacji i mieszka .

Wszystkie pomieszczenia wprowadzone na danym arkuszu roboczym s
przypisane do tej samej kondygnacji oraz mieszkania. Przypisania pomieszczenia do
kondygnacji nie mo na zmieni , natomiast przynale no do mieszkania mo e ulec
zmianie. Przypisanie pomieszcze do poszczeg lnych mieszka mo e mie znaczenie
w przypadku wykonywania oblicze  w programie Instal-OZC.
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Elementy: kondygnacja i pomieszczenie, kt re oznaczane s ikonk to
elementy graficzne. Za pomoc prawego klawisza myszki lub przycisk w w g rnej
cz ci okna mo na dodawa tabelaryczne cz ci sk adowe budynku. Elementy
dodane w ten spos b b d oznaczone ikonk , co oznacza, e s typu
tabelarycznego – nie s  widoczne na rysunku konstrukcji.

! Nie ma mo liwo ci usuwania w drzewie struktury budynku element w
graficznych.

Z prawej strony okna edycji wy wietlane s dane elementu, kt ry jest aktualnie
zaznaczony. Mo na w tym miejscu uzupe ni dane pomieszczenia (symbol, opis,
zapotrzebowanie ciep a Qwym, sposoby ogrzewania pomieszczenia i ich procentowe
udzia y przy pokrywaniu zadeklarowanego zapotrzebowania ciep a, wyb r aplikacji
Instal-OZC do oblicze strat ciep a) jak r wnie dane mieszkania i kondygnacji
(symbol, opis, rz dna kondygnacji, wysoko  kondygnacji, grubo  stropu, itd.).

W danych edycyjnych kondygnacji jest mo liwo zaznaczenia pola „Kondygnacja
odniesienia”. Wyb r kondygnacji odniesienia wraz z zadeklarowaniem rz dnej gruntu
w odniesieniu do rz dnej kondygnacji odniesienia pozwala na rozpoznanie rodowiska
znajduj cego si pod poszczeg lnymi pomieszczeniami i pozwala na automatyczne
okre lenie warto ci „ti poni ej” – temperatura poni ej pomieszczenia, wykorzystywana
do doboru izolacji pod ogi grzejnej.

3.4.7. Pozycja „Ogrz. p aszczyznowe”

Pozycja „Ogrz. p aszczyznowe” zawiera w swej li cie kilka pozycji danych, na
kt rych ustalane s najwa niejsze dane z zakresu ogrzewania pod ogowego
i ciennego. Pozycje te s widoczne po rozwini ciu pozycji nadrz dnej - „Ogrzewanie
p aszczyznowe”. Po zaznaczeniu jakiejkolwiek z nich zostaje otwarte odpowiednie
okno edycji danych.
Pozycja ”Dane og lne”

Tutaj wybierane s dane og lne, kt re odnosz si do ogrzewania pod ogowego
i ciennego . S  to: 

- „Ogrzewanie pod ogowe” – pole wyboru katalogu producenta systemu
ogrzewania pod ogowego,

- pola „Üt/Ü¯ min SW”, „Üt/Ü¯ max SW”, „Üt/Ü¯ min SB”, „Üt/Ü¯ max SB” –
pozwalaj na zadeklarowanie przedzia u dopuszczalnej r nicy temperatury
zasilania i powrotu (wych odzenia czynnika grzewczego) dla p tli grzewczych,
oddzielnie dla stref wewn trznych „SW” i brzegowych „SB”. Domy lne
ustawienia s zgodne z wytycznymi producenta. Nale y w tym miejscu
pokre li , e manipulowanie r nic temperatur w p tli, bezpo rednio
przek adaj c si na nat enie przep ywu czynnika i jego redni temperatur ,
jest podstawowym rodkiem pozwalaj cym na dostosowanie mocy ogrzewania
pod ogowego do warto ci wymaganej. Dlatego zbytnie ograniczenie przedzia u
dopuszczalnej r nicy temperatur znacznie utrudnia dob r p aszczyzn
grzejnych. Z drugiej strony, je li wyst puje potrzeba zaprojektowania instalacji
na z g ry zadan  r nic temperatur, mo na j w tym miejscu narzuci ,
wpisuj c t  sam warto  w polu ∆t/∆θ min i ∆t/∆θ max, 

- „Ogrzewanie cienne” – pole wyboru katalogu producenta,
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- pola „Üt/Ü¯ min”, „Üt/Ü¯ max” – umo liwiaj okre lenie zakresu
maksymalnego oraz minimalnego wych odzenia dla czynnika grzewczego
przep ywaj cego przez p tle grzewcz ogrzewania ciennego. Domy lnie pola
s  uzupe nione warto ciami zalecanymi przez producenta.

Dodatkowo mo na okre li  nast puj ce dane w polach:
- „Max. strata ci n. p tli [kPa]” – pozwala na zmian domy lnej maksymalnej

straty ci nienia w p tli grzewczej (strata liniowa na rurze i z czkach).
- „Wsp. d ugo ci dla przy czy wirtualnych” – przez podanie warto ci

wsp czynnika mo na okre li jaki ma by mno nik do d ugo ci przy czy
wirtualnych, kt rych przebieg odbywa si po najkr tszej drodze od p aszczyzny
grzejnej do rozdzielacza.

Pozycja „Rozdzielacze i automatyka o.p.” 

Okno edycji rozdzielaczy zawiera te same pola jakie s dost pne dla rozdzielaczy
z pozycji „Typy domy lne”. Z tego wzgl du mo na je uzupe nia na jednej z tych
dw ch pozycji.

Pozycja „Ogrzewanie pod ogowe”

Pozycja ta zawiera najwa niejsze dane z zakresu stosowanego systemu
ogrzewania pod ogowego i ustawie domy lnych. Odpowiednie skonfigurowanie p l
mo e znacznie przyspieszy wprowadzanie danych, a uzupe nienie niekt rych jest
wymagane przez program.

- „Domy lny system / spos b mocowania” – umo liwia okre lenie, kt ry
system b dzie stosowany najcz ciej w projektowanym obiekcie i ma by
przyjmowany domy lnie dla nowo wstawianych powierzchni grzewczych, 

- „Domy lny typ rur” – umo liwia okre lenie, kt ry typ rur spo r d oferty danego
producenta b dzie stosowany domy lnie w projektowanej instalacji, 

- „Dost pne odst. uk . w SW:” – mo liwo odznaczenia jednego lub kilku
rodzaj w odst p w uk adania rur dla strefy wewn trznej. Domy lnie zaznaczone
s wszystkie odst py dopuszczone przez wybrany system mocowania i wybrany 
typ rury, 

-  „Dost pne odst. uk . w SB:” – mo liwo zaznaczenia / odznaczenia jednego
lub kilku rodzaj w odst p w uk adania rur dla strefy brzegowej. Domy lnie
zaznaczone s te odst py, kt re zaleca wybrany producent dla stref
brzegowych,

- „Odst p PG od ciany zewn.” i „Odst p PG od ciany wewn” –
zadeklarowane warto ci b d brane pod uwag przy wstawianiu powierzchni
grzewczej do pomieszcze podczas edycji instalacji. Program automatycznie
wstawia powierzchni grzewcz na ca y obszar pomieszczenia, zostawiaj c
okre lony w tym miejscu odst p od cian. Nale y w tym miejscu wyja ni , e
chodzi tu o umown granic PG, rozumian jako odleg o ostatniego przewodu
plus po owa odst pu uk adania. Np. je li odst p uk adania wynosi 20 cm, a
odleg o PG od ciany 15 cm, to skrajna rura powinna przebiega 25 cm od
ciany (15 + * 20). Odst p ten nie ma wp ywu na fizyczn wielko  p yty

grzewczej, kt ra zawsze si ga do samej ciany, wp ywa natomiast na efektywn
powierzchni PG. Pomini cie odst pu od cian przy projektowaniu,
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a uwzgl dnienie go przy wykonywaniu p tli mo e prowadzi do znacznych
b d w,

- „Wsp. przewodzenia ciep a wylewki [W/(m K)]” – pozwala zmieni domy lny
wsp czynnik przewodzenia ciep a wylewki, je li stosowana w projekcie b dzie
mia a inne parametry,

- „Domy lna ok adzina [(m2 K)/W]” – umo liwia wyb r domy lnej ok adziny dla
powierzchni grzewczych. Domy lna wyk adzina zostanie przypisana do tych PG,
kt rym w tabeli danych nie zosta a wybrana inna ok adzina,

- „Domy lne wykorzystanie mocy przy czy” [%] – deklarowanie wielko ci
wykorzystania mocy grzejnej przy czy. Domy lnie polu przypisana jest warto
50%,

- „Domy lne max. dop. obci enie” [kN/m2] – deklaracja maksymalnego
dopuszczalnego obci enia dla pod g grzewczych – determinuje wyb r
odpowiedniej konstrukcji,

- „Domy lny rodzaj pomieszczenia” – deklaracja domy lnego rodzaju
pomieszczenia. Wyb r rodzaju pomieszczenia decyduje o dopuszczalnej
maksymalnej warto ci temperatury powierzchni pod ogi w strefie wewn trznej
tppmax i brzegowej tppmax SB,

! Bez zadeklarowania producenta ogrzewania pod ogowego nie ma mo liwo ci
wyboru domy lnych typ w

Pozycja „Ogrz. cienne”

Pozycja ta zawiera najwa niejsze dane odno nie ogrzewania ciennego
w projekcie. S  to: 

- „Domy lny system / spos b mocowania” – umo liwia okre lenie, kt ry
system b dzie stosowany najcz ciej w projektowanym obiekcie i ma by
przyjmowany domy lnie dla nowo wstawianych powierzchni grzewczych, 

- „Domy lny typ rur” – umo liwia okre lenie, kt ry typ rur spo r d oferty danego
producenta b dzie stosowany domy lnie w projektowanej instalacji, 

-  „Dost pne odst. uk .:” – mo liwo zaznaczenia / odznaczenia jednego lub
kilku rodzaj w odst p w uk adania rur. Domy lnie zaznaczone s wszystkie
odst py dopuszczone przez wybrany system mocowania i wybrany typ rury, 

- „Wsp. przewodzenia ciep a tynku [W/(m K)]” – pozwala zmieni domy lny
wsp czynnik przewodzenia ciep a tynku, je li stosowany w projekcie b dzie
mia  inne parametry. . 

! Bez zadeklarowania producenta ogrzewania ciennego nie ma mo liwo ci
wyboru domy lnych typ w

Pozycja „Max. d ugo ci p tli”

Pozycja „Max. d ugo ci rur”, umo liwia zmian standardowych ogranicze
w zakresie maksymalnej d ugo ci p tli grzewczej ogrzewania p aszczyznowego – pole
„Max.d .[m]”. Ustawienia domy lne s zgodne z wytycznymi producenta i najcz ciej
odpowiadaj handlowym d ugo ciom zwoj w rury danego typu. Wyst puje tak e
g rna, nieprzekraczalna granica, wynikaj ca z maksymalnej d ugo ci rury mo liwej do
zakupienia, najcz ciej na zam wienie – warto jest nie edycyjna, podana w polu
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„Max.d .tech.[m]”. Mo e te wyst pi sytuacja, e d ugo domy lna jest jednocze nie
maksymaln mo liw .

W zale no ci od wybranego producenta systemu ogrzewa  p aszczyznowych, w
dolnej cz ci okna mog  ukaza  si opcje dotycz ce podzia u rur OP na zwoje: 

- „Wykonuj podzia rur OP na zwoje” – zaznaczenie pola oznacza, e
zestawienie materia w wykonane po obliczeniach projektu zawiera  b dzie
zestawienie rur OP w postaci zwoj w. Zestawienie w postaci zwoj w jest
wykonywane w taki spos b, eby uzyska jak najmniejsz niewykorzystan
d ugo  rury. Z jednego zwoju mo na pozyska  kilka p tli OP.

- „Dodatek do d . rury przy podziale na zwoje” – wpisana warto  b dzie
uwzgl dniana przy podziale d ugo ci rur na zwoje. Jest to d ugo dodatkowa
uwzgl dniana podczas podzia u p tli grzewczych na zwoje dost pne w katalogu
wybranego producenta systemu ogrzewania p aszczyznowego.

Po prawej stronie mo e znajdowa si lista dost pnych zwoj w wybranego
wcze niej producenta ogrzewania p aszczyznowego charakteryzuj cych si podan
d ugo ci i rednic . Odznaczenie dost pnego typu zwoju oznacza Blokad
stosowania danego zwoju w projekcie.

Pozycja „ti poni ej”

Okno edycji otwierane po wybraniu pozycji „ti poni ej” zawiera mo liwo podania
w tabeli danych pomieszczenia warto ci temperatury jaka panuje poni ej p aszczyzny
grzejnej, jako: 

• warto ci obliczonej przez program na podstawie rz dnej gruntu i pomieszczenia
znajduj cego si poni ej danej PG poprzez zaznaczenie pola „Na podstawie
rz dnej gruntu i pom. poni ej”. Do edycji b d  w wczas dost pne pola:
- „Rz. gruntu w stosunku do rz. odniesienia [m]” – nale y wpisa warto

rz dnej gruntu w stosunku do rz dnej odniesienia,
- „temperatura gruntu [0C]” – pole edycji, warto podana domy lnie w

programie wynosi 50C.
Na podstawie zadeklarowanej w strukturze budynku rz dnej kondygnacji

odniesienia oraz rz dnej gruntu w stosunku rz dnej odniesienia a tak e
zadeklarowanej temperatury gruntu, program okre la w tabeli danych ka dego
pomieszczenia warto  „ti poni ej”.

• warto ci narzuconej po zaznaczeniu pola „Podane”. Do edycji b dzie w wczas
dost pne pole:
- „Domy lne ti/¯i poni ej dla arkusza [0C]” – umo liwia wpisanie domy lnej

temperatury panuj cej poni ej ogrzewanych p aszczyznowo pomieszcze na
danym arkuszu roboczym. U ytkownik ma mo liwo wprowadzenia r nych
warto ci temperatur „ti poni ej” dla poszczeg lnych arkuszy.

Warto „ti poni ej” jest potrzebna do automatycznego lub r cznego doboru
konstrukcji pod ogi – grubo ci izolacji

! Warto  „Ti poni ej nie ma zastosowania w obliczeniach strat ciep a.
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3.4.8. Pozycja AUTO, ORTO, SIAT

W tym miejscu istnieje mo liwo  skonfigurowania tryb w:
• AUTO

- „Odleg o pod czania bez trybu AUTO [mm]” – istnieje mo liwo
ustawienia danej odleg o ci z jakiej program b dzie wykonywa automatyczne
pod czanie element w (o ile mog zosta one pod czone) w przypadku gdy
tryb AUTO jest wy czony.

- „Szukanie pod czania w trybie AUTO [mm]” – ustawienie danej odleg o ci
z jakiej program b dzie wykonywa automatyczne pod czanie element w (o ile
mog zosta one pod czone), gdy tryb AUTO jest w czony. Istnieje mo liwo
ustawienia szukania pod czenia w trybie AUTO osobno dla element w
podstawowych i osobno dla modu w. Mo liwe jest tak e w czenie/wy czenie
linii pomocniczych poprzez zaznaczenie/odznaczenie pola „Automatyczne linie
pomocnicze”.

• ORTO
- „W cz tryb ORTO” – mo liwo  w czenia/wy czenia trybu ORTO w

projekcie,
- „Dodatkowe k ty w trybie ORTO” – ustalenie k ta dodatkowego pod jakim

b d wstawiane elementy podczas rysowania w edytorze graficznym. Je eli w
projekcie ma by uwzgl dnione rysowanie w aksonometrii to nale y
zadeklarowa taki k t, w kt rego wielokrotno ci znajdzie si zadeklarowany k t
dla aksonometrii.

• SIAT (dla aktualnego arkusza) 
- „W cz tryb SIAT” – mo liwo  w czenia/wy czenia trybu SIAT,

pozwalaj cego na wstawianie element w w odleg o ci odpowiadaj cej
okre lonemu skokowi siatki,

- „Siatka pozioma i pionowa” – pola pozwalaj ce na zadeklarowanie wymiar w
„oczek” siatki, do kt rych dopasowywane b d wstawiane, przesuwane
elementy.

Mo na wprowadzone ustawienia zadeklarowa dla wszystkich arkuszy poprzez
zaznaczenie pola „Tak samo we wszystkich arkuszach”.

Wi cej informacji na temat trybu „AUTO, ORTO, SIAT” zawiera rozdzia  4. 

3.4.9. Pozycja „Edycja”

Pozycja „Edycja” otwiera okno, na kt rym znajduj si aktualne dane i ustawienia
odno nie parametr w edycji wy wietlanego arkusza.

Grupa tematyczna „Obliczanie d ugo ci dzia ek” – dla aktualnego arkusza mo na
zadeklarowa opcje dotycz ce automatycznego obliczania wszystkich d ugo ci dzia ek
na rysunku, tylko pionowych (dla arkusza „Rozwini cie”), tylko poziomych (dla arkusza
„Plan/rzut”) czy rezygnacji z obliczania ich d ugo ci:

- opcja ”Nie obliczaj automatycznie” – narysowane dzia ki b d posiada y
d ugo  r wn  0. Mo na r cznie narzuca  d ugo ci dzia ek.

- opcja „Obliczaj tylko dla pionowych (Rozwini cie)/Obliczaj dla wszystkich
(Plan rzut)” – program dokona automatycznego odczytu d ugo ci dzia ki z
rysunku – dla dzia ek pionowych na rozwini ciu oraz dla wszystkich na rzucie, 
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- opcja „Obliczaj dla wszystkich” – spowoduje automatyczne obliczanie
d ugo ci dzia ek zar wno pionowych jak i poziomych, tak na rzucie jak i na
rozwini ciu.

Po zaznaczeniu opcji „Tak samo we wszystkich arkuszach” powy sze ustawienia
b d mia y zastosowanie do wszystkich arkuszy znajduj cych si w projekcie. W
ka dym przypadku jest r wnie mo liwe wpisanie d ugo ci dzia ki r cznie w tabeli
danych dzia ki, bez zmiany jej rysunku.

- „Odleg o grzejnika od stropu” [cm] – odleg o od stropu uwzgl dniana
podczas wstawiania grzejnika na rysunek arkusza typu „Rozwini cie” przy
w czonym trybie AUTO i istnieniu na nim elementu „Opis rz dnych strop w”,

- „Odleg o pary dzia ek” [cm] – odleg o jaka b dzie zachowana podczas
rysowania pary dzia ek na arkuszu,

- „Automatyczne korygowanie ga zek” – w czenie i wy czenie opcji
automatycznego poprawiania ga zek po zmianie typu grzejnika,

- „Tw rz automatyczne linie pomocnicze podczas rysowania cian” –
zaznaczenie tego pola spowoduje, e podczas rysowania cian, b d
wy wietlane dodatkowe linie pomocnicze u atwiaj ce edycj .

Grupa tematyczna „Aksonometria”. Zaznaczenie opcji powoduje odczytanie
rzeczywistej rz dnej odbiornika narysowanego w aksonometrii. W takim przypadku,
program traktuje jako poziome odcinki, kt re s narysowane pod zadanym w
aksonometrii k tem.

- „Obliczaj rz dne w aks.” – zaznaczenie pola umo liwia w czenie opcji
obliczania rz dnych w aksonometrii,

- „Dopuszczalna odchy ka k ta” – okre la jakie mo e by odst pstwo od
zadanego w aksonometrii k ta, aby program dalej traktowa odcinki jako
poziome.

Brak zaznaczenia opcji oznacza wyznaczenie rz dnych odbiornika na podstawie
jego wsp rz dnej „Y” na rysunku. Wi cej informacji na temat rysowania rozwini cia w
aksonometrii zawiera rozdzia 4.

Grupa tematyczna „Rozmiar planszy rysunkowej” s u y do okre lenia punktu
pocz tkowego i rozmiaru arkusza rysunkowego w spos b automatyczny lub r czny:

- „Automatycznie” – zaznaczenie pola powoduje, e rozmiar planszy rysunkowej
jest wyznaczony automatycznie. Jej odznaczenie powoduje, e nale y r cznie
wyznaczy punkt pocz tkowy i ko cowy w polach „Punkt min X /Y” oraz
wielko planszy rysunkowej przez podanie d ugo ci boku wzgl dem osi x i
wzgl dem osi y w polach „Rozmiar”.

3.4.10. Pozycja „Wygl d element w”

Wybieraj c pozycj „Wygl d element w” mo na skonfigurowa w projekcie
wygl d element w. Ta grupa opcji projektu zawiera podgrupy:

- „Skala odniesienia” – mo liwo ustalenia skali odniesienia dla aktualnego
arkusza lub dla wszystkich arkuszy roboczych w projekcie. Wi cej informacji na
ten temat znajduje si  w rozdziale 7.2, 

- „Dzia ki, Przy cza o.p” – w pozycji tej istnieje mo liwo konfiguracji wygl du
dzia ek. Wi cej informacji na temat konfiguracji wygl du dzia ek znajduje si w
rozdziale 7.2.1,
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- Konstrukcja” – w tym miejscu istnieje mo liwo konfiguracji wygl du
element w konstrukcji tworzonych w programie. Wi cej informacji na ten temat
znajduje si  w rozdziale 7.2.1,

- „Rozdzielacze” – w tym miejscu istnieje mo liwo konfiguracji wygl du
rozdzielaczy. Wi cej informacji na ten temat znajduje si  w rozdziale 7.2.1,

- „Ogrzewanie p aszczyznowe” – w tym miejscu istnieje mo liwo konfiguracji
wygl du ogrzewania p aszczyznowego, wi cej informacji na ten temat zawiera
rozdzia  7.2.1, 

- „Inne” – w tym miejscu istnieje mo liwo konfiguracji wygl du pozosta ych
element w. Wi cej informacji na ten temat znajduje si  w rozdziale 7.2.1, 

- „Grzejniki” w tym miejscu istnieje mo liwo konfiguracji wygl du grzejnik w,
wi cej informacji na ten temat zawiera rozdzia  7.2.2, 

- „Linie wymiarowe” – w pozycji tej istnieje mo liwo konfiguracji
standardowych odleg o ci linii wymiarowej od obiektu oraz typu strza ek na
pocz tku i na ko cu linii. Wi cej na ten temat znajduje si  w rozdziale 7.2,

- „Uproszczenia rysunku” – mo liwo ustalenia uproszcze rysunku podczas
jego edycji. Wi cej informacji na ten temat znajduje si  w rozdziale 7.2.1. 

3.5. Zapis i odczyt projekt w z dysku 

Ka dy projekt jest zapisywany na dysku w jednym pliku o rozszerzeniu „.isb”.
Nowy projekt musi zosta zapisany pod wybran przez U ytkownika nazw . W tym 
celu nale y wybra polecenie „Zapisz projekt” lub „Zapisz jako” – dla nowego projektu
obydwa zadzia aj identycznie – program poprosi o podanie nazwy projektu (pliku).
Program umo liwia stosowanie d ugich nazw plik w – zalecane jest podanie takiej
nazwy pliku, kt ra umo liwi p niej dok adn identyfikacje jego zawarto ci. Nazwa
pliku mo e mie max. 255 znak w. R wnolegle z plikiem projektu jest te tworzony plik
kopii zapasowej kt ry posiada rozszerzenie .~ib. 

Dla projektu mo na wykona  nast puj ce operacje zapisu i odczytu: 

♦ Aby zapisa  projekt na dysku nale y:

1. Wybra  polecenie „Plik / Zapisz projekt” (Ctrl+S, ),
2. Je eli plik nie posiada jeszcze nazwy, to polecenie jest r wnowa ne poleceniu

„Zapisz jako ...” – zobacz nast pny akapit. 

♦ Aby zapisa istniej cy projekt pod inn nazw nale y Wybra polecenie „Plik / Zapisz
jako ...”, 

1. Ewentualnie mo na zmieni domy lny folder, w kt rym ma zosta zapisany plik,
na inny. Nowy folder nale y wskaza w polu „Zapisz w:” w g rnej cz ci
okienka,

2. Wpisa  now  nazw  pliku w polu „Nazwa pliku:”,
3. Klikn  przycisk ”Zapisz”.

♦ Aby odczyta  projekt z dysku nale y:

1. Wybra polecenie „Plik / Otw rz projekt” ( ). W przypadku, gdy aktualnie
otwarty projekt by zmieniony i nie zosta zapisany, program wy wietli jeszcze
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okienko dialogowe z pytaniem, czy zapisa zmiany w aktualnie otwartym
projekcie,

2. Wybra plik z listy. Je eli szukany plik nie pojawi si na li cie nale y sprawdzi ,
czy w polu „Szukaj w :” wybrany jest w a ciwy folder. Dla u atwienia identyfikacji
projekt w program wy wietla z prawej strony pola informacyjne dla aktualnie
wskazanego na li cie projektu. W g rnym polu znajduj si informacje o
projekcie i projektancie (konfigurowane w Dane og lne / Informacja), a w dolnym
polu s  wymienione arkusze wchodz ce w sk ad projektu,

3. Klikn  przycisk „Otw rz”.

Jako ostatnie pozycje w menu „Plik” pokazywane s nazwy ostatnio edytowanych
projekt w. Po wybraniu jednej z tych pozycji, program otwiera wskazany plik. Nazwy
plik w mog  by  wy wietlane bez lub z pe n cie k  (patrz rozdzia  7.3.1). 

Program wykonuje automatyczny zapis plik w, co pewien czas. Czas ten jest
ustawiany w ustawieniach programu (patrz rozdzia 7.3.1). Program nie zapisuje
oryginalnego otwartego pliku, ale tworzy pliki, kt rych nazwa zaczyna si od
„Autozapis pliku ...”. Pliki automatycznego zapisu s kasowane w momencie zapisu
pliku oryginalnego.

Program umo liwia tak e zapisanie i zablokowanie do edycji aktualnego stanu
projektu. Funkcja ta zapobiega przed przypadkowym nadpisaniem aktualnie
edytowanego projektu. Aby skorzysta z funkcji zapisu z jednoczesnym

zablokowaniem pliku do edycji nale y wybra przycisk: . Program b dzie
zapisywa aktualnie edytowany plik dodaj c do nazwy kolejne numery: 01, 02, 03,
itd….., przy ka dorazowym zapisie. Wszystkie powsta e pliki z kolejnymi numerami
b d plikami zablokowanymi przed zapisem – uzyskuj atrybut „Tylko do odczytu”.
Edycja pliku, na kt rym U ytkownik pracuje b dzie oczywi cie ca y czas mo liwa.

3.6. Operacje na arkuszach roboczych

Projekt w programie jest podzielony na arkusze. Ka dy arkusz roboczy jest
uwidoczniony oddzieln zak adk w dolnej lewej cz ci ekranu. Klikni cie na wybran
zak adk powoduje przej cie do wskazanego arkusza. W danym momencie na ekranie
jest widoczny tylko jeden arkusz. Podzia na arkusze u atwia kontrol nad ca ym
projektem.

Ka dy arkusz roboczy w programie Instal-therm mo e by typu Plan/rzut” lub
„Rozwini cie”. Na arkuszach typu „Plan/rzut” mo na nanosi elementy schematu
instalacji: powierzchnie grzewcze, grzejniki, przy cza, dzia ki instalacji, natomiast
arkusze typu „Rozwini cie” umo liwiaj automatyczne lub r czne rysowanie rozwini
instalacji.
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Operacje na arkuszach, takie jak zmiana nazwy, kopiowanie i inne, mo na

wykona przy u yciu polecenia „Plik / Arkusze robocze ...” ( ), kt re powoduje
otwarcie okienka s u cego do zarz dzania arkuszami w projekcie:

W centralnej cz ci okienka znajduje si lista arkuszy wyst puj cych w projekcie.
Wszystkie informacje wy wietlane powy ej i wykonywane operacje dotycz arkusza
aktualnie zaznaczonego na li cie.

W g rnej cz ci umieszczone s informacje o wskazanym arkuszu roboczym.
W polu „Numer” widoczny jest numer aktualnego arkusza amany przez og ln liczb
arkuszy w pliku. Pole „Arkusz nie jest obliczany” s u y do zaznaczenia, i dany arkusz
nie podlega bilansom i obliczeniom ani nie jest uwzgl dniany w zestawieniu
materia w. Mo na w ten spos b do cza do projektu dowolne rysunki lub schematy
(wykonane w programie lub zaimportowane) albo przechowywa w jednym pliku kilka
wariant w projektu, z kt rych w danym momencie obliczany jest tylko aktualny.

W prawej cz ci okienka znajduj si przyciski, dzi ki kt rym mo na wykonywa
r ne operacje na aktualnie zaznaczonym arkuszu: wybra do edycji, zmieni nazw ,
skopiowa lub usun . Mo na te za o y nowy arkusz okre lonego typu. Przycisk
”Zamknij” powoduje zamkni cie okienka.

♦ Aby doda nowy arkusz nale y:
1. Otworzy okienko zarz dzania arkuszami (polecenie „Plik / Arkusze robocze

...”).
2. Klikn  przycisk “Nowy”.
3. Je li projekt nie by  zapisany, to program poprosi o zapisanie projektu na dysku. 
4. Nowy arkusz zostanie dodany i stanie si  aktywny. 

♦ Aby skopiowa  arkusz nale y:
1. Otworzy okienko zarz dzania arkuszami (polecenie „Plik / Arkusze robocze

...”).
2. Klikn  myszk  na arkusz, kt ry ma by  skopiowany.
3. Klikn  przycisk “Kopiuj”.
4. Arkusz zostanie skopiowany.
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♦ Aby zmieni  nazw  arkusza nale y:
1. Otworzy okienko zarz dzania arkuszami (polecenie „Plik / Arkusze robocze

...”).
2. Klikn  myszk  na arkusz, kt rego nazwa ma by  zmieniona.
3. Klikn  przycisk “Nazwa”.
4. Wpisa  now  nazw  arkusza.

♦ Aby usun arkusz nale y:
1. Otworzy okienko zarz dzania arkuszami (polecenie „Plik / Arkusze robocze

...”).
2. Klikn  myszk  na arkuszu, kt ry nazwa ma zosta  usuni ty.
3. Klikn  przycisk “Usu ”.
4. Potwierdzi  usuni cie arkusza.

! USUNI CIE ARKUSZA NIE MO E ZOSTA COFNI TE.

♦ Aby zmieni  kolejno  arkuszy nale y:
1. Wybra  arkusz. 
2. Za pomoc przycisk w ze strza kami przesuwa wybrany arkusz w g r listy

 lub w d ,.
3. Kolejno  arkuszy zostanie zmieniona i zapami tana przez program. 

! Funkcja ta jest szczeg lnie u yteczna, gdy zosta a wprowadzona nieprawid owa
kolejno  rzut w budynku na arkuszach roboczych.

Odpowiednio do zmiany kolejno ci arkuszy zostanie zmieniona kolejno zak adek
reprezentuj cych te arkusze robocze w projekcie. Zmiana kolejno ci arkuszy b dzie
mia a wp yw na kolejno wy wietlania kondygnacji w strukturze budynku, natomiast
nie b dzie mia a wp ywu na rozmieszczenie kondygnacji, czyli ich rz dne. Rz dne te
nale y skorygowa w oknie edycji kondygnacji, dost pnym w drzewie struktury
budynku.

! Zmiana kolejno ci arkuszy rzut w zmienia ich przypisanie do kondygnacji, ale
nie modyfikuje automatycznie rz dnych tych kondygnacji.
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4. PODSTAWY OBS UGI EDYTORA GRAFICZNEGO

4.1. Wst p

W tym rozdziale zamieszczono podstawowe informacje o edytorze graficznym.
Kolejne podrozdzia y zawieraj opis element w ekranu, tryb w pracy, zasad edycji
element w rysunkowych i innych. Uk ad podrozdzia w ma charakter raczej
encyklopedyczny, a nie zwi zany z rosn c  szczeg owo ci .

Natomiast nast pne rozdzia y, dotycz ce edycji podk adu i instalacji, opisuj
spos b wykorzystania edytora do edycji poszczeg lnych element w projektu.

4.2. Elementy ekranu

Przyk adowy ekran programu wygl da nast puj co:

Ca y ekran zajmuje okno g wne programu. Dodatkowo w programie wyst puj
okna pomocnicze, kt re mog by wklejone do okna g wnego i funkcjonowa jako
jego cz lub stanowi oddzielne okienka widoczne na tle okna g wnego. Do okien
pomocniczych nale mi dzy innymi lista b d w, lista zestaw w danych oraz paski
narz dzi. Okna pomocnicze mog by  w czone lub nie, podobnie jak dodatkowe
paski narz dzi (na przyk adzie powy ej pasek „Funkcje” znajduje si po lewej stronie
ekranu). Opis mo liwo ci konfiguracji ekranu znajduje si  w rozdziale 7.3.2.

Menu programu

G wny pasek narz dzi

Zak adka paska narz dzi

Przycisk paska narz dzi

Przymiar poziomy 

Aktualna skala edycji 

Przymiar pionowy

Tabela danych

Suwak pionowy 
Suwak poziomy

Zak adki zakres w
edycji projektu

Prze czniki tryb w
pracy

Aktualna pozycja myszki 

Linia stanu 

Zak adki arkusza 
Nawigator
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Do najwa niejszych element w ekranu (okna g wnego) nale :

1. Tytu :

W tytule okna g wnego z lewej strony znajduje si nazwa programu i nazwa
aktualnie edytowanego pliku. Je eli obok nazwy pliku umieszczona jest „*” (gwiazdka),
oznacza to, e zosta on zmieniony od ostatniego zapisu (na rysunku powy ej). Z
prawej strony s  standardowe przyciski okienka Windows.

2. Menu programu:

Poni ej tytu u jest widoczne menu programu. Klikni cie myszk na kt r z
pozycji menu powoduje wy wietlenie polece tego menu. Je eli w instrukcji znajduje
si zapis np. » polecenie „Plik / Zapisz jako ...”« oznacza to, e nale y wybra „Plik” z
widocznego powy ej paska menu i nast pnie wybra polecenie „Zapisz jako ...”, kt re
poka e si  po rozwini ciu tego menu.

3. G wny pasek narz dzi i zak adki paska narz dzi:

G wny pasek narz dzi zawiera kilka zak adek. Po klikni ciu na wybran zak adk
zawarto paska narz dzi zmieni si i zostan udost pnione przyciski umieszczone na
wybranym pasku narz dzi. Klikni cie na wybrany przycisk powoduje wywo anie
przypisanej do niego funkcji lub przej cie w tryb wstawiania danego elementu. Je li
kursor myszki zostanie tylko ustawiony na przycisku (bez klikania), program wy wietli
chmurk podpowiedzi z informacj , jaka funkcja lub element jest przypisany do danego
przycisku.

Po lewej stronie g wnego paska narz dzi znajduje si przycisk
pozwalaj cy na przej cie do trybu zaznaczania, (je li program znajduje si w innym
trybie, np. wstawiania elementu). Przycisk ten jest stale widoczny, niezale nie od
wybranej zak adki paska narz dzi.

Z boku przycisku znajduje si  rozwijalne menu, kt re pozwala na przemieszczanie
si pomi dzy zakresami edycji projektu oraz na w czanie lub wy czanie wybranych
tryb w pracy. 
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4. Obszar roboczy z przymiarem poziomym i pionowym:

Powy ej widoczny jest fragment obszaru roboczego z przyk adowym fragmentem
rysunku. Obszar roboczy jest otoczony od g ry i po lewej przymiarami – poziomym i
pionowym. Przymiary pozwalaj na bie c kontrol pozycji wstawianych element w.
Elementem wskazuj cym na po o enie kursora wzgl dem przymiaru poziomego i
pionowego jest pionowa i pozioma linia, tworz ca swego rodzaju „celownik”. Przycisk
w lewym g rnym rogu znajduj cy si pomi dzy przymiarami pozwala na zmian skali
podgl du oraz pokazuje bie c  podzia k  (na rysunku powy ej - skala: 1:50). 

5. Suwak pionowy i poziomy: 

Na przeciwleg ych kra cach obszaru roboczego w stosunku do przymiar w
znajduj si suwaki, pionowy i poziomy. Suwaki umo liwiaj zmian widocznego
zakresu rysunku na dwa sposoby. Mo na z apa myszk kwadracik na „szynie”
suwaka i przesuwaj c go przewin arkusz rysunkowy. Alternatywnie mo na klikn
na strza ki na ko cach ka dego z suwak w, w celu skokowego ma ego przesuni cia
widocznego fragmentu rysunku albo klikn na „szyn ” suwaka, w celu du ego
skokowego przesuni cia widocznego fragmentu. Aby szybko przemieszcza si po
du ym projekcie mo na r wnie skorzysta z nawigatora, w dolnej prawej cz ci
ekranu (patrz rozdzia  4.3.2). 

6. Zak adki udost pniaj ce arkusze robocze w projekcie:
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W lewej dolnej cz ci obszaru roboczego, obok przymiaru poziomego, znajduj
si zak adki udost pniaj ce arkusze robocze projektu. W przypadku, gdy nie wszystkie
zak adki si mieszcz , pojawiaj si przyciski ze strza kami pozwalaj ce na
przewijanie widocznych zak adek. Klikni cie na dan zak adk powoduje przej cie
programu do edycji danego arkusza. Zak adka aktywna ma kolor bia y. Klikni cie
prawym klawiszem myszki na dowolnej zak adce pozwala otworzy okienko
zarz dzania arkuszami roboczymi (patrz rozdzia 3.6). Obok nazwy arkusza roboczego
typu rzut, w okr g ym nawiasie, znajduje si  symbol danej kondygnacji.

7. Pasek stanu: 

U do u ekranu znajduje si  pasek stanu. S w nim wy wietlane bie ce informacje
na temat trybu programu i stanu projektu (instalacja obliczona/nieobliczona - ikonka
stanu po lewej) i pozycji kursora na obszarze rysunkowym (liczby w nawiasach). Na
rodku wy wietlane s komunikaty opisowe, informuj ce o tym, jakie czynno ci s

aktualnie wykonywane.
Po prawej stronie paska stanu znajduj si zak adki zakres w edycji projektu

oraz pola tryb w pracy.

8. Zak adki zakres w edycji:

Zak adki zakres w edycji pozwalaj na prze czanie si pomi dzy wybrane
obszary projektu (patrz rozdzia 4.4).

Aby prze czy aktywny zakres edycji nale y klikn myszk na odpowiedni
zak adk lub wybra zakres edycji w polu wyboru (konfiguracja – patrz rozdzia 7.3.1).
Zak adka reprezentuj ca aktywny zakres edycji ma kolor bia y.

Je eli zakresy edycji zosta y zadeklarowane jako pola wyboru to z rozwijalnej listy
mo na wybra  odpowiedni zakres edycji.

Po przej ciu na dowolny zakres edycji projektu i klikni ciu na nim prawym
przyciskiem myszy dost pne s  nast puj ce opcje:

- „niewidoczny gdy nieaktywny” – po wybraniu tej opcji wszystkie elementy
znajduj ce si na tej zak adce zakresu edycji b d niewidoczne po przej ciu na
inn zak adk ,

- „wyszarzony gdy nieaktywny” – po wybraniu tej opcji wszystkie elementy
znajduj ce si na tej zak adce zakresu edycji b d widoczne po przej ciu na
inne zak adki, jednak ich kolor b dzie jasnoszary.

- „widoczny gdy nieaktywny” – po wybraniu tej opcji wszystkie elementy
znajduj ce si na tej zak adce zakresu edycji b d widoczne po przej ciu na
inne zak adki.

Wybieraj c widoczno zakres w edycji projektu mo na wp yn na ilo
wy wietlanych element w na edytowanym arkuszu roboczym, a tak e dokona
podgl du instalacji wodoci gowej i grzewczej na tym samym rzucie budynku.
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9. Pola tryb w pracy

Pola tryb w pracy pozwalaj na w czanie / wy czanie tryb w pracy (patrz
rozdzia 4.5). Pole niebieskie oznacza, e tryb jest w czony, natomiast pole szare
oznacza, e tryb jest wy czony. W celu prze czenia trybu nale y klikn na dane
pole (na rysunku poni ej w czone s  tryby ORTO i SIAT):

Aby prze czanie tryb w by o jak najbardziej wygodne, zarezerwowano w tym
celu kombinacje odpowiednich klawiszy (patrz rozdzia  4.5). 

4.3. Nawigacja po projekcie 

4.3.1. Zmiana widoku i skali podgl du

Projekt mo e by tworzony i edytowany w dowolnej skali wy wietlania. Przy
wi kszych projektach skala wymagana do pokazania na ekranie ca ego projektu nie
pozwala na precyzyjne edytowanie czy wskazywanie element w. W zwi zku z tym
program jest wyposa ony w wiele zaawansowanych funkcji umo liwiaj cych
powi kszanie i pomniejszanie fragment w instalacji oraz przesuwanie widoku.

Aktualna skala edytowanej instalacji jest widoczna w lewym g rnym rogu obszaru

roboczego, pomi dzy przymiarem pionowym i poziomym: . Po klikni ciu na ten
przycisk pokazane zostaje menu z mo liwo ci  wyboru skali wy wietlania:

Wyb r skali z listy jest jednak niewygodny. Wygodniej stosowa  do powi kszania i 
pomniejszania widoku nast puj ce przyciski znajduj ce si w pasku narz dzi na
zak adce “Funkcje”:

– „Skokowe powi kszenie widoku” (Ctrl+„+”). Ka dorazowe klikni cie na
przycisk powoduje powi kszenie rysunku, skok powi kszenia mo na konfigurowa
(patrz rozdzia  7.3.1),

– „Powi kszenie wskazanego obszaru” (Ctrl+„*”). Program po klikni ciu na
ten przycisk przechodzi w tryb zaznaczania obszaru, kt ry ma by powi kszony.
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Finalna skala podgl du zale y od wielko ci zaznaczonego obszaru – je li zaznaczony
obszar jest du y, skala podgl du wzro nie nieznacznie, natomiast je li zaznaczony
zostanie ma y obszar, b dzie on pokazany w du ej skali, 

– „P ynna zmiana skali podgl du” – zoom p ynny (Ctrl+„/”). Podstawow
cech tej funkcji jest powi kszanie lub pomniejszanie obszaru wok punktu, kt ry
zosta „z apany” myszk , dzi ki czemu nie trzeba po zmianie skali szuka miejsca,
kt re ma by edytowane. P ynne powi kszanie jest standardowo przypisane do
rolki myszki.

 – „Skokowe pomniejszenie widoku” (Ctrl+„-”),

– „Poka ca y projekt” (F5). Skala i zakres widoku zostan tak zmienione, e
w obszarze roboczym b dzie widoczny ca y projekt,

– „Poka ca y aktywny zakres edycji” (Shift+F5). Skala i zakres widoku
zostan tak zmienione, e b d widoczne wszystkie elementy znajduj ce si na
aktywnym zakresie edycji. W ten spos b mo na powi kszy np. sam instalacj bez
wzgl du na elementy wstawione na innych obszarach edycji, 

– „Poprzednie powi kszenie i pozycja”. Program powraca do poprzedniej
skali i pozycji, sprzed wykonania ostatniej operacji powi kszania lub przesuwania,

♦ Aby zmieni  skal  podgl du przy pomocy p ynnego powi kszania nale y:
1. W czy  tryb p ynnego powi kszania,
2. Ustawi si myszk na fragmencie rysunku, kt ry ma zosta powi kszony lub

pomniejszony,
3. Przycisn  lewy klawisz myszki,
4. Trzymaj c wci ni ty lewy klawisz myszki przesun myszk w g r dla

powi kszenia fragmentu, a w d  dla pomniejszenia fragmentu.

P ynna zmiana skali widoku daje mo liwo bardzo wygodnej obserwacji
poszczeg lnych fragment w projektu w po czeniu z funkcj „poka ca y projekt”. Po
edycji okre lonego fragmentu rysunku mo na nacisn klawisz F5 i nast pnie przy
pomocy p ynnego powi kszania powi kszy inny obszar rysunku, kt ry ma by
edytowany.

Powy ej opisane funkcje s u do zmiany skali podgl du. Ich uzupe nieniem przy
poruszaniu si po projekcie s funkcje pozwalaj ce na zmian widocznego zakresu
rysunku, bez zmiany skali. 

Widok mo na przesuwa za pomoc pionowego i poziomego suwaka albo

wykorzystuj c “ apk ”, kt r  w cza si za pomoc przycisku z zak adki
„Funkcje”.
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♦ Aby przesuwa  widok z u yciem “ apki” nale y:
1. Nacisn  przycisk “ apki”,
2. Ustawi  si  w obszarze projektu, 
3. Przycisn  lewy klawisz myszki (pojawia si  kursor w postaci “ apki”),
4. Trzymaj c wci ni ty lewy klawisz myszki przesun  widok w dan  stron .

! Podw jne klikni cie myszki w trybie p ynnego powi kszania lub przesuwania za
pomoc  “ apki” prze cza program pomi dzy tymi trybami. Umo liwia to bardzo
wygodne i szybkie ogl danie projektu

Program obs uguje myszki z rolkami, pracuj ce w standardzie MS IntelliMouse™
lub z rozszerzonym sterownikiem rolek (najcz ciej dla myszy z dwoma rolkami). Rolki
mog by  u yte albo w celu przesuwania widoku (dzia aj wtedy podobnie do funkcji
„ apka”) albo w celu p ynnego powi kszania (dzia aj wtedy podobnie do funkcji
„P ynne powi kszanie”). Tryby pracy rolek mo na konfigurowa  (patrz rozdzia  7.3.3). 

Podczas u ywania rolek mo na u ywa nast puj cych klawiszy modyfikuj cych
funkcje rolek:

- bez klawisza – p ynne powi kszanie i pomniejszanie projektu,
- Alt – powoduje przesuni cie widoku projektu zgodnie z domy lnym

przeznaczeniem rolek,
- Shift+Alt – powoduje precyzyjne przesuni cie widoku projektu (z mniejszym 

skokiem) zgodnie z domy lnym przeznaczeniem rolki,
- Ctrl+Alt – powoduje przesuni cie projektu ze zmian znaczenia rolek –

szczeg lnie przydatne dla myszy z jedn  rolk .

4.3.2. Nawigator

Dla szybkiego przemieszczenia si w projekcie pomocnym narz dziem jest
nawigator. Przycisk w czaj cy nawigatora znajduje si  w prawej dolnej cz ci ekranu: 

Po klikni ciu na przycisk lewym klawiszem myszki i przytrzymaniu tego klawisza
program wy wietla podgl d ca ego aktualnego arkusza roboczego, na kt rym
widoczne jest w inwersji okno podgl du, odpowiadaj ce aktualnemu widokowi
w obszarze edycji programu. Przesuwaj c myszk oraz maj c wci ni ty lewy klawisz,
mo na przesuwa  okno widoku i atwo przegl da  ca y arkusz przy danej skali.

4.4. Zakresy edycji projektu

Projekt jest podzielony na zakresy edycji dotycz ce poszczeg lnych cz ci
projektu. Zakres edycji mo e dotyczy instalacji (sie ), podk adu (mapa, podk ad
budowlany), itp. Zakresy edycji projektu mo na sobie wyobrazi jako prze roczyste
folie, na o one na siebie tak, e tworz jedn ca o . W danym momencie dost p jest
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tylko do jednego, wybranego zakresu edycji, a inne mog by widoczne, lecz nie mog
by  edytowane.

! Istnieje mo liwo zaznaczenia (z wci ni tym klawiszem Shift) wi cej ni
jednego zakresu edycji. Pozwala to na dost p do tabel danych, przesuwanie,
usuwanie element w z wszystkich zaznaczonych zakres w. Aczkolwiek dla
wstawiania element w nadal aktywny jest tylko jeden zakres edycji - ten, kt rego
zak adka jest "na wierzchu". 

Zakresy edycji s reprezentowane przez zak adki w pasku stanu lub jako pola

wyboru wybierane z rozwijalnego menu przycisku  :

Ostatnia zak adka zakresu edycji lub ostatnia pozycja w rozwijalnym menu -
„Wydruk” ma nieco inny charakter, gdy faktycznie nie jest zakresem rysunkowym,
lecz s u y do konfigurowania wydruku rysunku – ustalenia rozmiaru stron, miejsc ci cia
papieru itd. (patrz rozdzia 9.4.2). Zakres edycji „Wydruk” jest dost pny dla ka dego
arkusza roboczego.

Arkusze typu „Plan / rzut” maj nast puj ce  zak adki zakres w edycji projektu:
- „Ogrzewanie”, na kt rej nanoszone s wszystkie cz ci sk adowe instalacji

grzewczej, projektowanej na rzucie obiektu,
- „San”, na kt rej mo e znajdowa  si  rzut instalacji wodoci gowej,
- „Rys. p tli ….”, kt ra s u y do automatycznego lub r cznego rozrysowania

uk adu rur ogrzewania p aszczyznowego w obszarze p tli grzewczych, 
- „Konstrukcja”, na niej znajduje si rzut podk adu budowlanego zaimportowany

z pliku DWG/DXF lub narysowany w programie z poszczeg lnych cz ci
sk adowych,

- „Podk ad”, na kt ry mo e by wczytany rysunek stanowi cy t o do utworzenia
struktury rzutu lub uzupe niaj cy wczytan /utworzon konstrukcj rzutu
o dodatkowe elementy rysunkowe.

Arkusze typu „Rozwini cie” maj zak adki: „Ogrzewanie”, kt ra s u y tutaj do
automatycznego lub r cznego tworzenia rozwini cia instalacji, „San” do podgl du
rozwini cia instalacji wodoci gowej oraz „Konstrukcja”, na kt rej znajduje si uk ad
rz dnych strop w obiektu.
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4.5. Tryby pracy edytora – ORTO, BLOK, SIAT, AUTO, POWT 

Specjalne tryby pracy edytora graficznego pozwalaj na znacznie atwiejsze
wykonanie niekt rych czynno ci edycyjnych. Tryby mo na w cza / wy cza poprzez
klikni cie na pole reprezentuj ce dany tryb na pasku stanu: 

Je li pole ma kolor niebieski to dany tryb jest w czony, natomiast pole szare
oznacza, e tryb jest wy czony.

Dla wygodnego prze czania tryb w przy pomocy klawiatury zarezerwowano
nast puj ce kombinacje klawiszy, kt re znajduj si obok siebie oraz dodatkowo
s siaduj z klawiszem Alt: Alt+Z, Alt+X, Alt+C, Alt+V, Alt+B. Litery te nie s skr tami
nazw tryb w. Kolejno klawiszy na klawiaturze odpowiada kolejno ci tryb w pracy na
pasku pokazanym na rysunku powy ej.

Mo na r wnie wybra odpowiedni tryb pracy z menu rozwijalnego przycisku

.

4.5.1. Tryb ORTO – Wstawianie element w poziomych i pionowych

Edytor graficzny wspomaga wstawianie element w poziomych i pionowych, je li
w czony jest tryb ortogonalny, w skr cie zwany ORTO. Tryb ten ma r wnie
zastosowanie przy rysowaniu odcink w instalacji oraz amanych.

♦ Aby w czy lub wy czy  tryb ORTO nale y:
- klikn  raz na polu ORTO w prawym dolnym rogu ekranu,

albo
- przycisn  klawisze Alt+Z.

Tryb ORTO mo e wspomaga tak e wstawianie element w, opr cz kierunk w
poziomych i pionowych, pod dodatkowym k tem, kt rego przyrost mo na
zadeklarowa w poleceniu menu g wnego ”Opcje”/”Opcje projektu”/„AUTO, ORTO,
SIAT” . K t ten jest podawany w stopniach odchylenia od poziomu.

Przy w czonym trybie ORTO mo na wstawi odcinek poziomy, pionowy lub
sko ny. Wpisanie warto ci k ta w tabeli danych dla wstawianego odcinka pozwala na
jego u o enie tylko pod zadeklarowanym k tem. Dzi ki temu atwo zachowa
r wnoleg o  odcink w bez precyzyjnego operowania myszk .

Tryb ten znajduje zastosowanie zar wno przy edycji pomieszcze z element w
typu „ ciana”, jak te przy edycji dzia ek / przy czy. Elementy te najcz ciej nale y
umieszcza pionowo lub poziomo. Tryb ten ma r wnie zastosowanie przy „r cznym”
rysowaniu p tli o.p obrazuj cych uk ad przewod w w ramach PG.

Przy w czonym trybie ORTO nie ma mo liwo ci wstawienia np. ciany pod
dowolnym k tem np. lekko uko nie. Mo na wstawi cian albo poziom albo pionow
albo pod zadeklarowanym k tem, w wczas gdy jest zadeklarowany w opcjach
dodatkowy k t. Dzi ki temu mo na atwo zachowa  r wnoleg o przegr d bez
precyzyjnego operowania myszk .
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W trybie ORTO po zdefiniowaniu dodatkowego k ta, wstawiane ciany, przy cza
lub amane s do niego wyr wnywane. Standardowo takim k tem jest 45°. W czenie
dodatkowego k ta oraz ustalenie jego warto ci mo na wykona w okienku „Opcji
projektu”.

Tryb ortogonalny posiada w programie znacznie wi ksze mo liwo ci ni tylko
wstawienie dzia ek poziomych i pionowych. Opr cz swojej podstawowej funkcji
umo liwia on zachowanie u o enia dzia ek podczas przesuwania poszczeg lnych
element w instalacji. Podczas przesuwania element w instalacji program dodatkowo
przesuwa punkty dzia ek, mimo, i nie s one zaznaczone tak, aby zachowa
wzajemne u o enie poszczeg lnych odcink w dzia ek. Dodatkowo deklaracja
dodatkowego k ta u atwia rysowanie dzia ek w aksonometrii.

Zasada dzia ania tego trybu zostanie wyja niona na dw ch przyk adach:
- Przesuni cie grzejnika w pionie pod strop. Sytuacja wyj ciowa pokazana jest na

rysunku poni ej:

- U ytkownik zaznacza myszk grzejnik i przesuwa go do g ry. Oto efekt, kt ry
zostanie uzyskany przy w czonym i wy czonym trybie ORTO: 

Tryb ORTO w czony Tryb ORTO wy czony

- Nale y w tym przyk adzie zwr ci uwag na to, e przy w czonym trybie ORTO
program roz czy dzia ki, przesun grzejnik, a nast pnie na nowo w czy
grzejnik do pionu rozdzielaj c istniej ce dzia ki pionu na po ow .

- Przesuni cie grzejnika w systemie mieszkaniowym. Sytuacja wyj ciowa
pokazana jest na rysunku poni ej:
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- U ytkownik zaznacza myszk grzejnik i przesuwa go do g ry. Efekt jaki zostanie
uzyskany przy w czonym i wy czonym trybie ORTO:

Tryb ORTO w czony

Tryb ORTO wy czony

- Nale y w tym przyk adzie zwr ci uwag na to, e program nie mia
konieczno ci roz czania dzia ek w obu przypadkach. Jednak e przy w czonym
trybie ORTO program zadba o jednoczesne przesuwanie s siedniego punktu
dzia ki tak, aby wzajemny uk ad dzia ek zosta  zachowany.

! Tryb ORTO jest r wnie  stosowany przy rysowaniu linii amanych.

4.5.2. Tryb BLOK – Blokowanie element w przed przesuwaniem

Blokowanie element w ma na celu ich zabezpieczenie przed przypadkowym
przesuni ciem, do jakiego mo e doj podczas wskazywania element w myszk
w celu uzupe nienia ich danych. 

W edytorze graficznym istniej dwie metody zablokowania element w przed
przesuwaniem:

1. metoda globalna – w czenie trybu pracy BLOK – powoduje zablokowanie
wszystkich element w,

2. metoda lokalna – umo liwia zablokowanie wybranych element w rysunku. 

Globalne blokowanie wszystkich element w

Zalecane jest u ywanie metody globalnej, gdy blokowanie i odblokowywanie
element w przy jej u yciu jest najszybsze.

Znacznikiem globalnego zablokowania wszystkich element w jest pole BLOK
w prawym dolnym rogu ekranu (patrz rozdzia 4.2). Je li litery BLOK w tym polu s
koloru niebieskiego oznacza to, e tryb BLOK jest w czony. Je li litery BLOK s
koloru szarego oznacza to, e tryb BLOK jest wy czony.
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Tryb BLOK nie zabezpiecza element w przed usuni ciem. Je li program znajduje
si w tym trybie pracy, mo liwe jest zaznaczanie i usuwanie element w – tylko
przesuwanie jest niemo liwe.

♦ Aby globalnie zablokowa i odblokowa wszystkie elementy w danym arkuszu
projektu nale y:

- klikn  raz na polu BLOK w prawym dolnym rogu ekranu,
albo

- przycisn  klawisz Scroll Lock lub klawisze Alt+X.

Poniewa globalne blokowanie element w zosta o przypisane do klawisza Scroll
Lock, kt ry posiada swoj diod w klawiaturze, wi c U ytkownik ma dodatkowy
wska nik zablokowania przed przesuwaniem.

! Podczas zapisu projektu do pliku na dysku, program zapami tuje r wnie
ostatnie ustawienie trybu BLOK. Jednocze nie program daje U ytkownikowi
mo liwo okre lenia, w jaki spos b tryb BLOK b dzie ustawiony podczas
otwierania zapisanego pliku.

♦ Aby okre li , jaki tryb BLOK b dzie ustawiony po otwarciu pliku, nale y:
1. Wybra  polecenie z menu g wnego „Opcje/Ustawienia programu”,
2. Przej  do  pozycji „Pliki” w li cie,
3. Ustawi  jedn  z mo liwo ci pola „Blokada przesuwania po otwarciu pliku”. 

Do dyspozycji s  trzy mo liwo ci:
- „Pozostaw tak, jak jest” – otwarcie pliku nie zmienia aktualnego ustawienia trybu

BLOK,
- „Jak z poprzedniej edycji” – program ustawia tryb BLOK taki, jaki by podczas

ostatniego zapisywania tego pliku,
- „Przesuwanie zablokowane” – po otwarciu pliku program zawsze blokuje

przesuwanie element w.

Blokowanie wybranych element w

Lokalne blokowanie element w daje mo liwo zablokowania wybranych
element w rysunku. Dodatkowo umo liwia ona zablokowanie przesuwania w pionie
pozwalaj c jednocze nie na przesuwanie element w w poziomie.

W standardowym ustawieniu programu w pasku narz dzi nie ma przycisk w
reprezentuj cych lokalne blokowanie i odblokowywanie element w. Dost p do tej
metody jest wi c tylko z poziomu menu g wnego „Elementy”. Odpowiednie przyciski
mo e do paska narz dzi doda sobie U ytkownik. Spos b post powania jest opisany
w rozdziale 7.3.3.

♦ Aby zablokowa  / odblokowa  wybrane elementy przed przesuwaniem nale y:
1. Zaznaczy  element (elementy),
2. Aby:

a) ca kowicie zablokowa element przed przesuwaniem wybra polecenie

„Elementy / Zablokuj element” (Ctrl+B, ),



Podstawy obs ugi edytora graficznego

75

b) zablokowa zmian rz dnej elementu (zablokowa przesuwanie w pionie)

wybra  polecenie „Elementy / Zablokuj element w pionie” ( ),
3. Aby odblokowa elementy wybra polecenie „Elementy / Odblokuj element”

(Ctrl+D, ),
4. Elementy zostan zablokowane / odblokowane, co zostanie uwidocznione

rysunkiem k dki na elemencie (pe ne zablokowanie) lub k dki z pionowymi
strza kami (zablokowanie w pionie).

! Je li element zosta zablokowany lokalnie, to nie mo e by przesuwany nawet,
gdy tryb BLOK jest wy czony – element b dzie m g by przesuwany dopiero
po odblokowaniu.

4.5.3. Tryb SIAT – Siatka rysunkowa

Siatka rysunkowa ma na celu u atwienie wzajemnego dopasowywania element w
do siebie podczas edycji projektu.

Je li siatka jest w czona – tryb pracy SIAT w czony, to wszystkie elementy
podczas wstawiania lub przesuwania s do tej siatki dopasowywane. Dzi ki temu
atwiej jest umie ci elementy na jednakowej pozycji, albo r wnomiernie rozmie ci je
z odleg o ci  skoku siatki.

! W czenie trybu SIAT nie powoduje wy wietlenia siatki w obszarze roboczym,
ale powoduje dopasowywanie do niej nowo wstawianych element w.

Standardowy skok siatki wynosi 20 cm, licz c w skali bezwzgl dnej, co oznacza,
e przy typowej skali 1:100 elementy b d umiejscawiane na rysunku z dok adno ci

do 2 mm.
Tryb SIAT posiada swoje pole w prawym dolnym rogu ekranu (patrz rozdzia 4.2).

Je li litery SIAT w tym polu s koloru niebieskiego oznacza to, e tryb SIAT jest
w czony. Je li litery SIAT s  koloru szarego oznacza to, e tryb SIAT jest wy czony.

♦ Aby w czy lub wy czy  tryb SIAT dla poszczeg lnego arkusza roboczego nale y:
- klikn  raz na polu SIAT w prawym dolnym rogu ekranu,

albo
- przycisn  klawisze Alt+C.

albo
- wybra  polecenie Opcje/Opcje projektu/ Dane og lne (F7)/AUTO, ORTO, SIAT

Parametry siatki mog by dowolnie zmieniane. Ustalone parametry s takie
same dla wszystkich arkuszy i po zaznaczeniu okienka „Tak samo we wszystkich
arkuszach”. . 

♦ Aby zmieni  parametry siatki nale y:
1. Wybra polecenie z menu g wnego „Opcje / Opcje projektu / Dane og lne”

(F7),
2. Przej   na pozycj  “ AUTO, ORTO, SIAT”, 
3. Ustali  warto  p l: “Siatka pozioma” oraz “Siatka pionowa”.
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4.5.4. Tryb AUTO – Automatyczne czenie element w

W trybie pracy AUTO edytor automatycznie wyszukuje i proponuje mo liwe
miejsce pod czenia dla aktualnie wstawianych element w.

Tryb AUTO posiada swoje pole w prawym dolnym rogu ekranu (patrz rozdzia
4.2). Je li litery AUTO w tym polu s koloru niebieskiego oznacza to, e tryb AUTO jest
w czony. Je li litery AUTO s koloru szarego oznacza to, e tryb AUTO jest
wy czony.

Dzia anie trybu AUTO jest widoczne poprzez pokazuj ce si podczas wstawiania
element w uko ne krzy yki, kt re obrazuj proponowane przez program miejsce
pod czenia wstawianego elementu. Jednocze nie element jest przesuwany tak, aby
m g  zosta  pod czony do istniej cej struktury.

! Tryb AUTO mo e zosta prze czany chwilowo podczas wstawiania element w
za pomoc  klawisza SHIFT:
Je li tryb AUTO jest globalnie wy czony, a podczas wstawiania nowego modu u
jest potrzebny, wystarczy przycisn i przytrzyma klawisz SHIFT, a program
b dzie si  zachowywa  tak, jakby ten tryb by  w czony.
Je li tryb AUTO jest globalnie w czony, a podczas wstawiania nowego modu u
powoduje niepo dane efekty czenia dzia ek, wystarczy przycisn
i przytrzyma klawisz SHIFT, a program b dzie si zachowywa tak jakby ten tryb
by  wy czony.

Zapisuj c powy sz  uwag  inaczej:
AUTO + Shift => AUTO
AUTO + Shift => AUTO

Na zakresie edycji „Konstrukcja” w odpowiednim typie arkusza roboczego tryb
ten ma zastosowanie podczas edycji pomieszcze z element w typu „ ciana” oraz na
zakresie edycji „Ogrzewanie” do edycji przy czy powierzchni grzewczych do
rozdzielaczy, a tak e przy rysowaniu uk adu przewod w w ramach PG przy u yciu
amanych.

Na zakresie edycji „Ogrzewanie” tryb AUTO jest wykorzystywany podczas
wstawiania element w lub modu w. Wstawiaj c modu (zesp kilku element w
zapami tanych w pasku narz dzi) w trybie AUTO program zaznacza dzia ki, kt re nie
s nigdzie pod czone. Dzia ki te “wyszukuja” automatycznie miejsca, w kt rym mog
si  pod czy .

W pierwszej kolejno ci program stara si pod czy do istniej cych punkt w
pod cze . Je li takie punkty nie istniej w pobli u, program stara si pod czy do
punkt w wewn trznych dzia ek, a w ostatniej kolejno ci do odcink w dzia ek.

Je li wstawiany jest modu , to program stara si zachowa uk ad dzia ek
ewentualnie je wyd u aj c i przesuwaj c ca y modu , aby dopasowa go do
istniej cego uk adu instalacji. 

Tryb AUTO opr cz automatycznego pod czania dzia ek stara si umie ci
wstawiany modu w zadanej (w danych og lnych) odleg o ci od istniej cego stropu.
Aby wykorzysta  t cech programu nale y podczas wstawiania modu w, przy
w czonym trybie AUTO, ustawi modu na stropie. Program sam przeniesie
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wstawiany modu nad strop. Aby wykorzysta  t cech , modu powinien by utworzony
z grzejnik w. Odleg o grzejnika od stropu mo na okre li w okienku “Edycja” w
“Opcjach projektu”.

♦ Aby zmieni  domy ln odleg o  od stropu nale y:
1. Wybra  z menu „Opcje / „Opcje projektu” / „Dane og lne” (F7),
2. Przej   na pozycj : “Edycja”, 
3. Ustali  warto  pola “Odleg o  grzejnika od stropu”. 

Tryb AUTO jest r wnie wykorzystywany przy wstawianiu dzia ek i pary dzia ek.
Podczas wstawiania pary dzia ek program stara si inteligentnie modyfikowa kszta t
wstawianych dzia ek tak, aby zachowa poziome i pionowe odcinki. Jednak e zdarza
si (szczeg lnie podczas czenia grzejnika i rozdzielacza z magistral przy pomocy
pary dzia ek), e program nie jest w stanie sam poprawnie u o y dzia ek. Pomocne s
wtedy klawisze Shift (wy czaj cy automatyczne pod czanie) oraz Ctrl, kt ry
powoduje, e program nie modyfikuje ju  wstawionych punkt w.

Poni sze rysunki s u do zilustrowania dzia ania klawisza Ctrl (za o enie: tryb
AUTO jest w czony):

- Przed wstawianiem pary dzia ek zosta wstawiony grzejnik. Nast pnie
zaczynaj c od do u wstawiana jest para dzia ek:

bez Ctrl z Ctrl

- Jak wida w tym przypadku u ycie klawisza Ctrl powoduje nieprawid owe
u o enie dzia ek. Jednak e zdarzaj si sytuacje, gdy u ycie klawisza Ctrl daje
efekty pozytywne – szczeg lnie przy pod czaniu pionu do sieci rozdzielczej,
zaczynaj c od dzia ek pionu.

- Przyk adowo, przy czeniu grzejnika i rozdzielacza z magistral przy pomocy
pary dzia ek, zaczynaj c od grzejnika, program nie jest w stanie poprawnie
u o y  dzia ek:

bez Ctrl z Ctrl

- W tej sytuacji nale y u y klawisza Shift przy wstawianiu ostatniego punktu pary
dzia ek (przy rozdzielaczu), aby program nie pr bowa automatycznego
pod czania:
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- W powy szej sytuacji nie trzeba ucieka si do u ywania klawiszy Ctrl i Shift,
je li zacznie si  tworzenie dzia ek od magistrali rozdzielacza do grzejnika.

! Podsumowuj c: je eli wstawianie pary dzia ek przy w czonym trybie AUTO
i ORTO nie daje po danych rezultat w (dzia ki nie s proste), to nale y
spr bowa  wstawi  par  dzia ek zaczynaj c od drugiej strony.

Najlepiej wypr bowa dzia anie trybu AUTO pod czaj c par dzia ek do r nych
element w oraz konstruuj c pion naprzemienny z wykorzystaniem podstawowego
modu u pionu jednostronnego na istniej cym uk adzie strop w. Kondygnacje parzyste
nale y przed wstawieniem odwr ci .

♦ Aby stworzy  pion naprzemienny, nale y:
1. Upewni  si , e jest w czony tryb AUTO, 
2. Wybra i wstawi “Modu pionu 2-rurowego jednostronnego” z zak adki “2-

rurowe” w pasku narz dzi,
3. Wybra  go ponownie,
4. Odwr ci  modu  jeszcze przed wstawieniem klawiszami Ctrl+Tab,
5. Ustawi  modu  nad istniej c  pierwsz  kondygnacj  pionu,
6. Program wska e spos b pod czenia modu u,
7. Klikn  lewym klawiszem myszki, aby wstawi  kondygnacj ,
8. Podobnie mo na wstawia  kolejne kondygnacje.

4.5.5. Tryb POWT – Powtarzalne wstawianie element w

Tryb powtarzalnego wstawianie element w jest pomocny podczas edycji zar wno
rzutu budynku oraz instalacji. Tryb pracy POWT ma na celu przyspieszenie wstawiania
element w tego samego typu.

Je li litery POWT w polu s koloru niebieskiego oznacza to, e tryb POWT jest
w czony. Je li litery POWT s  koloru szarego oznacza to, e tryb jest wy czony.

Je eli tryb jest aktywny, program wstawia element wybranego rodzaju, a do
momentu przyci ni cia prawego klawisza myszki (po wstawieniu jednego elementu
program pozostaje w trybie wstawienia tego samego elementu). Je eli tryb jest
nieaktywny, program po wstawieniu jednego elementu przechodzi do trybu
zaznaczania.

Tryb POWT odnosi si do element w konstrukcji, instalacji i armatury ( ciany,
okna, drzwi, para dzia ek, rozdzielacz, zaw r itd.).

♦ Aby w czy lub wy czy  tryb POWT nale y:
- klikn  raz na polu POWT w prawym dolnym rogu ekranu,

albo
- przycisn  klawisze Alt+B.
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4.6. Funkcje Cofnij i Pon w

Program jest wyposa ony w wielopoziomowy system cofania i ponawiania
operacji. Prawie ka da operacja wykonana na projekcie mo e zosta cofni ta i
ponowiona.

♦ Aby cofn  ostatni  operacj  nale y wybra  polecenie „Edycja / Cofnij” (Ctrl+Z, ).

Je li cofni cie operacji by o niepotrzebne, mo na przywr ci  stan sprzed cofni cia
wykonuj c operacj  “Pon w”.

♦ Aby ponowi cofni t operacj nale y wybra polecenie „Edycja / Pon w” (Ctrl+Y,

).

Cofanie i ponawianie operacji jest mechanizmem wielopoziomowym. Nale y
jednak pami ta o tym, e po cofni ciu operacji i wykonaniu innych czynno ci w
projekcie (np. zmiana danych, wstawienie elementu), ponowienie cofni tej operacji jest
niemo liwe. Jest to uzasadnione tym, e stan projektu zmieni si i ponowienie operacji
mog oby np. dotyczy  nieistniej cych element w.

Liczba mo liwych do cofni cia operacji zale y od ustawie programu i mo liwo ci
komputera. Potrzeba zmiany ustawie mo e wynika z faktu, e funkcje cofania i
ponawiania operacji wymagaj zapisywania w pami ci stanu projektu ka dorazowo po
jakiejkolwiek zmianie.

♦ Aby zmieni  ustawienia polece  “Cofnij” i “Pon w” nale y:
1. Wybra  polecenie z menu g wnego „Opcje / Ustawienia programu”,
2. Przej  do czwartej pozycji: “Og lne”,
3. Ustali  warto  pola: „Opcje polecenia “Cofnij”.

Z uwagi na r ne konfiguracje sprz towe U ytkownik mo e narzuci ograniczenia na
ilo  pami tanych operacji z nast puj cych mo liwo ci : 

- bez adnych ogranicze ,
- ograniczona ze wzgl du na pami tan  ostatni  ilo  czynno ci',
- ograniczona ze wzgl du na zajmowan  pami .

Standardowym ustawieniem jest ograniczenie zajmowanej pami ci do 8 MB. W
typowych przypadkach wystarcza to na cofni cie znacznie wi cej ni 20 operacji.
Ustawiaj c myszk na polu z ilo ci megabajt w (MB) przeznaczonych na
zapami tanie ostatniego stanu instalacji pokazuje si chmurka pomocy informuj ca ile
pami ci jest aktualnie zaj te na potrzeby “Cofnij” i “Pon w”.

Dodatkow funkcj jest pole „Cofnij i Pon w pami ta pozycj ekranu”.
Zaznaczenie tego pola oznacza , e wraz z cofni ciem lub ponowieniem operacji
wykonywana jest zmiana widoku i skali rysunku, tak aby odpowiada a wyj ciowemu
stanowi ekranu sprzed cofni cia/ponowienia.
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4.7. Wstawianie element w i operacje na elementach

4.7.1. Wstawianie element w

Podstawow czynno ci podczas projektowania z u yciem edytora graficznego
jest wstawianie element w na rysunek. Ka dy rodzaj elementu jest reprezentowany
przez odpowiedni przycisk w pasku narz dzi na odpowiedniej zak adce. Po
zatrzymaniu myszki na przycisku pokazuje si chmurka podpowiedzi z opisem
elementu.

♦ Aby wstawi  element do projektu nale y:
1. Klikn  na przycisk w pasku narz dzi reprezentuj cy dany element,
2. Przesun myszk na obszar rysunkowy. Kursor myszki przyjmie kszta t

informuj cy o rodzaju elementu, kt ry jest wstawiany. Program b dzie rysowa
kontur elementu, punkty pod cze element w oraz oznaczy na przymiarach
pionowym i poziomym po o enie elementu. W linii stanu mo na obserwowa
pozycj  elementu,

3. Klikn lewy przycisk myszki w miejscu gdzie element ma by wstawiony.
Element zostanie wstawiony, a program przejdzie do trybu podstawowego –
zaznaczania i przesuwania element w.

♦ Aby wstawi  odcinek instalacji lub aman  do projektu nale y:
1. Wykona  czynno ci 1 i 2 jak wy ej,
2. Klikn  lewy przycisk myszki w miejscu, gdzie ma by  pocz tek amanej,
3. Przesun wska nik myszki do miejsca, gdzie ma si znale koniec amanej

lub punkt jej za amania,
4. Je eli jest to punkt za amania – klikn lewy przycisk myszki i zmieni kierunek

rysowania dzia ki. Czynno  t  mo na powtarza  wielokrotnie,
5. Po doj ciu do ko cowego punktu klikn lewy przycisk myszy, a nast pnie

prawy. Rysowanie amanej zostanie zako czone.

W przypadku, gdy koniec dzia ki ma zosta w trakcie rysowania od razu
pod czony do jakiego elementu, po doprowadzeniu dzia ki na punkt przy czeniowy
tego elementu wystarczy pod czenie potwierdzi klikni ciem lewego przycisku
myszki.

Podczas wstawiania element w mo na korzysta z tryb w AUTO, kt ry zapewnia
automatyczne wyszukiwanie mo liwych miejsc pod czenia dla wstawianych
element w oraz ORTO, wspomagaj cego rysowanie element w poziomo i pionowo
lub pod okre lonym k tem. Zastosowanie tych tryb w zale y od rodzaju wstawianego
elementu i jest szczeg owo opisane w rozdzia ach opisuj cych edycj konstrukcji
i instalacji. 

Wstawianie modu w stworzonych przez U ytkownika odbywa si w spos b
analogiczny.

! Nale y w tym miejscu zwr ci  uwag  na r nice pomi dzy modu em a grup :

Modu jest to zesp kilku element w pokazywanych i zapami tanych w pasku
narz dzi. Po wstawieniu modu u do projektu elementy staj si niezale ne i mog by
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osobno przesuwane i edytowane. Modu y w pasku narz dzi s opisane pod
zadeklarowan  nazw .

Modu em jest np. jedna niezgrupowana kondygnacja pionu:

Grupa natomiast jest to kilka element w, kt re s zamkni te w obszarze grupy.
Grupa w projekcie zachowuje si podobnie jak inne elementy – mo e by przesuwana,
powi kszana, edytowana. Wraz z grup  przesuwane s  zawarte w niej elementy.

Grupa na rysunku jest zaznaczana ramk  koloru oliwkowego:

4.7.2. Zaznaczanie pojedynczych element w

W celu wykonania dowolnej operacji na elemencie, np. przesuni cia go,
skasowania, zmiany jego danych itp., konieczne jest zaznaczenie elementu.

♦ Aby zaznaczy  istniej cy element nale y:
1. Przej do trybu zaznaczania element w, je li program nie jest w tym trybie.

Tryb zaznaczania element w jest trybem standardowym. Przycisk z czarn
strza k w pasku narz dzi powinien by wci ni ty, a kursor mie kszta t
krzy yka,

2. Ustawi  kursor myszki na elemencie i klikn  lewym klawiszem myszki. 

Po zaznaczeniu elementu zostanie on wyr niony, np. poprzez pogrubienie
konturu lub zmian standardowego koloru, a w pasku stanu pojawi si komunikat, e
dany element jest zaznaczony. Je li widoczna jest tabela danych, pojawi si w niej
pola danych zaznaczonego elementu.

! Ka dy element po wstawieniu do projektu jest automatycznie zaznaczony.
Wstawienie nast pnego elementu anuluje to zaznaczenie.

! Przy zaznaczaniu linii amanej klikni cie na jednym z jej odcink w powoduje
zaznaczenie tylko tego odcinka. W celu zaznaczenia ca ej linii amanej nale y
szybko dwukrotnie klikn na dowolny jej fragment.

Je li zdarzy aby si sytuacja, e jeden element przys ania inny, to program
umo liwia zaznaczenie elementu znajduj cego si  “pod spodem”.



Podstawy obs ugi edytora graficznego

82

♦ Aby zaznaczy  element przys oni ty innym elementem nale y:
1. Klikn  na element znajduj cy si  “na wierzchu”; zostanie on zaznaczony,
2. Przycisn  klawisz Ctrl,
3. Nie zwalniaj c klawisza Ctrl klikn na element, kt ry znajduje si pod spodem

(na cz  wsp ln  obu element w),
4. Zwolni  klawisz Ctrl,
5. Element znajduj cy si “na wierzchu” zostanie odznaczony, a zaznaczony

zostanie element znajduj cy si  “pod spodem”.

♦ Aby skasowa zaznaczenie elementu nale y klikn na obszar roboczy w miejscu,
gdzie nie ma adnego elementu. W linii stanu powinno pojawi si wtedy:

“Zaznaczone: ---”. Mo na te  u y  funkcji „Odznacz wszystkie elementy” ( ).

4.7.3. czenie element w

Program tworzy wzajemne po czenia element w ju na etapie tworzenia
schematu instalacji. Punkty pod cze  element w przestawiane s  jako kwadraty.

Punkt niepo czony jest przedstawiany jako pusty kwadrat:
Po czone punkty pod cze przestawiane s jako mniejsze, zape nione

kwadraciki:

Taki spos b przedstawienia pod cze pozwala na szybkie wzrokowe wyszukanie
niepo czonych element w (r wnie w ma ej skali) oraz na korekt po cze przed
uruchomieniem oblicze .

! Nale y pami ta o tym, e w jednym punkcie mog by po czone maksymalnie
4 dzia ki. Pr ba pod czenia pi tej dzia ki nie mo e by zrealizowana i jest to
widoczne na schemacie:

! Elementem realizuj cym po czenie jest dzia ka, kt r zawsze do czamy do
innych element w – nigdy odwrotnie.

! Dzia ki w programie mog sk ada si z kilku odcink w. Dla odr nienia punkty
b d ce tylko w z ami wewn trznymi dzia ki, nie za punktami po cze dw ch
dzia ek, przedstawiane s  jako romby:
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4.7.4. Zaznaczanie wielu element w

Wi kszo operacji na elementach mo na wykonywa nie tylko oddzielnie dla
ka dego elementu ale te grupowo, dla wielu element w jednocze nie. W celu
wykonania jakiejkolwiek operacji na wielu elementach nale y je zaznaczy .

! Zaznaczanie wielu element w i ich jednoczesna edycja pozwala na bardzo du e
przyspieszenie pracy. Mo liwo ci te maj szczeg lne znaczenie przy
uzupe nianiu danych (patrz rozdz. 4.8.5). 

W edytorze graficznym istnieje kilka sposob w na zaznaczenie wielu element w
jednocze nie. Wyb r metody zale y od tego, jakie elementy maj by zaznaczone i jak
s wzgl dem siebie umiejscowione. Poni ej opisano dost pne metody grupowego
zaznaczania element w.

♦ Aby skasowa zaznaczenie wielu element w nale y, podobnie jak przy zaznaczonym
jednym elemencie, klikn na obszar roboczy w miejscu, gdzie nie ma adnego
elementu. W linii stanu powinno pojawi si wtedy: “Zaznaczone: ---”. Mo na te  u y

funkcji „Odznacz wszystkie elementy” ( ).

4.7.5. Zaznaczanie wybranych element w z u yciem klawisza Shift

♦ Aby zaznaczy  kilka dowolnie wybranych element w nale y:
1. Przej do trybu zaznaczania element w, je li program nie jest w tym trybie.

Tryb zaznaczania element w jest trybem standardowym. Przycisk z czarn
strza k w pasku narz dzi powinien by wci ni ty, a kursor mie kszta t
krzy yka,

2. Ustawi kursor myszki na pierwszym elemencie i klikn lewym klawiszem
myszki w celu jego zaznaczenia,

3. Przycisn  klawisz Shift,
4. Nie zwalniaj c klawisza Shift klikn na drugi i na kolejne elementy. Program

b dzie zaznacza  te elementy bez odznaczania poprzednich,
5. Je li zaznaczony zosta niew a ciwy element, to powt rne klikni cie na tym

elemencie (przy przyci ni tym klawiszu Shift) powoduje jego odznaczenie,
6. Zwolni  klawisz Shift,
7. Wszystkie wskazane elementy zostan zaznaczone. B dzie to uwidocznione ich

innym kolorem lub pogrubieniem. W linii stanu pojawi si informacja, ile
element w jest zaznaczonych.



Podstawy obs ugi edytora graficznego

84

♦ Aby skasowa zaznaczenie element w nale y klikn na obszar roboczy w miejscu,
gdzie nie ma adnego elementu. W linii stanu powinno pojawi si wtedy:

“Zaznaczone: ---”. Mo na te  u y  funkcji „Odznacz wszystkie elementy” ( ).

! Dzia anie klawiszy Shift i Ctrl (zaznaczanie element w przes oni tych przez inne;
funkcja opisana w poprzednim podrozdziale) przy zaznaczaniu element w mo e
by czone.

4.7.6. Zaznaczanie wielu element w z okre lonego obszaru 

W programie istnieje mo liwo zaznaczania wszystkich element w znajduj cych
si na okre lonym obszarze. Mo na te zaznaczy tylko elementy wybranego typu.
Szczeg lnie ta druga mo liwo ma kluczowe znaczenie w czasie uzupe niania
danych.

♦ Aby zaznaczy  wszystkie elementy z zadanego obszaru nale y:

1. Wybra polecenie „Edycja / Zaznacz elementy z obszaru” („Funkcje” –> ).
Polecenie to jest te dost pne w menu podr cznym, wy wietlanym po
naci ni ciu prawego klawisza myszki w obszarze roboczym,

2. Umie ci kursor w jednym z rog w obszaru, na kt rym znajduj si elementy do
zaznaczenia i nacisn  lewy klawisz myszki,

3. Nie zwalniaj c przyci ni tego klawisza myszki zaznaczy obszar. Obszar ten
jest reprezentowany prostok tem,

4. Po zwolnieniu klawisza myszki elementy zostan  zaznaczone.

! We wszystkich przypadkach zaznaczania element w z obszaru obowi zuje
zasada:
– je li obszar zaznaczany jest od strony lewej do prawej, to zaznaczone zostan
tylko elementy ca kowicie obj te zaznaczonym obszarem. Zaznaczany obszar
jest wtedy rysowany lini  ci g
– je li obszar zaznaczany jest od strony prawej do lewej, to zaznaczone zostan
wszystkie elementy ca kowicie obj te i “dotkni te” przez zaznaczany obszar.
Zaznaczany obszar jest wtedy rysowany lini  przerywan .

W programie istnieje ponadto mo liwo zaznaczania element w tylko wybranego
typu (np. odcinki instalacji, itd.). Ma to kluczowe znaczenie w przypadku uzupe niania
danych.

♦ Aby zaznaczy  wszystkie elementy danego typu z zadanego obszaru nale y:
1. Wybra polecenie „Edycja / Zaznacz elementy z obszaru typu ...” („Funkcje” –>

). Polecenie jest te dost pne w menu podr cznym, wy wietlanym po
naci ni ciu prawego klawisza myszki w obszarze roboczym,

2. Wybra  z rozwini tego menu typ element w, kt re maj by  zaznaczone,
3. Umie ci kursor w jednym z rog w obszaru, na kt rym znajduj si elementy do

zaznaczenia i nacisn  lewy klawisz myszki,
4. Nie zwalniaj c przyci ni tego klawisza myszki zaznaczy obszar. Obszar ten

jest reprezentowany prostok tem,
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5. Po zwolnieniu klawisza myszki elementy wybranego typu zostan  zaznaczone. 

! Program ma mo liwo  konfiguracji menu typ w element w do zaznaczenia.

Mo na r wnie wykorzysta klawisz Shift do zaznaczania element w
r nych/identycznych typ w. W tym celu po zaznaczeniu element w z obszaru
okre lonego typu, nale y przycisn klawisz Shift i ponownie wybra typ i obszar
kolejnych element w do zaznaczenia. Zaznaczone elementy zostan  pogrubione.

4.7.7. Zaznaczanie wielu element w okre lonego typu z ca ego arkusza

Je li zachodzi potrzeba zaznaczenia wszystkich element w w projekcie lub
wszystkich element w w projekcie zadanego typu, to program udost pnia funkcje
podobne do zaznaczania element w z obszaru, z tym, e dotycz one ca ego arkusza.
S  to polecenia:

- „Edycja / Zaznacz wszystkie elementy” (Ctrl+A),
oraz

- „Edycja / Zaznacz wszystkie elementy typu ...”, kt re powoduje wy wietlenie
menu podr cznego s u cego do wyboru typu element w, kt re maj by
zaznaczone.

4.7.8. Przesuwanie elementu

Ka dy element po wstawieniu do projektu mo e by przesuni ty i umieszczony w
dowolnym miejscu. Wyj tkiem s elementy umieszczane na innych, takie jak np.
zawory. Tego typu elementy nie mog by przesuwane w og le lub mog by
przesuwane tylko w ograniczonym zakresie, np. zawory mo na przesuwa w ramach
odcinka instalacji, na kt rym si  znajduj .

♦ Aby przesun  element przy pomocy myszki, nale y:
1. Upewni si , czy program jest w trybie zaznaczania element w (wci ni ty

przycisk z czarn  strza k  w pasku narz dzi),
2. Ustawi kursor na elemencie i przycisn lewy klawisz myszki (element zostanie

zaznaczony),
3. Nie zwalniaj c lewego klawisza myszki przesun element w nowe miejsce,
4. Zwolni  klawisz myszki. Element zosta  przesuni ty i pozostaje zaznaczony.

! Je eli zaznaczonych jest kilka element w, to z apanie za kt rykolwiek
i przemieszczenie go spowoduje przesuni cie wszystkich zaznaczonych
element w.

Je eli podczas przesuwania element w w czony jest tryb SIAT (siatka
rysunkowa), wtedy elementy na schemacie b d przesuwane zgodnie z
zadeklarowanym poziomym i pionowym skokiem siatki. 

Program umo liwia r wnie przesuwanie jednego lub kilku zaznaczonych
element w przy pomocy klawiszy nawigacyjnych klawiatury, co jest jednym ze
sposob w uzyskania przesuni cia np. tylko w pionie lub tylko w poziomie. Kombinacja
klawiszy Alt+<strza ka> pozwala na przemieszczenie elementu o odleg o
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jednostkowej dzia ki przymiaru, natomiast za pomoc Alt+Shift+<strza ka> mo na
przesuwa elementy o 0,1 najmniejszej dzia ki przymiaru. W trybie SIAT ma e
przesuni cia nie s realizowane. System ten jest bardzo wygodny dla precyzyjnej
lokalizacji elementu.

! Powierzchnia grzewcza nie mo e by przesuwana, poniewa jest przypisana do
pomieszczenia. Mo na natomiast przesuwa  prostok t zawieraj cy opis PG. 

4.7.9. Odwracanie elementu w poziomie

Prawie ka dy element lub modu mo e zosta odwr cony w poziomie przed lub
po wstawieniu do projektu. Odwr cenie elementu ma na celu zmian po o enia
punkt w pod czenia elementu.

♦ Aby odwr ci  element istniej cy w projekcie, czyli po jego wstawieniu, nale y:
1. Zaznaczy  element lub elementy (patrz rozdzia  4.7.4), 
2. Wybra polecenie „Elementy / Odwr w poziomie” (Ctrl+Tab, „Funkcje” ->

),
3. Element zostanie odwr cony:

♦ Aby odwr ci  modu  przed wstawieniem go do projektu nale y:
1. Klikn  na przycisk (ikon ) w pasku narz dzi reprezentuj cy dany modu ,
2. Wybra polecenie „Elementy / Odwr w poziomie” (Ctrl+Tab, „Funkcje” ->

),
3. Zarys modu u zostanie odwr cony: Post powa dalej, zgodnie z rozdzia em

4.7.1.

4.7.10. Zmiana rozmiaru elementu 

Niekt re elementy maj sta y rozmiar, kt ry nie mo e by swobodnie zmieniany.
Inne natomiast mog by swobodnie modyfikowane za pomoc myszki. Takimi
elementami w programie s np. kocio , podgrzewacz, elementy grafiki: prostok ty,
elipsy, itd. 

Wszystkie elementy, kt rych rozmiar mo e by modyfikowany, maj na obrze u
kwadraciki s u ce do rozszerzenia lub zw enia elementu. Przyk adowo element typu
prostok t mo e by  rozszerzany i zw any w dowolnym kierunku:
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♦ Aby zmieni  rozmiar elementu nale y:
1. Upewni si , czy program jest w trybie zaznaczania element w (wci ni ty

przycisk z czarn  strza k  w pasku narz dzi),
2. Ustawi kursor na elemencie i klikn lewym klawiszem myszki w celu jego

zaznaczenia,
3. Ustawi kursor myszki na jednym z kwadracik w. Kursor myszki zmienia kszta t

tak, aby zasugerowa , w jaki spos b b dzie rozszerzany element,
4. Przycisn  lewy klawisz myszki,
5. Nie zwalniaj c lewego klawisza myszki, rozci gn  b d  zw zi  element,
6. Zwolni  lewy klawisz myszki, 
7. Element przybierze zmodyfikowany kszta t.

4.7.11. Obracanie elementu 

Niekt re elementy maj mo liwo obrotu wok rodka. Takimi elementami
w programie s np. elementy grafiki: prostok ty, elipsy, elementy instalacji jak
odbiorniki, rozdzielacze, itd.

Wszystkie elementy, kt re mog by obracane maj ikonk , za kt r mo na
z apa  i obraca  element.

♦ Aby obraca  element nale y:
1. Upewni si , czy program jest w trybie zaznaczania element w (wci ni ty

przycisk z czarn  strza k  w pasku narz dzi),
2. Ustawi kursor na elemencie i klikn lewym klawiszem myszki w celu jego

zaznaczenia,
3. Ustawi kursor myszki na ikonce  s u cej do obracania. Kursor myszki

zmienia kszta t tak, aby zasugerowa , e element mo e by  obracany,
4. Przycisn  lewy klawisz myszki,
5. Nie zwalniaj c lewego klawisza myszki, obraca  element,
6. Zwolni  lewy klawisz myszki. 
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! Przyci ni cie klawisza Shift podczas obracania elementu powoduje, e program
pozwala dla obracanych element w wybra tylko kilka mo liwych (typowych)
k t w tj. 0°, 45°, 90°.

4.7.12. Usuwanie element w

Edytor graficzny pozwala na atwe usuwanie element w z projektu. Je eli
zachodzi potrzeba usuni cia pewnej grupy element w, mo na skorzysta z opisanych
powy ej funkcji grupowego zaznaczania i usun  je jednocze nie.

♦ Aby usun elementy z projektu nale y:
1. Zaznaczy elementy do usuni cia. Mo na tutaj wykorzysta wszystkie techniki

opisane w rozdzia ach od 4.7.4 do 4.7.7, 

2. Wybra  polecenie „Edycja / Usu ” (Del, ).

4.7.13. Aksonometria - obliczanie rz dnych odbiornik w

W programie dost pna jest opcja obliczania rz dnych dla aksonometrii. Aby
program prawid owo oblicza rz dne podczas rysowania schematu
aksonometrycznego nale y zaznaczy opcj : „Obliczaj rz dne w aks.” W czenie
aksonometrii oraz ustalenie k ta mo na wykona w okienku „Opcji projektu”
wybieraj c pozycj listy „Edycja”. Rz dne odbiornik w b d obliczane analizuj c
przebieg dzia ek od r d a.

Po zaznaczeniu opcji „Obliczaj rz dne w aksonometrii” program b dzie wylicza
rz dn , na kt rej znajduje si dany odbiornik, traktuj c wszystkie dzia ki poziome oraz
pod zadanym w aksonometrii k tem, jako odcinki kt rych rz dna nie ulega zmianie, tak
jak ma to miejsce w rzeczywisto ci. W przypadku nie zaznaczenia tej opcji, odbiornik
b dzie si  znajdowa  na rz dnej wynikaj cej z aktualnego po o enia na rysunku. 

Schemat aksonometryczny nale y narysowa  na arkuszu typu „Rozwini cie”.

4.7.14. Roz czanie element w

Czasami zachodzi potrzeba roz czenia element w. Taka potrzeba mo e
wyst pi np. gdy rozdzielacz, przy cze lub grzejnik maj by przesuni te bez
element w pod czonych do nich.

♦ Aby roz czy  elementy nale y:
1. Klikn  element, 

2. Wybra  polecenie „Elementy / Roz cz” (Ctrl+R, ).
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4.7.15. Wstawianie wielu jednakowych element w

Standardowo program po wstawieniu elementu lub modu u przechodzi do
podstawowego trybu pracy – trybu zaznaczania i przesuwania. Cz sto zachodzi
jednak potrzeba wstawienia do projektu kilku element w tego samego typu. W takiej
sytuacji pomocne jest polecenie “Wstaw ten, co ostatnio” przypisane standardowo do
klawisza funkcyjnego F3.

♦ Aby wstawi kolejny element lub modu tego samego typu nale y po zako czeniu

wstawiania elementu wybra  polecenie „Edycja / Wstaw ten, co ostatnio” (F3, ).

Podczas wstawiania kilku jednakowych element w jeden po drugim mo liwe jest
te wykorzystanie trybu pracy POWT – powtarzalne wstawianie element w. Je eli tryb
jest aktywny, program wstawia element wybranego rodzaju, a do momentu
przyci ni cia prawego klawisza myszki (po wstawieniu jednego elementu pozostaje
w trybie wstawienia tego samego elementu). Je eli tryb jest nieaktywny, program po
wstawieniu jednego elementu przechodzi do trybu zaznaczania. 

Tryb POWT odnosi si do element w konstrukcji, instalacji i armatury ( ciany,
okna, drzwi, para dzia ek, rozdzielacz, zaw r, itd.). 

♦ Aby w czy lub wy czy  tryb POWT nale y:
- klikn  raz na polu POWT w prawym dolnym rogu ekranu,

albo
- przycisn  klawisze Alt+B.

Mo na r wnie  wybra  tryb pracy POWT z menu rozwijalnego przycisku .

! Zmiana standardowego ustawienia programu zgodnie z powy szym opisem
mo e by bardzo korzystna podczas edycji konstrukcji budynku z element w
typu „ ciana”.

4.8. Uzupe nianie danych element w

4.8.1. Podstawy uzupe niania danych 

Wi kszo element w, na kt rych operuje program, posiada okre lone dane lub
parametry. Do edycji tych danych s u y tabela danych. Tabela znajduje si
standardowo z prawej strony okna programu. S tutaj uzupe niane dane element w
wstawionych na obszar roboczy programu. Dane elementu s podzielone na kategorie
zale ne od rodzaju elementu. Kategorie grupuj dane wg okre lonych kryteri w np. wg
wymiar w, danych technicznych, wygl du, przynale no ci do ogrzewania
p aszczyznowego itp.

♦ Aby w czy / wy czy tabel danych nale y wybra polecenie „Widok / Poka /

Schowaj tabel  danych” (F12, ).
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W lewej kolumnie tabeli danych znajduj si nazwy p l, natomiast z prawej strony
wida warto ci tych p l. Tabela podzielona jest nag wkami na poszczeg lne
kategorie. Ka da kategoria zawiera pola edycji elementu. Ka da kategoria danych
wyr niona jest innym kolorem. Poszczeg lne kategorie mo na zamyka za pomoc
znaku je li pola s widoczne i otwiera za pomoc znaku je li s ukryte. Mo na
w ustawieniach programu zmieni domy lnie widoczno  p l, czyli kategorie w tabeli
danych mog  by  przedstawiane jako zamkni te lub otwarte (patrz rozdzia 7.3.1).

! Niekt re pola maj chmurki pomocy, kt re pokazuj dok adniejszy opis po
ustawieniu kursora myszki na tym polu (bez przyciskania klawiszy myszki).

Zawarto tabeli nie jest sta a – pojawiaj ce si pola zale od typu
zaznaczonego elementu. Je eli zaznaczono kilka element w tego samego typu, w
tabeli znajduj si pola wsp lne wszystkich zaznaczonych element w. Je li
zaznaczonych jest kilka element w r nych typ w, tabela danych nie b dzie zawiera a
adnych p l.

! Zaznaczenie wielu element w tego samego typu i jednoczesna edycja niekt rych
danych tych element w mo e bardzo przyspieszy proces uzupe niania danych
(patrz rozdzia  4.8.7). 

! Podczas uzupe niania danych konieczne jest zaznaczanie element w. Poniewa
podczas zaznaczania mo e doj do przypadkowego przesuwania element w,
korzystne jest ich zablokowanie (tryb BLOK) przed przyst pieniem do
uzupe niania danych (patrz rozdzia  4.5.2). 

4.8.2. Rodzaje p l w tabeli danych i spos b ich edycji 

Je eli chodzi o mo liwo ci edycji, tabela danych zawiera pola r nego rodzaju.
Rodzaj pola determinuje spos b jego edycji. Wiele danych i warto ci jest
odczytywanych przez program z rysunku lub okre lanych przy u yciu innych danych.
Wielko ci te s umieszczone w nawiasach. U ytkownik ma mo liwo nadpisania ich
warto ci  narzucon .

! W sytuacji, gdy trzeba wr ci do warto ci domy lnej nale y wpisa w danym
polu znak zapytania: „?” i nacisn  „Enter”.

Mo na wyr ni nast puj ce rodzaje p l wyst puj cych w tabeli danych
(przyk ady podane s  dla element w grafiki):

1. pola tekstowe,
2. pola liczbowe,
3. pola wyboru (wariantowe, oznaczone strza k  po nazwie pola),
4. pola kompleksowe (oznaczone trzykropkiem po nazwie pola),
5. pola informacyjne.

! W tabeli danych mog te  wyst powa  pola o charakterze mieszanym.
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1. Pola tekstowe

Pola tekstowe umo liwiaj wpisanie dowolnego tekstu, przy czym w niekt rych
przypadkach d ugo tekstu jest ograniczona do pewnej liczby znak w. W celu
zatwierdzenia nowej zawarto ci pola tekstowego nale y nacisn  klawisz Enter.

Polem tekstowym jest np. “Tekst” dla elementu typu prostok t.

2. Pola liczbowe

Pola liczbowe umo liwiaj wprowadzenie warto ci liczbowej. Konkretne pola
liczbowe posiadaj z regu y automatyczn kontrol zakresu warto ci, jak mo na
wprowadzi . Je eli zostanie wpisana warto spoza zakresu, to program ostrze e
U ytkownika sygna em d wi kowym i przyjmie najmniejsz  b d najwi ksz warto z
dopuszczalnego zakresu, w zale no ci od tego czy wpisana warto by a zbyt ma a
czy zbyt du a. W celu zatwierdzenia nowej warto ci pola liczbowego nale y nacisn
klawisz Enter.

Niekt re pola liczbowe maj mo liwo podania warto ci specjalnych –
reprezentowanych przez litery, lub inne znaki. Warto ci specjalne s zawsze
obja nione w chmurkach pomocy dla tych p l. Przyk adem pola liczbowego jest
„Wysoko  [mm]” dla prostok ta.

3. Pola wyboru (wariantowe)

Dla niekt rych p l zbi r jego mo liwych warto ci jest z natury ograniczony (np.
pola „Typ strza ki” oznaczaj cy rysunek strza ki na pocz tku i ko cu amanej). Po
klikni ciu myszk na polu takiego typu z jego prawej strony pojawia si dodatkowy
przycisk umo liwiaj cy rozwini cie listy mo liwych warto ci. Klikni cie na ten przycisk
rozwija list  np. : 

! W celu rozwini cia listy nie trzeba klika myszk na przycisk. T sam funkcj
spe nia kombinacja klawiszy Ctrl+Enter. R wnie Ctrl+Enter powoduje
zamkni cie listy. 

W celu zako czenia edycji pola, po wskazaniu w a ciwego wariantu, mo na
ponownie klikn strza k po prawej stronie pola lub klikn na inne pole w tabeli
danych. W przypadku dwukrotnego klikni cia na wybrany wariant lista r wnie
zostanie zamkni ta.

! Dwukrotne klikni cie na polu wariantowym powoduje wybranie kolejnej pozycji z
listy.
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Listy, kt re pokazuj si w tabeli danych mog by jednopoziomowe lub
wielopoziomowe. W przypadku listy wielopoziomowej za pomoc tych folder w
przedstawiane s grupy podwariant w. Aby rozwin lub zwin grup nale y na niej
dwukrotnie klikn  myszk  lub ustawi  si  na niej i przycisn  klawisz Enter.

4. Pola kompleksowe

Uzupe nienie niekt rych p l wymaga podania wi cej ni jednej warto ci. W takiej
sytuacji stosowane s pola kompleksowe. Po klikni ciu na obszar takiego pola pojawi
si , podobnie jak przy polach wariantowych, przycisk ze strza k lub trzykropkiem po
prawej stronie. Klikni cie na ten przycisk powoduje wy wietlenie dodatkowego okienka
zawieraj cego r ne pola, zale nie od potrzeb. Przyk adem tego typu pola jest pole
„Czcionka”.

Po odpowiednim skonfigurowaniu p l w okienku mo na je zamkn . W przypadku
p l kompleksowych, podobnie jak dla wariantowych, istnieje mo liwo otwarcia i
zamkni cia okienka za pomoc klawiszy Ctrl+Enter. Edycj mo na te zako czy
poprzez ponowne klikni cie na strza ce z prawej strony pola lub klikni cie na inne pole
w tabeli.

5. Pola informacyjne

Niekt re pola s tylko polami informacyjnymi i nie mog by modyfikowane przez
U ytkownika. Po klikni ciu na takie pole pojawia si  w ska kolorowa obw dka.

4.8.3. Okre lanie typ w. Skr ty literowe.

Typ rury, grzejnika, zaworu itd. jest polem wyboru. W takim polu mo na rozwin
list mo liwych do wybrania element w. Lista zale y od katalog w wybranych w
projekcie.
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! Okre lenie w a ciwego dla projektu typu pod czenia oraz opor w miejscowych
jest mo liwe dopiero po okre leniu typu rury. W przeciwnym wypadku s
dost pne tylko standardowe systemy pod cze .

Alternatywnym sposobem wyboru typu elementu jest utworzenie, a nastepnie
u ycie skr tu literowego. U ytkownik ma mo liwo przypisywania liter do element w
z katalog w: ”Rury i kszta tki”, „Zawory i armatura”, „Izolacje”, „Grzejniki” oraz
„Ogrzewanie p aszczyznowe”. Domy lnie lista skr t w jest pusta. Mo na dla
najcz ciej u ywanych element w  przypisa  skr ty w celu przyspieszenia pracy.

Zawsze oczywi cie istnieje mo liwo wybrania dowolnego elementu z listy bez
konieczno ci przypisywania jej skr tu literowego.

Okno skr t w literowych przedstawia si  nast puj co:
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♦ Aby przypisa  skr t literowy nale y:
1. Wybra  menu „Opcje /„”Ustawienia programu” / Edycja skr t w literowych” , 
2. Wpisa w polu „Nowy skr t” liter lub kilka liter, kt re maj by przypisanym

skr tem. Program nie rozpoznaje du ych i ma ych liter, 
3. Wybra w li cie „Element katalogu” element, kt ry ma by przypisany wybranej

literze,
4. Klikn  przycisk „Przypisz”,
5. Zatwierdzi  zmiany klikaj c „OK”. 

♦ Aby skasowa  skr t literowy nale y:
1. Wybra  menu „Opcje / „Ustawienia programu” / „Edycja skr t w literowych” ), 
2. Wybra z listy „Zdefiniowane skr ty” skr t wraz z przypisanym elementem, kt ry

ma zosta usuni ty,
3. Klikn  przycisk „Kasuj”,
4. Zatwierdzi  zmiany klikaj c „OK”. 

♦ Aby wy wietli aktualn list skr t w literowych nale y wybra menu Widok

/ Poka /Schowaj skr ty literowe .

Skr t literowy odnosi si do rodziny rur lub rodziny innych element w. Oznacza
to, e wpisuj c w tabeli danych w polu “Typ rury” liter oznaczaj c typ rury, nakazuje
si programowi dobranie wielko ci typu rury z danej rodziny. Aby narzuci rednic
rury nale y wpisa : < rednica><skr t_literowy>, np. 10a, je li do litery “a” jest
przypisany typ rury. 
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Nale y pami ta o tym, ze skr ty literowe s przypisane do U ytkownika, a nie do
projektu, tak wiec np. nie mog by przeniesione na inny komputer wraz z plikiem
projektu.

4.8.4. Opory miejscowe 

Opory miejscowe w instalacji wyst puj na takich elementach jak: kolanka,
zmiana kierunku, obej cie, odmulacz, zaw r itp.

Opory miejscowe w programie dziel si na „widoczne” i „niewidoczne”. Opory
widoczne to opory wywo ywane przez elementy wprowadzone na rysunek projektu i
wybierane z poszczeg lnych zak adek paska narz dzi – np. kolanka, zawory.
Wszystkie widoczne opory miejscowe maj swoje dane w osobnych polach w tabeli
danych.

Opory niewidoczne to opory miejscowe, kt re wyst puj w instalacji, natomiast
nie mo na lub nie chcemy deklarowa ich poprzez wprowadzenie na rysunek instalacji.
S  w wczas deklarowane w polu “Opory r ne”. Nie maj swojego odzwierciedlenia w
rysunku projektowanej instalacji, natomiast s uwzgl dniane w obliczeniach strat
ci nienia.

! Dla ka dej dzia ki mo na deklarowa opory r ne, kt re s zgodne z typem rury
dla dzia ki, tak wi c aby m c wpisywa opory miejscowe z katalogu rur zawsze
najpierw nale y okre li  typ rury. 

W pole “Opory r ne” mo na wpisywa niewidoczne opory miejscowe korzystaj c
ze skr t w literowych albo wybiera  je z listy. Po klikni ciu na przycisk z prawej
strony pola „Opory r ne”, poka e si specjalne okienko do okre lania opor w
miejscowych na zaznaczonej dzia ce (zaznaczonych dzia kach, je li jest zaznaczona
wi cej ni  jedna dzia ka).
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W oknie „Po czenia i opory na dzia ce …” jest wy wietlona lista element w,
kt rych obecno  wynika z wprowadzenia ich na rysunek dzia ki.

Pole „Katalog i rodzaj w z w i po cze ” domy lnie wy wietla opcj dobrania -
„jak katalog dzia ki”. Z rozwijalnej listy mo na r wnie wybra inny katalog dobieranych
element w, spo r d dost pnych w projekcie katalog w producent w.

Po zaznaczeniu w li cie odpowiedniego elementu, mo na sprecyzowa rodzaj
po czenia/w z a w polu „Ustawienia po czenia/w z a”, gdzie do wyboru s
po czenia „Domy lne” lub „Umocowane”.

W dolnej, lewej cz ci okienka opor w miejscowych znajduje si okno „Dodaj do
opor w dzia ki nr…” z list dost pnych opor w. W prawej li cie znajduj si wybrane
dla danej dzia ki opory miejscowe. Pozycje mo na przenosi pomi dzy listami za
pomoc  przycisk w ze strza kami znajduj cymi si  pomi dzy obiema listami.

W li cie dost pnych opor w na pocz tku umieszczane s kszta tki
z zastosowanego dla danej dzia ki katalogu rur. Kolejne pozycje zajmuj umowne
elementy o okre lonym kv, dzeta lub oporze w kPa. Na ko cu umieszczane s
zdefiniowane makrodefinicje.

Warto kv, dzeta lub spadku ci nienia nale y uzupe ni po ich przeniesieniu do
prawego cz ci okna. 

W prawym dolnym rogu znajduj si przyciski „Wpisz” pozwalaj cy na
zaakceptowanie wprowadzonych zmian i opor w miejscowych, „Anuluj”, „Makra”
pozwalaj cy na przej cie do edycji makrodefinicji oraz przycisk „Do Makra” ,dzi ki
kt remu mo na zadeklarowa makro z bie cych opor w. Wi cej o makrodefinicjach –
zobacz rozdzia  7.8. 

Opory miejscowe mog zosta wpisane bez otwierania opisanego wy ej okienka.
Jednak e w takim przypadku wpisane mog by jedynie elementy, kt re maj
zdefiniowane skr ty literowe. Przyk adowo, je li litera “b” jest przypisana do kolanka
90O, to w polu “Opory r ne” mo na wpisa po prostu b dla okre lenia jednego kolana,
albo „bbb” dla okre lenia trzech kolan.

Aby do listy opor w miejscowych doda makrodefinicj nale y j wpisa przez
podanie jej numeru - *<numer> (np. *1 ). Mo na r wnie wpisywa opory o okre lonej
warto ci dzeta w nawiasach kwadratowych, np. [5,2], kv – w nawiasach zwyk ych np.
(5,2) lub wprost op r w kPa w nawiasach klamrowych np. {1,2}. 

W programie wyst puj elementy, kt re mog by umiejscawiane w projekcie,
natomiast nie wywo uj w programie opor w miejscowych. Nale do nich elementy
takie jak np. manometr, termometr, manometr r nicowy, zaw r bezpiecze stwa.

4.8.5. Wpisywanie powtarzaj cych si  danych 

Cz sto zdarza si , e elementy w projekcie maj powtarzaj ce si dane. W takich
przypadkach, dla przyspieszenia edycji, mo na skorzysta z jednej z metod
u atwiaj cych powielanie danych. Nale  do nich: 

- Powtarzanie ostatnich warto ci,
- Grupowe wype nianie danych,
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- Zestawy warto ci typowych.

Sposoby te s  szczeg owo opisane w poni szych podpunktach.

4.8.6. Powtarzanie ostatnich warto ci

Jest to najprostsza metoda powielania danych element w. Po wprowadzeniu
danej warto ci okre lonego pola dla jednego elementu i zaznaczeniu kolejnego nie

trzeba wpisywa tej samej warto ci jeszcze raz, lecz mo na skorzysta z mo liwo ci
jej powt rzenia.

♦ Aby wpisywa dane z wykorzystaniem powtarzania ostatnio podanych warto ci
nale y:

1. Zaznaczy  jeden element,
2. Wpisa  dan  i potwierdzi  wpis przyciskiem Enter ,
3. Zaznaczy  kolejny element – w tabeli powinno by  zaznaczone to samo pole,
4. Wybra  polecenie „Dane element w / Powt rz ostatni  warto ” (F2).

! Program pami ta ostatnie warto ci dla 10-ciu p l danych.

Je li program nie ma zapami tanej ostatniej warto ci dla wybranego pola,
zostanie to zasygnalizowane d wi kiem oraz odpowiednim komunikatem w linii stanu. 

4.8.7. Grupowe wype nianie danych dla wielu element w

Jest to druga z metod szybkiego wype niania danych dla wielu element w. Po
zaznaczeniu kilku element w, w tabeli danych pokazuj si wsp lne pola wszystkich
zaznaczonych element w. Te warto ci p l, kt re s identyczne we wszystkich
zaznaczonych elementach s  wypisane w tabeli, natomiast inne pola s  puste. 

Wpisuj c warto do dowolnego z tych p l zmienia si  j dla wszystkich
zaznaczonych element w. Nie ma tutaj znaczenia, czy przed wpisaniem warto ci p l
by y jednakowe czy r ne dla zaznaczonych element w. Pola, kt re nie b d
edytowane, pozostan  dla ka dego z zaznaczonych element w nie zmienione.

♦ Aby zmieni  dan jednocze nie dla wielu element w nale y:
1. Zaznaczy elementy. Mo na tutaj wykorzysta wszystkie techniki opisane

w rozdzia ach od 4.7.4 do 4.7.7, 
2. Wpisa  dane do wybranych p l w tabeli danych.

4.8.8. Zestawy danych i galeria zestaw w danych 

Istot zestaw w danych jest zapami tanie warto ci wybranych p l jednego
elementu jako zestawu danych i p niejsze “wklejenie” takiego zestawu danych do
innych element w. Zapami tane zestawy danych tworz zawarto listy zestaw w
danych, z kt rej mo na korzysta  podczas dalszej edycji projektu.

♦ Aby zapami ta  zestaw wybranych danych nale y:
1. Zaznaczy element i ewentualnie uzupe ni jego dane, (je li nie zosta y

wcze niej uzupe nione),
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2. Ustawi kursor na obszarze tabeli danych i przycisn prawy klawisz myszki
albo klikn  na przycisk rozwini cia menu podr cznego tabeli danych: ,

3. W obydwu powy szych przypadkach uka e si menu podr czne tabeli danych,
z kt rego nale y wybra  “Zapami taj jako zestaw danych”,

4. Na tabel danych na o y si tabela z list  p l, kt re zostan zapami tane w
zestawie (pocz tkowo pola s  odznaczone),

5. Za pomoc myszki nale y zaznaczy odpowiednie pola, kt rych warto ci maj
by  zapami tane w zestawie. 

6. Klikn przycisk „OK” w celu zapami tania zestawu lub „Anuluj” w celu
zaniechania.

Przyk adowy wygl d okna do tworzenia zestawu danych:

Utworzone zestawy danych wy wietlane s w specjalnym okienku listy zestaw w
danych.

♦ Aby w czy lub wy czy list zestaw w danych nale y wybra polecenie „Widok

/ Poka  / Schowaj list  zestaw w danych” (F9, )

W li cie tej przedstawiane s  zapami tane zestawy danych w formie: 
<warto _pola> (<nazwa_pola>); <warto _pola> (<nazwa_pola>); [...]

np.

! Po ustawieniu myszki na konkretnym zestawie danych, wy wietla si chmurka
pomocy pokazuj ca, jakie pola zosta y w nim zapami tane.
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Zestawy danych mog by wykorzystane albo dla pojedynczych element w albo
dla wielu zaznaczonych element w.

♦ Aby u y  zestawu danych dla pojedynczych element w nale y:
1. W czy  list  zestaw w danych, (je li nie jest w czona),
2. Klikn na wybrany zestaw w li cie zestaw w danych. Kursor myszki zmieni

kszta t na strza k  z do czon  tabel danych , 
3. Klika lewym klawiszem myszki po kolei na ka dy z element w, kt re maj

przyj  warto ci p l z wybranego zestawu danych,
4. Aby zako czy “wstawianie” zestaw w danych nale y klikn prawym

klawiszem myszki.

♦ Aby u y  zestawu danych jednocze nie dla wielu element w nale y:
1. W czy  list  zestaw w danych, (je li nie jest w czona),
2. Zaznaczy elementy, kt re maj przyj warto ci danych z zestawu. Mo na tutaj

wykorzysta  wszystkie techniki opisane w rozdzia ach od 4.7.4 do 4.7.7, 
3. Podw jnie klikn  na zestaw danych w li cie zestaw w danych,
4. Zestaw danych zostanie “wstawiony” do wszystkich zaznaczonych element w.

Galeria zestaw w danych

Zapami tanymi zestawami danych mo na zarz dza , czyli je usuwa , zmienia
ich opis itd. S u y do tego galeria zestaw w danych.

♦ Aby w czy galeri zestaw w danych nale y wybra polecenie „Dane element w /
Galeria zestaw w danych ...” 

Okienko galerii zestaw w danych wygl da nast puj co:

Praw cz okienka stanowi lista zestaw w danych. Zestawy danych s
przedstawione w taki sam spos b, jak na ”Li cie zestaw w danych”. Przed opisem
zestawu danych znajduje si symbol z liter  “B”. Symbol ten oznacza, e zestaw
danych b dzie zapisywany w bibliotece U ytkownika, a nie w pliku projektu i dzi ki
temu b dzie m g by  u ywany przez U ytkownika we wszystkich jego projektach.
Zestaw danych bez symbolu “B” jest zapisywany w pliku projektu.
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Po klikni ciu na zestaw danych z prawej strony pokazuje si jego zawarto . Dla
wybranego zestawu danych za pomoc pola pod list zestaw w „Zapisuj w bibliotece
u ytkownika” mo na okre li , czy ma on by zapisywany w bibliotece U ytkownika,
czy te nie. Po wybraniu zestawu danych z listy i po jego zaznaczeniu, obok nazwy
zestawu danych poka e si symbol „B”. Za pomoc pola „Opis” mo na zmieni opis
wybranego zestawu danych, natomiast za pomoc przycisku “Usu ” usun  go z listy. 

4.8.9. Przemieszczanie si po elementach za pomoc  klawiatury 

Edycja rysunku jest najbardziej efektywna z wykorzystaniem myszki. Jednak e
przy edycji danych element w niezb dna jest klawiatura. W celu unikni cia ci g ego
przenoszenia r ki z klawiatury na myszk i z powrotem mo na skorzysta z funkcji
przenoszenia si  z elementu na element tylko z pomoc klawiatury.

Program posiada dwa tryby przemieszczania si  po elementach za pomoc klawiatury:

- przej cie do najbli szego elementu w okre lonym kierunku,
- przej cie do elementu pod czonego w okre lonym kierunku. 

Przej cie w okre lonym kierunku do najbli szego elementu:

Tryb ten najlepiej nadaje si do przechodzenia pomi dzy elementami tego
samego typu w projekcie.

♦ Aby przej  do najbli szego elementu z pomoc  klawiatury nale y:
1. Zaznaczy jeden z element w w projekcie. W tabeli danych s widoczne jego

dane. Po kolejnych elementach w projekcie mo na przesuwa si za pomoc
klawiszy i strza ek:

- Przycisn klawisze Ctrl+<strza ka>, aby przenie si na najbli szy element
tego samego typu znajduj cy si w okre lonym kierunku (np. ze rodkowego
odcinka profilu na kolejny lub poprzedni rodkowy odcinek profilu),

- Przycisn klawisze Ctrl+Alt+<strza ka>, aby przenie si na najbli szy
element innego typu znajduj cy si w okre lonym kierunku (np. ze rodkowego
odcinka profilu na pocz tek profilu). 

<strza ka> w tym przypadku oznacza klawisz kursora umieszczony w osobnym
bloku klawiszy kursora.

! Program przechodzi na najbli szy element pod wzgl dem geometrycznym.
Czasami najbli szy element mo e si okaza niezgodny z oczekiwaniami
U ytkownika.

Po przej ciu na inny element tego samego typu w tabeli danych pokazuj si jego
dane, kt re mo na modyfikowa . Jednocze nie nie zmienia si aktualne pole w tabeli
danych. Umo liwia to szybkie wype nienie zawarto ci jednego pola. Dodatkowo mo na
w tym momencie korzysta z funkcji powtarzania ostatniej warto ci (patrz rozdzia
4.8.6).

Gdy warto ma by jednakowa dla wszystkich element w, lepiej skorzysta
z grupowego zaznaczania (patrz rozdzia  4.7.4). 
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Przej cie w okre lonym kierunku do elementu pod czonego:

Tryb ten najlepiej nadaje si do przechodzenia pomi dzy odcinkami instalacji
w projekcie.

♦ Aby przej  do elementu pod czonego w okre lonym kierunku nale y:
1. Zaznaczy jeden z element w. W tabeli danych s widoczne jego dane. Po

danych w tabeli mo na przesuwa  si  za pomoc  klawiszy strza ek,
2. Upewni si , e jest w czony tryb klawiatury Num Lock – uwidoczniony za

pomoc  lampki na klawiaturze,
3. Przycisn klawisze Ctrl+<jeden z klawiszy na klawiaturze numerycznej>.

Kierunek przechodzenia jest okre lony poprzez pozycj klawisza w stosunku do
klawisza cyfry 5. i tak: klawisz 8 – powoduje przej cie na element pod czony „u
g ry” wybranego elementu, klawisz 9 – element pod czony „u g ry w prawo”,
klawisz 6 – „w prawo”, klawisz 3 – „w d , w prawo”, itd. Jest to schematycznie
przedstawione na poni szym rysunku: 

7
8 9

4 5 6

1
2 3

4.9. Uzbrojenie i armatura

4.9.1. Wst p

W programie opr cz zasadniczych element w, tworz cych sie (instalacj ),
wyst puje wiele element w armatury i uzbrojenia, takich jak zawory lub zasuwy, rury
ochronne itd. Nadano im wsp ln nazw “Armatura”. Charakterystyczn i wsp ln ich
cech  jest to, e wstawia si  je na inne, ju istniej ce elementy projektu.

! Armatura to element, kt ry nie mo e istnie w projekcie sam, a jedynie mo e by
przyporz dkowany do innego elementu.

! Podobnie jak elementy armatury zachowuj si okna, drzwi oraz takie elementy
grafiki, jak opis dzia ki. Wszystkie operacje, kt re mog by wykonane na
elementach armatury mog  te  by  wykonane na opisach dzia ek.

Opis poszczeg lnych element w armatury znajduje si w dalszych rozdzia ach
instrukcji.
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4.9.2. Wstawianie pojedynczych element w armatury 

Wstawianie element w armatury odbywa si podobnie jak wstawianie zwyk ych
element w, z t  r nic , e element taki musi by wstawiony do ju istniej cego
elementu, kt ry tu nazwiemy elementem podstawowym (np. dzia ka).

♦ Aby wstawi  element armatury nale y:
1. Upewni si , e w projekcie istnieje ju element podstawowy, do kt rego b dzie

dodawana armatura,
2. Klikn  na przycisk reprezentuj cy wymagany do wstawienia element armatury,
3. Wraz z przesuwaniem myszki w obszarze projektu b dzie widoczny zarys

wstawianego elementu,
4. Klikn element podstawowy, w miejscu gdzie ma by wstawiony wybrany

element armatury. Program wykona wstawienie armatury, je eli typ elementu
armatury pasuje logicznie do elementu podstawowego,

5. W zale no ci od ustawionego trybu wstawiania element w program przejdzie do
trybu zaznaczania albo zaproponuje wstawienie kolejnego identycznego
elementu armatury. W tym drugim przypadku, aby zako czy wstawianie
element w armatury nale y przycisn prawy klawisz myszki. Konfiguracja trybu
wstawiania element w armatury opisana jest w rozdziale 7.3.1.

! Nale y zawsze klikn na element (fragment projektowanej instalacji), do
kt rego ma by dodany element armatury.

! Ma to szczeg lne znaczenie podczas wstawiania zestawu grzejnikowego, kt ry
znajduje si na rysunku obok grzejnika. Jednak e logicznie nale y on do
grzejnika i program sam znajdzie odpowiednie miejsce do narysowania zestawu
grzejnikowego. Na rysunku b dzie to wygl da o nast puj co:

Podczas wstawiania Po wstawieniu

4.9.3. Usuwanie element w armatury 

Element armatury lub uzbrojenia musi zosta zaznaczony, aby m g by usuni ty.
Dlatego podczas zaznaczania element w uzbrojenia i armatury do usuni cia, nale y
kontrolowa komunikaty na linii stanu, aby zamiast armatury nie zaznaczy i nie
usun  elementu podstawowego, na kt rym si  on znajduje.

Nale y pami ta o tym, e wraz z usuwanym elementem podstawowym, kt ry
zawiera elementy armatury, zostan  r wnie usuni te wszystkie elementy armatury.
Operacj  usuni cia elementu mo na zawsze cofn  (patrz rozdzia  4.6). 
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4.9.4. Szybkie wstawianie wielu element w armatury 

Program umo liwia szybkie wstawienie wielu jednakowych element w armatury
do istniej cych w projekcie element w podstawowych. Taki spos b jest szczeg lnie
przydatny przy uzupe nianiu opis w dzia ek.

♦ Aby szybko wstawi  elementy armatury do wielu element w podstawowych nale y:
1. Zaznaczy elementy podstawowe, do kt rych maj by wstawione elementy

armatury. Mo na tutaj wykorzysta wszystkie techniki opisane w rozdzia ach od
4.7.4 do 4.7.7, 

2. Podw jnie klikn na przycisk w pasku narz dzi reprezentuj cy element
armatury. Elementy armatury zostan wstawione do wszystkich zaznaczonych
element w, o ile typ elementu armatury b dzie pasowa logicznie do element w
podstawowych.

4.9.5. Uzupe nianie danych element w armatury 

Jak ju wspomniano wcze niej, elementy armatury nie s elementami
samodzielnymi, ale zawsze musz przynale e do innych element w (podstawowych).
Dane element w armatury s uzupe niane w tabeli danych elementu podstawowego.
Po klikni ciu na element armatury lub zawieraj cy go element podstawowy, w tabeli
danych pojawiaj  si  dane elementu podstawowego, a poni ej dane armatury:

Dane te s zgrupowane w osobn kategori i zawsze zaczynaj si nazw
wybranego elementu armatury Poni ej umieszczone s pola wybranego elementu
armatury.

Ka da kategoria rozpoczynaj ca dane kolejnego elementu armatury jest
oznaczona bia ym znakiem lub . Znak oznacza, e pozosta e pola edycji
elementu armatury s zwini te (niewidoczne). Znak oznacza, e pozosta e pola
edycji elementu armatury s widoczne. Klikni cie na znak lub powoduje zwini cie
lub rozwini cie pozosta ych p l.

Dane niekt rych element w armatury sk adaj si tylko z jednego pola, a pewne
elementy armatury nie maj  w og le swoich p l w tabeli danych.

4.9.6. Wyb r sposobu rysowania element w armatury 

Spos b rysowania element w armatury jest mo liwy do wyboru z rozwijalnej listy
w polu edycji elementu armatury w tabeli danych elementu podstawowego. Wybieraj c
warto tego pola mo na wybra rysunek elementu armatury. Przyk adowo po
wstawieniu manometru, w tabeli danych pojawia si kategoria „Manometr” i pole
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“Manometr ...” z mo liwo ci wyboru typu rysunkowego listy mo liwo ci. W li cie
znajduj  si  opisy przedstawienia graficznego manometru:

Symbol graficzny

Warto  w polu 
“Manometr ...” 

Norma, bez 
zaworu

Norma, z 
zaworem Naturalny

Odwracanie element w w pionie i poziomie mo na wykona na dwa sposoby:
myszk  na rysunku lub dla poszczeg lnych element w armatury w tabeli danych.

Po klikni ciu na element armatury, kt ry mo e zosta odwr cony w pionie lub
w poziomie, pojawia si zielona ikonka ze strza k  s u ca do odwracania elementu.
Przyk adowo dla zaworu przedstawia si  to nast puj co:

♦ Aby zmieni punkt pod czenia rurki impulsowej do zaworu, obracamy ten zaw r
(dolny zaw r na rysunku): 

Przewlekaj c myszk  t ikonk mo na odwr ci zaw r w poziomie lub w pionie.
W przypadku zaworu prostego, odwr cenie go w poziomie zmienia tylko kierunek
opisu zaworu, natomiast dla zaworu sko nego zmienia si  jego kierunek.

Podobn operacj mo na wykona w tabeli danych. Po klikni ciu na przycisk z
prawej strony pola “Obr t rys.” pojawia si okienko umo liwiaj ce odwr cenie zaworu
“w poziomie” (Odwr cony x) oraz “w pionie (Odwr cony y)”. Nale y pami ta , e
“kierunek poziomy” jest tutaj rozumiany jako kierunek r wnoleg y do osi zaworu,
natomiast “kierunek pionowy” - jako kierunek prostopad y do osi zaworu.

W opisywanym okienku znajduje si jeszcze pole “Trzymaj pion”. Je li na rysunku
s uwzgl dniane spadki dzia ek i jednocze nie zawory maj by rysowane pionowo, a
nie prostopadle do dzia ki, to pole “Trzymaj pion” powinno zosta  zaznaczone: 
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Pole “Trzymaj pion” nie 
zaznaczone Pole “Trzymaj pion” zaznaczone

Zawory posiadaj dodatkowo mo liwo zmiany pozycji opisu. Po klikni ciu na
zaw r pojawia si ta ramka, w kt rej mo e znajdowa si opis zaworu. Myszk
mo na opis zaworu przesun w dowolne miejsce chwytaj c za niebieska notatk

przy opisie pola.
Opis zaworu mo na r wnie przesuwa za pomoc strza eczek w rozwijalnej

li cie pola “Poz. opisu” w tabeli danych.
Dodatkowo w programie istnieje mo liwo wyboru jednego z predefiniowanych

typ w opis w zawor w.

! Odwracanie zawor w oraz przesuwanie ich opis w za pomoc  p l w tabeli
danych jest u yteczne, gdy trzeba t operacj wykona na wielu zaworach
jednocze nie.

♦ Aby odwr ci  wiele zawor w jednocze nie albo przesun  ich opisy nale y:
1. Zaznaczy  dzia ki z zaworami,
2. W tabeli danych pojawi  si  pola zaznaczonych dzia ek wraz polami zawor w,
3. Otworzy okienko do odwracania zaworu (pole “Obr t rys.”) lub pole do

przesuwania opisu (“Poz. opisu”) i wykona dan operacj . Wykonana ona
zostanie dla wszystkich zaznaczonych element w.

4.9.7. Wzajemne czenie element w armatury 

W zale no ci od wzajemnego usytuowania element w armatury (np. zawor w), s
dobierane odpowiednie elementy cz ce. Rozr niamy dwie zasadnicze lokalizacje
armatury wzgl dem siebie:

1. Elementy znajduj  si  na dzia ce blisko siebie,
2. Elementy znajduj  si  na dzia ce w pewnej odleg o ci od siebie.

Ad.1. W takim przypadku elementem cz cym armatur ze sob jest wsp lna
z czka. W zale no ci od rednicy i rodzaju gwintu (wewn trzny, zewn trzny)
elementu armatury s dobierane z czki takie jak mufy, nyple, z czki przej ciowe. Taki
przyk ad po czenia ilustruje dob r z czki dla dw ch s siaduj cych zawor w
:odcinaj cego i zwrotnego. Zawory po czone s  tylko z czk .
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Ad.2. W takim przypadku s dobierane z czki dla ka dego elementu armatury z
osobna: w miejscu po czenia dzia ki z elementem armatur na jego wlocie oraz w
miejscu po czenia elementu armatury z dzia k na jego wylocie. Pomi dzy zaworami
wyst puje odcinek rury. 

4.10. Wstawianie i konfiguracja opis w dzia ek

Opisy dzia ek s elementami wstawianymi, podobnie jak armatura na dzia ki
(odcinki sieci), umo liwiaj cymi trwa e uwidocznienie podstawowych (takich, jak np.
rednica i typ rury) wynik w oblicze na rysunku. Przyciski reprezentuj ce opisy

dzia ek znajduj  si  w pasku narz dzi na zak adce „Grafika”:

– opis dzia ki sko ny. Umo liwia dowolne ustawienie miejsca po o enia
odno nika oraz tekstu opisu wraz z mo liwo ci  obrotu o 90°, 

– opis dzia ki prosty. Program rysuje odno nik jako kresk prostopad do
rysunku dzia ki i umieszcza tekst nad i pod odno nikiem,
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– opis dzia ki uproszczony. Tekst jest umieszczany bezpo rednio nad
rysunkiem dzia ki. Program nie rysuje dodatkowych kresek odno nik w.

Wstawianie opis w dzia ek odbywa si identycznie jak wstawianie element w
armatury. Zastosowanie ma r wnie szybkie wstawianie opis w dzia ek, kt re
wykonuje si  w spos b opisany w rozdziale 4.9.4.

♦ Aby wstawi  opis do wielu dzia ek jednocze nie nale y:
- zaznaczy odpowiednie dzia ki korzystaj c z funkcji grupowego zaznaczania

(patrz rozdzia : 4.7.4 - 4.7.7, 
- podw jnie klikn  jeden z opis w dzia ki na zak adce „Grafika”,
- opisy wstawiane s na rodek dzia ki, wi c przy du ej ich ilo ci mo e wyst pi

konieczno  przesuni cia niekt rych, aby nie zaciemnia y rysunku projektu.

♦ Sko ny i prosty opis dzia ki ma mo liwo odwr cenia przy u yciu myszki. Aby
odwr ci  opis dzia ki nale y:

1. Zaznaczy  opis dzia ki. Na ko cu kreski odno nika pojawia si  ma a ikonka ,
2. Ustawi  kursor myszki na . Przycisn  i przytrzyma  lewy klawisz myszki,
3. Nie zwalniaj c klawisza myszki odwr ci  opis, 
4. Zwolni  klawisz myszki. 

♦ Sko ny opis dzia ki ma dodatkowo mo liwo dowolnego umiejscowienia kreski
odno nika. Aby przesun  kresk  odno nika nale y:

1. Ustawi kursor myszki na poziomej kresce odno nika opisu dzia ki. Przycisn i
przytrzyma  lewy klawisz myszki,

2. Nie zwalniaj c klawisza myszki przesun  kresk  odno nika w inne miejsce,
3. Zwolni  klawisz myszki. 

Po wstawieniu opisu do dzia ki w tabeli danych pojawiaj si dane do konfiguracji
opisu:

Opis dzia ki:
Pole kompleksowe. S u y do wyboru wynik w, kt re maj si znale nad,

pod oraz obok kreski opisu. 

Obr t rys.:
Pole kompleksowe. S u y do obrotu opisu dzia ki. Wykorzystywane jest

najcz ciej przy jednoczesnej konfiguracji wielu opis w dzia ek.

Wstawiony do dzia ki i skonfigurowany opis mo na zapami ta w pasku narz dzi
programu przeznaczonym na modu y U ytkownika.

♦ Aby zapami ta opis dzia ki wraz z jego ustawieniami, nale y ten opis zaznaczy na
rysunku, a nast pnie wybra z menu funkcj „Modu y / Do cz do paska narz dzi”.
Pojawi si okno galerii modu w, w kt rym mo na doda  w asny opis do nowego
elementu. Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK” nowy opis dzia ki b dzie dost pny na
zak adce z modu ami U ytkownika.





Elementy podk adu budowlanego

109

5. ELEMENTY PODK ADU BUDOWLANEGO 

5.1. Wst p

Podk ad budowlany w programie stanowi :
- arkusze rzut w z naniesion konstrukcj budynku ( cianami, pomieszczeniami

itd)
- arkusze rozwini  z naniesionym przekrojem przez stropy. 

! Uk ad pomieszcze  nie jest odwzorowywany na rozwini ciach

Edytor graficzny umo liwia narysowanie rzut w poszczeg lnych kondygnacji
budynku, w kt rym jest projektowana instalacja i / lub, dla kt rego chcemy wykona
obliczenia strat ciep a. Rzut kondygnacji stanowi niezb dn podstaw do projektu
ogrzewania p aszczyznowego.

Istnieje mo liwo importu gotowego rzutu z pliku utworzonego innym
programem, np. typu CAD. Import pliku w formacie DWG/DXF mo e odbywa si
z interpretacj lub bez interpretacji rysunku. Oba rodzaje importu zosta y opisane
w rozdziale 7.5 oraz 7.5.2. 

Najistotniejsz cech oferowanego przez program algorytmu wczytywania
rysunk w DWG/DXF jest mo liwo ich interpretacji, tzn. rozpoznania i wstawienia do
arkusza projektu cian, okien i drzwi rozumianych jako obiekty programu (takie same,
jak te, kt re zosta yby wstawione poprzez tworzenie podk adu r cznie) oraz
rozpoznania na tej podstawie struktury pomieszcze na kondygnacji. Skuteczno
rozpoznania struktury pomieszcze w programie Instal-therm w ogromnym stopniu
zale y od zrozumienia struktury warstw zawartych w pliku DWG/DXF oraz od
staranno ci wykonania rysunku w aplikacji graficznej, z kt rej pochodzi rysunek. Mo e
si zdarzy , i kilka pomieszcze zostanie przez interpreter po czonych w jedno, gdy
w otw r w cianie wewn trznej nie wstawiono na rysunku drzwi (lub drzwi tych
w rzeczywisto ci r wnie nie ma). W takiej sytuacji i podobnych istniej sposoby
narzucenia na rysunku struktury pomieszcze , om wione w dalszej cz ci instrukcji.

! W trakcie importu nie powstaj przegrody poziome - pod ogi na gruncie, dachy
i stropy. Nale y je doda  r cznie w edytorze graficznym (jako przegrody
graficzne) lub w tabelach Instal-OZC (jako tabelaryczne) - w przypadku
wsp pracy z programem Instal-therm . 

Program pozwala wczyta dowolny rysunek bez interpretacji (np. w formacie
EMF/WMF lub BMP, a tak e DWG i DXF), kt ry mo e stanowi  t o do narysowania
konstrukcji kondygnacji z element w dost pnych w programie.

5.2. Elementy rzutu kondygnacji

Poni ej opisane zosta y szczeg owo elementy tworz ce rzut kondygnacji
budynku zapisywany na arkuszu „Plan / rzut”, na zak adce „Konstrukcja”. Opisane
cechy i dane w jednakowym stopniu dotycz obiekt w narysowanych w programie, jak
i zaimportowanych z pliku DWG lub DXF z interpretacj , przy czym podczas importu
powstaj jedynie obiekty typu „ ciana”, „Okno” i „Drzwi”, oraz „Pomieszczenie”. Dla
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ka dego elementu podany jest przycisk w pasku narz dzi, kt ry s u y do jego
wstawienia oraz dok adny opis p l danych elementu.

5.2.1. ciana

Element „ ciana” s u y do ograniczania obszar w pomieszcze . W programie
przyj to zasad , e pojedyncza ciana stanowi odcinek prosty. Je li wi c wyst puje
potrzeba wprowadzenia ciany amanej, nale y u y  kilku element w typu „ ciana”.

Przycisk w pasku narz dzi „Elementy”:

Wygl d na ekranie:

Dane elementu „ ciana”:

K t
Pole liczbowe. K t w stosunku do osi X. Pole mo e by uzupe niane podczas

wstawiania ciany wtedy program b dzie zachowywa wpisany k t na rysunku.
Warto  w nawiasie oznacza k t odczytany z rysunku.

D ugo  w osiach [m]
Pole liczbowe. D ugo ciany w osiach. Pole mo e by uzupe niane podczas

wstawiania ciany (po zaznaczeniu pierwszego ko ca ciany) wtedy program
b dzie zachowywa wpisan  d ugo na rysunku. Warto w nawiasie oznacza
d ugo odczytan z rysunku. Po odczytaniu warto ci z rysunku, pole bez
mo liwo ci edycji. 

Grubo  [m]
Pole liczbowe. Grubo ciany. Pole mo e by uzupe niane podczas

wstawiania ciany. Po klikni ciu na to pole po jego prawej stronie poka e si
strza ka, kt ra umo liwia otwarcie okienka do edycji grubo ci „prawej” i „lewej”
cz ci ciany. Pozwala to na stworzenie ciany niesymetrycznej. W takiej sytuacji
linia przerywana w rodku ciany przestaje stanowi  jej o .

Wys. w osiach [m]
Pole liczbowe. Wysoko ciany w osiach. Warto odczytywana z danych

kondygnacji zapisanych w strukturze budynku.

Pow. w osiach [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia ciany w osiach. Warto w nawiasach oznacza

powierzchni  obliczon na podstawie danych rysunkowych.

D . w wietle [m] 
Pole liczbowe. D ugo ciany w wietle. Pole bez mo liwo ci edycji. Warto

w nawiasach oznacza d ugo  odczytywan z rysunku.
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Wys. w wietle [m] 
Pole liczbowe. Wysoko ciany w wietle. Warto odczytywana z danych

kondygnacji zapisanych w strukturze budynku.

Pow. w wietle [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia ciany w wietle. Warto w nawiasach oznacza

powierzchni  obliczon na podstawie danych rysunkowych.

D . zewn. [m] 
Pole liczbowe. D ugo ciany w wymiarach zewn trznych. Pole bez

mo liwo ci edycji. Warto  w nawiasach oznacza d ugo  odczytywan  z rysunku. 

Wys. zewn. [m] 
Pole liczbowe. Wysoko ciany w wymiarach zewn trznych.

Pow. zewn. [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia ciany w wymiarach zewn trznych. Warto

w nawiasach oznacza powierzchni obliczon  na podstawie danych rysunkowych.

Typ konstrukcji przegrody
Pole wyboru. Je eli deklaracja przegr d odbywa si w Instal-OZC,

i w programie tym utworzono ju definicje przegr d, to pole to staje si polem
wyboru, w kt rym z dost pnej listy mo na wybra zdefiniowany wcze niej typ
przegrody. Je eli typ zosta ju przypisany do ciany w Instal-OZC – w edytorze
graficznym pojawi si automatycznie jego nazwa oraz odpowiednia warto
wsp czynnika U0 w polu poni ej.

U0 / UN / R 
Pole liczbowe. Wsp czynnik przenikania ciep a przez przegrod / op r cieplny

przegrody. Je eli deklaracja przegr d odbywa si w Instal-OZC to pole jest
zablokowane do edycji. Dla wybranego z listy typu przegrody zostaje automatycznie
uzupe niony.

Nazw typu konstrukcji przegrody oraz wsp czynnik U0 mo na wpisa wprost
z klawiatury w edytorze graficznym – wtedy po wczytaniu projektu do Instal-OZC
w strukturze budynku b dzie widoczny typ przegrody oraz U0 przypisane do danej
przegrody w pomieszczeniu.

Obliczana w Instal-OZC
Pole wyboru. Deklaracja, czy przegroda ma by uwzgl dniana przez program

Instal-OZC w obliczeniach strat ciep a.

Rodzaj ciany
Pole wyboru. Pole to mo e przyj warto „Zewn trzna” lub „Wewn trzna”.

Rodzaj ciany ma znaczenie podczas wstawiania powierzchni grzewczych do
pomieszcze – program uwzgl dnia zadeklarowan szeroko pasa pod ogi
nieogrzewanej przy cianie, a szeroko tego pasa zale y od typu ciany. Warto
odst pu dla cian zewn trznych i wewn trznych jest konfigurowana w „Opcje
projektu / Ogrzewanie pod ogowe”/,
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Odst p PG od ciany [m]
Pole liczbowe. Odst p powierzchni grzewczej od ciany. Warto w nawiasach

oznacza zadeklarowan warto domy ln zale n od rodzaju ciany. Istnieje tutaj
mo liwo  wprowadzenia niestandardowego odst pu PG od ciany.

5.2.2. ciana ukowa

Element „ ciana ukowa” s u y do wprowadzania cian b d cych wycinkiem uku
okr gu.

Przycisk w pasku narz dzi „Elementy”:

Wygl d na ekranie:

Dane elementu „ ciana ukowa”:

K t
Pole liczbowe. K t jaki tworzy linia cz ca pocz tek i koniec ciany ukowej

w stosunku do osi X. Pole mo e by  uzupe niane podczas wstawiania ciany, wtedy 
program b dzie zachowywa wpisany k t na rysunku. Warto w nawiasie oznacza
k t odczytany z rysunku.

D ugo  w osiach [m]
Pole liczbowe. D ugo ciany w osiach. Pole mo e by uzupe niane podczas

wstawiania ciany (po zaznaczeniu pierwszego ko ca ciany), wtedy program
b dzie zachowywa wpisan  d ugo na rysunku. Warto w nawiasie oznacza
d ugo  odczytan  z rysunku.

Grubo  [m]
Pole liczbowe. Grubo ciany. Pole mo e by uzupe niane podczas

wstawiania ciany. Po klikni ciu na to pole po jego prawej stronie poka e si
strza ka, kt ra umo liwia otwarcie okienka do edycji grubo ci „prawej” i „lewej”
cz ci ciany. Pozwala to na stworzenie ciany niesymetrycznej. W takiej sytuacji
linia przerywana w rodku ciany przestaje stanowi  jej o .

Wys. w osiach [m]
Pole liczbowe. Wysoko ciany w osiach. Warto odczytywana z danych

zapisanych w strukturze budynku.

Pow. w osiach [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia ciany w osiach. Warto w nawiasach oznacza

powierzchni  obliczon na podstawie danych rysunkowych.
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D . w wietle [m] 
Pole liczbowe. D ugo ciany w wietle. Pole bez mo liwo ci edycji. Warto

w nawiasach oznacza d ugo  odczytywan z rysunku.

Wys. w wietle [m] 
Pole liczbowe. Wysoko ciany w wietle. Warto odczytywana z danych

zapisanych w strukturze budynku.

Pow. w wietle [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia ciany w wietle. Warto w nawiasach oznacza

powierzchni  obliczon na podstawie danych rysunkowych.

D . zewn. [m] 
Pole liczbowe. D ugo ciany w wymiarach zewn trznych. Pole bez

mo liwo ci edycji. Warto  w nawiasach oznacza d ugo  odczytywan  z rysunku. 

Wys. zewn. [m] 
Pole liczbowe. Wysoko ciany w wymiarach zewn trznych. Domy lnie

warto  r wna jest wysoko ci w osiach.

Pow. zewn. [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia ciany w wymiarach zewn trznych. Warto

w nawiasach oznacza powierzchni obliczon  na podstawie danych rysunkowych.

Typ konstrukcji przegrody
Pole wyboru. Typ konstrukcji przegrody. Je eli deklaracja przegr d odbywa si

w Instal-OZC, i w programie tym utworzono ju definicje przegr d, to pole to staje
si  polem wyboru, w kt rym z dost pnej listy mo na wybra  zdefiniowany wcze niej
typ przegrody. Je eli typ zosta przypisany do ciany w Instal-OZC – w edytorze
graficznym pojawia si automatycznie jego nazwa oraz przypisany typowi
wsp czynnik U0 w polu poni ej.

U0 / UN / R 
Pole liczbowe. Wsp czynnik przenikania ciep a przez przegrod / op r cieplny

przegrody. Je eli deklaracja przegr d odbywa si w Instal-OZC to pole jest
zablokowane do edycji. Dla wybranego z listy typu przegrody zostaje automatycznie
uzupe niony.

Obliczana w Instal-OZC
Pole wyboru. Deklaracja, czy przegroda ma by „widziana” przez program

Instal-OZC w obliczeniach strat ciep a.

Rodzaj ciany
Pole wyboru. Pole to mo e przyj warto „Zewn trzna” lub „Wewn trzna”.

Rodzaj ciany ma znaczenie podczas wstawiania powierzchni grzewczych do
pomieszcze – program uwzgl dnia zadeklarowan szeroko pasa pod ogi
nieogrzewanej przy cianie, a szeroko tego pasa zale y od typu ciany. Warto
odst pu dla cian zewn trznych i wewn trznych jest konfigurowana w „Opcje
projektu / Ogrzewanie pod ogowe”
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L. odcink w uku
Pole liczbowe. Liczba odcink w amanej, za pomoc , kt rej rysowana jest

ciana ukowa. Wielko w nawiasach oznacza warto automatycznie wyznaczon
przez program na podstawie maksymalnego k ta za amania. Istnieje mo liwo
narzucenia wielko ci przez U ytkownika – wtedy program dostosowuje si do
podanej ilo ci.

Odst p PG od ciany
Pole liczbowe. Odst p powierzchni grzewczej od ciany. Warto w nawiasach

oznacza zadeklarowan warto domy ln zale n od rodzaju ciany. W tym polu
istnieje mo liwo  wprowadzenia niestandardowego odst pu PG od ciany.

! ciana ukowa nie powstaje w wyniku interpretacji plik w DWG/DXF. 

5.2.3. Otw r w cianie

Element „Otw r w cianie” nie jest elementem samodzielnym – mo e by
umieszczony tylko na cianie i jest do niej przypisany, a jego pola danych pojawi si
w dolnej cz ci tabeli danych ciany. Ma charakter graficzny i nie wp ywa na
obliczenia, w szczeg lno ci nie likwiduje rozdzia u pomieszcze cian . W celu 
umieszczenia otworu w cianie nale y wybra go z paska „Elementy” i klikn na o
ciany w wybranym miejscu. Otw r mo na w ramach ciany przesuwa .

Przycisk w pasku narz dzi „Elementy”:

Wygl d na ekranie:

Dane elementu „Otw r w cianie”:

Szeroko  [m] 
Pole liczbowe. Szeroko  otworu, liczona wzd u  osi ciany.

Wysoko  [m] 
Pole liczbowe. Wysoko  otworu.

Rysuj lini
Pole wyboru. Pole mo e przyjmowa warto „Tak” lub „Nie” i dotyczy sposobu

rysowania. Ustawienie „Tak” powoduje, e program rysuje kontur ciany wzd u
otworu.

5.2.4. Okno

Element „Okno” nie jest elementem samodzielnym – mo e by umieszczony tylko
na cianie i jest do niej przypisany, a jego pola danych pojawi si w dolnej cz ci
tabeli danych ciany, w kategorii danych „Okno”. 
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Jest uwzgl dniany w obliczeniach strat ciep a w Instal-OZC – identycznie jak
cianie, oknu przypisywany jest typ konstrukcji przegrody, a powierzchnia okna jest

odejmowana od obliczeniowej powierzchni ciany, w kt rej si znajduje. Element ten
widziany jest w tabelach programu Instal-OZC jako tzw. podprzegroda, czyli przegroda
zagnie d ona (podporz dkowana przegrodzie macierzystej, czyli cianie) – gwarantuje
to automatyczn aktualizacj powierzchni netto przegrody macierzystej, bez potrzeby
odejmowania powierzchni lub wsp czynnik w „U” tych przegr d.

Wstawiane w trybie AUTO grzejniki s automatycznie przyci gane do rodka
okna.

W celu umieszczenia okna w cianie nale y wybra je z paska „Elementy”
i klikn na o ciany w wybranym miejscu. Okno mo na w ramach ciany przesuwa
lub zmienia jego orientacj poprzez przeci gni cie na drug stron ciany kwadracika
ze strza k  widocznego po zaznaczeniu okna.

Przycisk w pasku narz dzi „Elementy”:

Wygl d na ekranie:

Dane elementu „Okno”:

Szeroko  [m] 
Pole liczbowe. Szeroko okna, liczona wzd u osi ciany. Domy lna

szeroko okna odczytywana jest z danych zapisanych w strukturze budynku. Je li
warto nie jest tam uzupe niona, wtedy szeroko okna wstawianego na rysunek
przyjmuje pewn  warto  okre lon w programie.

Grubo  [m]
Pole liczbowe. Grubo okna, kt ra decyduje o umiejscowieniu przew enia

na rysunku.

Wysoko  [m] 
Pole liczbowe. Wysoko  okna.

Typ rysunkowy
Pole wyboru. Typ rysunkowy okre laj cy, czy okno ma by rysowane jako

pojedyncze z ram lub bez, czy jako podw jne. Mo liwo  wyboru z dost pnej listy. 

Typ konstrukcji przegrody
Pole wyboru. Typ konstrukcji przegrody. Je eli obliczenia strat ciep a

pomieszcze oraz deklaracja przegr d odbywaj si w Instal-OZC to pole to staje
si polem wyboru, w kt rym z dost pnej listy mo na wybra typ przegrody. Je eli
typ zosta przypisany do okna w Instal-OZC – w edytorze graficznym pojawia si
automatycznie jego nazwa oraz przypisany typowi wsp czynnik U0 w polu poni ej.



Elementy podk adu budowlanego

116

U0/UN/ R 
Pole liczbowe. Wsp czynnik przenikania ciep a przez przegrod . Je eli

obliczenia strat ciep a pomieszcze oraz deklaracja przegr d odbywa si w Instal-
OZC to pole jest uzupe niane dla wybranego z listy typu przegrody
zadeklarowanego wcze niej w programie Instal-OZC i jest w wczas zablokowane
do edycji.

5.2.5. Drzwi

Element „Drzwi” nie jest elementem samodzielnym – mo e by umieszczony tylko
na cianie i jest do niej przypisany, a jego pola danych pojawi si w dolnej cz ci
tabeli danych ciany, w kategorii danych „Drzwi”. 

Element ten jest uwzgl dniany w projekcie obejmuj cym obliczenia strat ciep a w
– identycznie jak cianie i oknu, drzwiom przypisywany jest typ konstrukcji przegrody,
a ich powierzchnia jest odejmowana od obliczeniowej powierzchni ciany, w kt rej si
znajduj .

W celu umieszczenia drzwi w cianie nale y wybra je z paska „Elementy”
i klikn na o ciany w wybranym miejscu. Drzwi mo na w ramach ciany przesuwa
lub zmienia ich orientacj poprzez przeci gni cie kwadracika ze strza k
widocznego po zaznaczeniu drzwi. 

Przycisk w pasku narz dzi „Elementy”:

Wygl d na ekranie:

Dane elementu „Drzwi”:

Szeroko  [m] 
Pole liczbowe. Szeroko  drzwi, liczona wzd u  osi ciany.

Wysoko  [m] 
Pole liczbowe. Wysoko  drzwi.

Typ rysunkowy
Pole wyboru. Typ rysunkowy okre laj cy, czy drzwi maj by rysowane jako

jednoskrzyd owe (pojedyncze), czy dwuskrzyd owe (podw jne). Mo liwo wyboru
z dost pnej listy wygl du drzwi na rzucie kondygnacji.

Typ konstrukcji przegrody
Pole wyboru. Typ konstrukcji przegrody. Je eli obliczenia strat ciep a

pomieszcze oraz deklaracja przegr d odbywaj si w Instal-OZC to pole to staje
si polem wyboru, w kt rym z dost pnej listy mo na wybra typ przegrody. Je eli
typ zosta przypisany do drzwi w Instal-OZC – w edytorze graficznym pojawia si
automatycznie jego nazwa oraz przypisany typowi wsp czynnik U0 w polu poni ej.
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U0/UN/ R 
Pole liczbowe. Wsp czynnik przenikania ciep a przez przegrod . Je eli

obliczenia strat ciep a pomieszcze oraz deklaracja przegr d odbywa si w Instal-
OZC to dla wybranego z listy typu przegrody zostaje automatycznie uzupe niona
warto  wsp czynnika i pole jest zablokowane do edycji.

5.2.6. Pomieszczenie

Istniej dwa rodzaje pomieszcze graficznych w programie. Jeden rodzaj to
pomieszczenie utworzone z zamkni tego obszaru otoczonego cianami – po
utworzeniu takiego obszaru program automatycznie rozpoznaje nowy obiekt –
pomieszczenie.

Drugi rodzaj to element wybrany z paska narz dzi i narysowany jako wielok t.
W takim wypadku pomieszczenie mo e podlega obliczeniom strat ciep a w programie
Instal-OZC, lecz wszystkie ciany, okna oraz drzwi musz zosta tutaj zadeklarowane
jako elementy tabelaryczne, czyli niepowi zane rysunkowo z edytorem graficznym.

Pomieszczenie stanowi kluczowy element na etapie edycji instalacji ogrzewania
p aszczyznowego – tylko do pomieszczenia mo na wstawi powierzchni grzewcz .
Oba rodzaje pomieszcze maj te same dane w tabeli. Dane pomieszczenia maj
du e znaczenie podczas oblicze , nale y wi c po wi ci  im nale yt  uwag .

Przycisk w pasku narz dzi „Elementy”:

Wygl d na ekranie:

pomieszczenie zbudowane ze cian pomieszczenie narysowane jako wielok t

Dane elementu „Pomieszczenie”:

Symbol pom.
Pole tekstowe. Symbol pomieszczenia ma charakter opisowy i s u y do jego

identyfikacji podczas edycji i w tabelach wynik w. Program mo e zawiera
predefiniowane nazwy pomieszcze , determinuj ce r wnie warto temperatury
pomieszczenia.

Opis
Pole tekstowe. Opis charakteryzuj cy pomieszczenie.

Mieszkanie
Pole wyboru. Z rozwijalnej listy istnieje mo liwo wybrania mieszkania, a

przez to przypisania pomieszczenia do wybranego z drzewka struktury budynku,
mieszkania. Wyb r ten mo e wp ywa , zale nie od u ytych norm, na niekt re
obliczenia w programie Instal-OZC. 
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Pow. w. . [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia pomieszczenia w wietle. Warto w nawiasie

oznacza powierzchni odczytan przez program z rysunku. Mo na j nadpisa
warto ci narzucon . W celu powrotu do warto ci odczytanej nale y wpisa „?”
i nacisn Enter.

Pow. w.o. [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia pomieszczenia podana w osiach cian. Warto

w nawiasie oznacza powierzchni odczytan przez program z rysunku. Mo na j
nadpisa , w celu powrotu do warto ci odczytanej nale y wpisa „?” i nacisn
Enter.

ti/¯i [0C]
Pole liczbowe. Temperatura wewn trzna pomieszczenia. Warto domy lna

ustalana jest w opcjach projektu w danych budynku. Wpisuj c w polu znak „-”
okre lamy pomieszczenie jako atrium powoduj c, e program oblicza straty takiego
pomieszczenia jako straty do zewn trz.

Obliczane w Instal-OZC
Pole wyboru. Pozwala okre li , czy straty ciep a pomieszczenia maja by

liczone wska nikowo, czy w programie Instal-OZC. 

Pomieszczenie ogrzewane 
Pole wyboru. Pozwala okre li  czy pomieszczenie jest ogrzewane.

Q/Ú
Pole liczbowe. Warto ca kowitego zapotrzebowania ciep a pomieszczenia.

Poniewa do doboru grzejnik w nale y bra pod uwag strat zredukowan
o cz strat przez pod og lub cian ogrzewan , warto ta ma charakter
informacyjny. Pole mo e pozosta niewype nione. Je eli obliczenia strat ciep a
przeprowadzane s w Instal-OZC, wtedy w tabeli danych pojawi si warto
obliczona.

Qwym/Úwym
Pole kompleksowe. Wymagana moc odbiornik w w pomieszczeniu. Jest to

Q/Φ zredukowane (zapotrzebowanie ciep a pomieszczenia zredukowane o cz
strat przez pod og lub cian ogrzewan ), mo e by powi kszone
o zapotrzebowanie ciep a rozdzielone z innych pomieszcze , w kt rych U ytkownik
zadeklarowa rozdzia strat ciep a do innych pomieszcze . Sumaryczna moc cieplna
ogrzewania grzejnikowego, p aszczyznowego i ew. innych grzejnik w powinna
pokry  t  warto . Pole to musi by wype nione.

Z prawej strony pola znajduje si strza ka, kt ra umo liwia otwarcie okienka
edycji Qwym/Φwym. W tym okienku mo liwa jest deklaracja czy straty ciep a
pomieszczenia maj by obliczane w Instal-OZC. Mo na r wnie uzupe ni dane
odno nie rodzaj w ogrzewania w pomieszczeniu i ich procentowego udzia u
w pokryciu strat ciep a.
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Udzia  OP [%] 
Pole liczbowe. Procentowy udzia ogrzewania p aszczyznowego w pokryciu 

wymaganej mocy odbiornik w (Qwym/Φwym.) ca ego pomieszczenia. Domy lnie
warto ustawiona jest na (auto). W takim wypadku, je li w pomieszczeniu
wyst puje ogrzewanie p aszczyznowe i grzejnikowe program stara si jak
najwi ksz cz zapotrzebowania ciep a pokry przez OP, pozosta a cz strat
uwzgl dniana jest w doborze grzejnik w. U ytkownik mo e narzuci inn warto .

Qop/Úop
Pole liczbowe. Obliczona na podstawie Qwym/Φwym. i udzia u OP wymagana

moc ogrzewania p aszczyznowego w pomieszczeniu. Warto ta stanowi punkt
wyj cia dla projektu p aszczyzny grzejnej. Mo liwo  r cznego narzucenia warto ci
– udzia  OP zostanie w takim wypadku przeliczony.

Udzia  grz. [%]
Pole liczbowe. Procentowy udzia ogrzewania grzejnikowego w pokryciu

wymaganej mocy odbiornik w (Qwym/Φwym.) ca ego pomieszczenia. Domy lnie
warto ustawiona jest na (auto). W takim wypadku, je li w pomieszczeniu
wyst puje ogrzewanie p aszczyznowe i grzejnikowe, program stara si jak
najwi ksz cz zapotrzebowania ciep a pokry przez OP, pozosta a cz strat
uwzgl dniana jest w doborze grzejnik w. U ytkownik mo e narzuci inn warto .

Qgrz/Úgrz
Pole liczbowe. Obliczona na podstawie Qwym/Φwym. i udzia u grz. wymagana

moc ogrzewania grzejnikowego (konwekcyjnego) w pomieszczeniu. Warto ta
stanowi punkt wyj cia dla doboru grzejnik w. Mo liwo  r cznego narzucenia
warto ci – udzia  grz. zostanie w takim wypadku przeliczony. 

ti/¯i poni ej
Pole liczbowe. Temperatura jaka panuje poni ej pomieszczenia,

wykorzystywana przy obliczaniu ogrzewania pod ogowego. Wpisanie konkretnej
temperatury powoduje, e odpowiednie pola w danych PG nale cych do tego
pomieszczenia nie b d podlega y edycji – narzucona tu warto  b dzie przepisana
do danych PG. 

Je li w polu „ti/θi poni ej” zostanie wpisany znak „-” wtedy temperatura nie
zostanie przypisana i dla ka dej PG w pomieszczeniu mo na b dzie wybra inn
warto  temp. poni ej.
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Rozdzia  Qop/Úop ... 
Pole kompleksowe. Spos b rozdzia u straty ciep a (Qop/Φop) pomi dzy PG

wprowadzone do pomieszczenia. Pole to mo e by edytowane dopiero po
wprowadzeniu kilku PG do pomieszczenia. Domy lne ustawienie (auto) oznacza,
e strata b dzie automatycznie rozdzielana przez program pomi dzy dost pne

w danym pomieszczeniu PG. W celu przeprowadzenia r cznego rozdzia u nale y
rozwin poni ej przedstawione okienko, zmieni ustawienie na „Podzia  r czny”
i rozdzieli strat tak, aby suma wynosi a 100%. Mo na narzuci dan moc tylko
cz ci z PG w pomieszczeniu a program rozdzieli pozosta cz Q/Φ pomi dzy
pozosta e PG. W wczas warto ci w nawiasach oznaczaj , e dla tych PG moc
cieplna zostanie okre lona automatycznie.

W dolnej cz ci okienka znajduje si pole „Reszta Q/Φ min:”, kt re pokazuje
minimaln warto Q/Φ, kt ra na pewno nie zostanie pokryta przez ogrzewania
pod ogowe. Warto tego pola jest obliczana na podstawie powierzchni
wprowadzonych PG i dost pnej dla nich tpp/θpp max., kt re determinuj
maksymaln (teoretycznie mo liw do uzyskania) moc OP w tym pomieszczeniu.
Je li warto ta jest mniejsza od Qop/Φop, pole „Reszta Q/Φ min:” zostanie
wype nione.

Rodzaj pom. ... 
Pole wyboru. Rodzaj pomieszczenia (dla projektu ogrzewania

p aszczyznowego) z uwagi na spos b u ytkowania. W zale no ci od wybranej tutaj
opcji okre lana jest zawarto umieszczonych poni ej p l dotycz cych
maksymalnych temperatur powierzchni pod ogi, co w zasadniczy spos b wp ywa na
projekt ogrzewania pod ogowego. Dost pne w tym polu opcje zale od wytycznych
producenta i mog si zmienia zale nie od wczytanego katalogu systemu
ogrzewania. Dost pna jest te opcja „Inne”, kt ra pozwala okre li dowolny inny typ
pomieszczenia ni dost pne do wyboru. Dla opcji „Inne” poni sze pola „tpp/θpp
max. ...” mo na edytowa , a wi c mo na dowolnie okre li dopuszczaln
maksymaln temperatur powierzchni pod ogi w strefie wewn trznej i brzegowej
(tppmax / tppmax SB).
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Termostat pok. (pole opcjonalne) 
Pole wyboru. Typ termostatu pokojowego, kt ry znajduje si w pomieszczeniu.

Zawarto listy wyboru jest zale na od wybranego w opcjach projektu/ogrzewanie
p aszczyznowe  systemu automatyki. 

tppmax/¯pp max
Pole liczbowe. Maksymalna temperatura powierzchni pod ogi w strefie

wewn trznej. Warto widoczna w tym polu zale y od wybranego rodzaju
pomieszczenia i wytycznych producenta. W przypadku, gdy wybrany jest rodzaj
pomieszczenia „Inne”, zawarto pola mo na edytowa , w pozosta ych
przypadkach ma ono charakter informacyjny. 

tppmax SB/¯pp maxSB
Pole liczbowe. Maksymalna temperatura powierzchni pod ogi w strefie

brzegowej stanowi cej oddzielny obw d. W a ciwo ci pola – patrz powy szy opis
dla „tppmax/θpp max”.

Przy cza ... 
Pole kompleksowe. Pole to wy wietla sum  d ugo ci przy czy

przechodz cych przez wszystkie PG znajduj ce si w danym pomieszczeniu.
Szczeg owy opis tabelki przy czy znajduje si  w rozdziale 6.3.3.3. 

Rodzaj opisu 
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy rodzaju opisu pomieszczenia na

rysunku. Po wyborze „Konfiguruj” otwiera si okno wygl du element w, w kt rym
mo na tworzy (poprzez skopiowanie) i konfigurowa wygl d element w na
rysunku. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dost pny w rozwijanej li cie
w tabeli.

Opis na wydruku
Pole wyboru. Umo liwia wy czenie drukowania pola zawieraj cego opis

pomieszczenia. Je eli pole to ustawione jest na „Nie”, to opis pomieszczenia b dzie
widoczny tylko podczas edycji, natomiast nie b dzie widoczny na podgl dzie
wydruku i nie zostanie wydrukowany.

5.2.7. Przegroda pozioma: strop 

Element „Przegroda pozioma: strop” nie jest elementem samodzielnym – mo e
by umieszczony tylko w pomieszczeniu i jest do niego przypisany. Jednak e ma
niezale na tabele danych.

W celu umieszczenia stropu w pomieszczeniu nale y wybra go z paska
„Elementy” i klikn na obszar pomieszczenia, w kt rymkolwiek miejscu. Strop zostaje
wstawiony. W obszar pomieszczenia w jego osiach adekwatnie do wielko ci
pomieszczenia znajduj cego si powy ej. Mo e wyst pi konieczno wprowadzenia
kilku przegr d typu strop do jednego pomieszczenia, w zale no ci z iloma
pomieszczeniami powy ej ono s siaduje.

! Stropy wewn trzne nale y wstawia i opisywa w projekcie tylko raz.
U ytkownik wstawia wewn trzny strop albo jako element typu „Strop” na dolnej
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kondygnacji albo jako „Pod oga” na g rnej kondygnacji (zalecana jest druga
opcja, czyli wstawianie „Pod ogi”).

Przycisk w pasku narz dzi „Elementy”:

Wygl d na ekranie:

Dane elementu „Przegroda pozioma: strop”:

Pow. w osiach [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia w osiach. Warto odczytywana z rysunku. 

Warto  pola mo na samodzielnie edytowa .

Pow. w wietle [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia w wietle. Warto odczytywana z rysunku. 

Warto  pola mo na samodzielnie edytowa .

Pow. zewn [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia zewn trzna przegrody. Warto pola mo na

samodzielnie edytowa .

Obliczana w Instal-OZC
Pole wyboru. Deklaracja, czy przegroda ma by „widziana” przez program

Instal-OZC w obliczeniach strat ciep a.

Typ konstrukcji przegrody
Pole wyboru. Typ konstrukcji przegrody. Je eli obliczenia strat ciep a

pomieszcze oraz deklaracja przegr d odbywaj si w Instal-OZC to pole to staje
si polem wyboru, w kt rym z dost pnej listy mo na wybra typ przegrody. Je eli
typ zosta przypisany do stropu w Instal-OZC – w edytorze graficznym pojawia si
automatycznie jego nazwa oraz przypisany typowi wsp czynnik U0 w polu poni ej.

U0/UN/R
Pole liczbowe. Wsp czynnik przenikania ciep a przez przegrod . Je eli

deklaracja przegr d odbywa si w Instal-OZC to pole jest zablokowane do edycji.
Dla wybranego z listy typu przegrody zostaje automatycznie uzupe niona jego
warto .

Nazw typu konstrukcji przegrody oraz wsp czynnik U0 mo na wpisa wprost
z klawiatury w edytorze graficznym – wtedy po wczytaniu projektu do Instal-OZC
w strukturze budynku b dzie widoczny typ przegrody oraz U0 przypisane do danej
ciany w pomieszczeniu.
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Nachylenie do poziomu 
K t nachylenia przegrody do poziomu. W oparciu o powierzchni rzutu i ten

k t program oblicza rzeczywist powierzchni przegrody. Wyniki oblicze  s
przedstawione w polach edycji stropu w kategorii danych „Wymiary”.

! Je eli przegrodzie nie zosta przypisany typ konstrukcji przegrody, to program
wyr ni j kolorem po zaznaczeniu pola „Oznaczaj przegrody bez przypisanego
typu konstrukcji” w „Opcjach projektu / Wygl d element w / Konstrukcja”.

5.2.8. Przegroda pozioma: pod oga

Element „Przegroda pozioma: pod oga” nie jest elementem samodzielnym – mo e
by  umieszczony tylko w pomieszczeniu i jest do niego przypisany.

W celu umieszczenia pod ogi w pomieszczeniu nale y wybra  j z paska
„Elementy” i klikn na obszar pomieszczenia, w kt rymkolwiek miejscu. Pod oga
zostaje wstawiona na obszar pomieszczenia w jego osiach. Mo e wyst pi
konieczno wprowadzenia kilku przegr d typu pod oga do jednego pomieszczenia,
w zale no ci od tego, z iloma pomieszczeniami poni ej ono s siaduje.

Przycisk w pasku narz dzi „Elementy”:

Wygl d na ekranie:

Dane elementu „Przegroda pozioma: pod oga”:

Pow. w osiach [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia w osiach. Warto  odczytywana z rysunku. 

Pow. w wietle [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia w wietle. Warto  odczytywana z rysunku. 

Pow. zewn [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia zewn trzna przegrody.

Obliczana w Instal-OZC
Pole wyboru. Deklaracja, czy przegroda ma by uwzgl dniana przez program

Instal-OZC w obliczeniach strat ciep a.

Typ konstrukcji przegrody
Pole wyboru. Typ konstrukcji przegrody. Je eli obliczenia strat ciep a

pomieszcze oraz deklaracja przegr d odbywaj si w Instal-OZC to pole to staje
si polem wyboru, w kt rym z dost pnej listy mo na wybra typ przegrody. Je eli
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typ zosta przypisany do pod ogi w Instal-OZC – w edytorze graficznym pojawia si
automatycznie jego nazwa oraz przypisany typowi wsp czynnik U0 w polu poni ej.

U0/UN/ R 
Pole liczbowe. Wsp czynnik przenikania ciep a przez przegrod . Je eli

deklaracja przegr d odbywa si w Instal-OZC to pole jest zablokowane do edycji.
Dla wybranego z listy typu przegrody zostaje automatycznie uzupe niona jego
warto  . 

Nazw typu konstrukcji przegrody oraz wsp czynnik U0 mo na wpisa wprost
z klawiatury w edytorze graficznym – wtedy po wczytaniu projektu do Instal-OZC
w strukturze budynku, w pomieszczeniu b dzie widoczny typ przegrody oraz U0
przypisane do danej przegrody.

Rodzaj przegrody
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy rodzaju przegrody poziomej (”Pod oga

na gruncie”, „Strop nad przejazdem”, „Strop wewn trzny”).

Je eli program rozpozna, e wstawion przegrod jest pod oga na gruncie,
w wczas wymiary przegrody s pogrupowane na kategorie „Wymiary strefa
pierwsza”, „Wymiary strefa druga” oraz automatycznie uzupe nione. Obecno
takiego podzia u zale y od wersji normowej dotycz cej oblicze  cieplnych budynku.

5.2.9. Oznaczenie stron wiata

Za pomoc tego elementu edytor graficzny rozpoznaje usytuowanie przegr d
zewn trznych wzgl dem stron wiata. Orientacja przegr d zewn trznych jest widoczna
i wykorzystywana podczas oblicze  strat ciep a w Instal-OZC.

Je eli projekt sk ada si z kilku kondygnacji i oznaczenie stron wiata znajduje si
na ka dej z nich, to po zmianie orientacji na jednym arkuszu – inne automatycznie te
zostaj obr cone. Je eli oznaczenie stron wiata zostanie wstawione tylko na jednym
arkuszu roboczym, to oznaczenie to dotyczy wszystkich pozosta ych arkuszy. 

W celu umieszczenia elementu „Oznaczenia stron wiata” w projekcie nale y
wybra je z paska narz dzi „Elementy” i klikn na obszar roboczy w wybranym
miejscu. Mo na go przesuwa lub zmienia jego orientacj poprzez chwycenie
i przeci gni cie kwadracika ze strza k  widocznego po zaznaczeniu elementu.

Je eli oznaczenie stron wiata nie zostanie umieszczone na arkuszu roboczym, to 
program przyjmuje, e kierunek p nocy jest na g rze ekranu i wed ug takiego
za o enia ustala orientacj cian zewn trznych, kt ra przekazywana jest do Instal-
OZC.

Przycisk w pasku narz dzi „Elementy”:

Wygl d na ekranie:
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Dane elementu „Oznaczenie stron wiata”:

K t p nocy wzgl dem osi y 
Pole s u ce do wskazania kierunku p nocy na arkuszu. K t ten mo na

wpisa samodzielnie w tabeli danych lub korzystaj c z kwadracika ze strza k
widocznego po zaznaczeniu elementu obr ci element o dany k t. W wczas
zmian  k ta mo na obserwowa  w tabeli danych.

Tekst
Pole tekstowe. Tekst opisuj cy kierunek p nocy. Domy lnie wpisana jest litera

„N”. Istnieje mo liwo  zmiany tekstu. 

Czcionka
Pole kompleksowe. Mo liwo  zmiany stylu, rozmiaru i koloru czcionki.

Wysoko
Pole liczbowe. Wysoko  czcionki tekstu opisuj cego.

Typ linii 
Pole kompleksowe. Pole pozwalaj ce na zmian stylu, koloru i grubo ci linii

rysowanego okr gu. Domy lnie jest to linia ci g a.

Kolor wype nienia
Pole wyboru. Kolor wype nienia oznaczenia.

5.2.10. Punkt odniesienia 

W przypadku, gdy w projekcie wyst puje kilka arkuszy roboczych typu „Rzut” i na
ka dym arkuszu planowane jest umieszczenie oddzielnego rzutu kondygnacji, bardzo
pomocna jest opcja „Punkt odniesienia”, w pasku narz dzi „Elementy” oznaczona jako

. Pozwala ona ustali poprawne, wzajemne relacje graficzne pomi dzy
przesuni tymi wzgl dem siebie rzutami znajduj cymi si na poszczeg lnych
arkuszach. Wstawienie w tym samym miejscu na poszczeg lnych rzutach kondygnacji
punktu odniesienia powoduje ustalenie ich punktu wsp lnego, tak aby na wszystkich
arkuszach rzuty zosta y sobie przyporz dkowane. , 

! Na danym arkuszu roboczym mo na wstawi  tylko jeden punkt odniesienia.

Wstawienie punktu odniesienia na rzut kondygnacji, kt ry ma by skopiowany na
s siedni arkusz roboczy (np. w celu powielenia rzutu), u atwia r wnie wstawianie
skopiowanego rzutu. Rzut zostanie wstawiony dok adnie nad rzutem kondygnacji z
arkusza poni ej. Element „Punkt odniesienia” nie posiada tabeli danych.

5.2.11. Linie wymiarowe 

Istnieje mo liwo wymiarowania przegr d utworzonych wcze niej przy u yciu
gotowych element w znajduj cych si na zak adce „Elementy”. Wi cej informacji na
temat edycji rzutu znajduje si w rozdziale 5.3. Linie wymiarowe dost pne s w
zak adce „Grafika”. Dost pne s trzy rodzaje linii wymiarowych: „Linia wymiarowa
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pozioma”, „Linia wymiarowa pionowa”, „Linia wymiarowa dowolna”. Aby zwymiarowa
przegrod nale y przy w czonym trybie AUTO pobra z paska narz dzi dan lini
wymiarow , a nast pnie zbli y si w okolice wymiarowanej przegrody w miejsce
punktu rozpocz cia wymiarowania. W czony tryb AUTO umo liwi „zaczepienie” linii w
wybranym miejscu. Nast pnie nale y przeci gn lini wymiarow na drugi koniec
wymiarowanego elementu, klikn w wybranym miejscu i ustali odleg o linii od
przegrody.

Dane elementu „Linie wymiarowe”:

Odleg o
Wymiar przegrody, 

Jednostka
Jednostka wymiarowania,

Wy wietlaj jednostk
Pole wyboru. Deklaracja czy wybrana jednostka wymiarowa ma by

wy wietlana na rysunku oraz czy ma si  pojawi  na wydruku,

Typ strza ki na pocz tku
Mo liwo  wyboru wygl du strza ki pocz tkowej,

Rozmiar strza ki na pocz tku
Okre lenie rozmiaru strza ki pocz tkowej,

Typ strza ki na ko cu
Mo liwo  wyboru typu strza ki ko cowej,

Rozmiar strza ki na ko cu
Okre lenie rozmiaru strza ki ko cowej,

Czcionka
Pole kompleksowe. Mo liwo  zmiany stylu, rozmiaru i koloru czcionki,

Wys. czcionki
Mo liwo  ustalenia wy wietlania wysoko ci czcionki, 

Styl linii 
Pole wyboru. Mo liwo  ustalenia stylu linii wymiarowej,

Kolor linii 
Pole wyboru. Mo liwo  ustalenia koloru linii wymiarowej,
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Grubo  linii 
Mo liwo  ustalenia grubo ci linii wymiarowej.

5.3. Edycja rzutu 

5.3.1. Zasady og lne

Podstawowym etapem edycji konstrukcji jest narysowanie uk adu pomieszcze
przy pomocy element w „ ciana” i „ ciana ukowa”. Pomieszczenie mo e mie
dowolny kszta t. Po nabraniu pewnej wprawy rysowanie konstrukcji mo e by bardzo
szybkie, a poniesiony na tym etapie nak ad pracy b dzie procentowa podczas
projektowania instalacji i obliczania strat ciep a dotyczy projekt w obejmuj cych
obliczenia cieplne budynku.

Przed przyst pieniem do rysowania konstrukcji warto zwr ci uwag na aktualne
ustawienia programu. Korzystnie jest w czy tryby AUTO i ORTO, co pozwoli nam
szybko i sprawnie wprowadza ciany do projektu. Je li w projekcie wyst puje du o
uko nych cian o podobnym k cie lub o tym samym przyro cie k ta, mo na
przewidzie  korzystanie z dodatkowych k t w podczas pracy w trybie ORTO.

♦ Aby zmieni warto dodatkowych k t w trybu ORTO nale y wybra polecenie
„Opcje / Opcje projektu / AUTO, ORTO, SIAT”, i wprowadzi odpowiedni warto
w polu „Przyrost k ta”.

Bardzo korzystne przy edycji konstrukcji mo e te by  w czenie trybu POWT.
Je li tryb ten jest aktywny, program po wstawieniu jednej ciany pozostaje dalej
w trybie wstawiania tego elementu. W przeciwnym wypadku konieczne jest u ywanie
klawisza F3 (wstaw ten co ostatnio). 

Rysowanie rzutu budynku zaczyna si od kolejnych cian. ciana w programie
musi by odcinkiem prostym, je li rzeczywista ciana posiada za amania, nale y j
utworzy z kilku element w typu „ ciana”. Kolejne ciany nale y czy z ju
wprowadzonymi na rysunek. Po czenie mo e nast pi w rodku istniej cej ciany lub
na jej ko cu.

Wszystkie opisane poni ej czynno ci wykonuje si  na  zak adce „Konstrukcja”. 

♦ Aby narysowa cian nale y:

1. Klikn na przycisk znajduj cy si na g rnym pasku narz dzi „Elementy”.
Program przejdzie w tryb wstawiania ciany,

2. Umie ci kursor w punkcie, gdzie ma si znajdowa jeden z ko c w ciany.
Wsp rz dne tego punktu mo na ustali przesuwaj c mysz lub klikaj c
podw jnie w lini stanu, w obszar wy wietlania wsp rz dnych – w wczas
program pozwoli wpisa  warto ci wymaganych wsp rz dnych punktu.
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3. W przypadku, gdy ciana ma by po czona z inn , ju obecn na rysunku,
nale y ustawi kursor w punkcie ko cowym lub na osi istniej cej ciany.
W trybie AUTO proponowane miejsce pod czenia nowej ciany b dzie
sygnalizowane krzy ykiem:

4. Klikn lewym klawiszem myszki. Program rozpocznie wstawianie ciany
w miejscu kursora,

5. Przesun myszk w miejsce, w kt rym ciana ma si ko czy . W przypadku
ch ci pod czenia ko ca ciany do innej, ju istniej cej, obowi zuj zasady
identyczne jak powy ej. W przypadku, gdy tryb ORTO jest w czony, program
pozwala na wstawienie ciany tylko o k cie 00,  900 lub innymi dodatkowymi
zadanymi w opcjach projektu . Podczas wstawiania ciany, w polach „D ugo w
osiach” i „K t” (je li tabela danych jest w czona) widoczne s  aktualne warto ci,
tzn. takie, jakie ciana przyjmie, gdyby w aktualnym miejscu klikn w celu 
wskazania punktu ko cowego. Pole mo na edytowa podczas jej wstawiania,
a wi c narzuci cianie okre lon  d ugo  lub k t,

6. Klikn drugi raz lewy przycisk myszki, w celu wskazania punktu ko cowego.
ciana zostanie wstawiona,

7. Podczas tworzenia pomieszczenia mo na skorzysta z linii pomocniczych, kt re
program oferuje podczas rysowania. W momencie, gdy na rysunku istniej dwie
ciany i rysowana jest trzecia, nie ma potrzeby dok adnego operowania myszk ,

by wprowadzi odpowiedni odleg o . Mo na najecha myszk na o ciany,
a program wy wietli przerywane linie pomocnicze, do kt rych automatycznie
przyci ga rysowan cian ,

8. Aby w atwy i szybki spos b wstawia kolejne ciany mo na w programie
wykorzysta tryb POWT, kt ry ma na celu przyspieszenie wstawiania
element w tego samego typu. Je eli tryb jest aktywny, program wstawia
element wybranego rodzaju (np. cian ), a do momentu przyci ni cia prawego
klawisza myszki.



Elementy podk adu budowlanego

129

Obecn na rysunku cian mo na modyfikowa : przesuwaj c jeden z punkt w
ko cowych mo na zmienia  jej d ugo  lub k t, mo na te  przesuwa  ca cian .

! Przesuwaj c cian w trybie ORTO nie mo na zmienia jej k ta – ciana b dzie
si przesuwa a z zachowaniem istniej cego k ta. Je li ma zosta
zmodyfikowany k t ciany, nale y wy czy  tryb ORTO.

! Mo e si zdarzy , e program w trybie AUTO b dzie proponowa punkt
pod czenia powoduj cy lekkie skrzywienie wprowadzanej ciany, utrudniaj c
wprowadzenie ciany np. poziomej. W takim wypadku nale y wykona operacj
pod czania przy wy czonym trybie AUTO. Mo na to osi gn naciskaj c
i przytrzymuj c klawisz Shift: 

! Nale y pami ta , e przy wy czonym trybie AUTO w celu wykonania po czenia
z istniej c cian  trzeba ustawi kursor dok adnie na jej osi. 

Nale y zwr ci szczeg ln uwag na mechanizm czenia cian. Funkcjonuje on
podobnie jak dla przy cza lub dla dzia ki w edytorze graficznym – punkt czenia cian
jest oznaczony ma ym, wype nionym kwadracikiem, natomiast nie pod czony do
innych koniec ciany to wi kszy, pusty kwadrat. Dodatkowo ciany po czone s
rysowane poprawnie pod wzgl dem kraw dzi, inaczej ni  nie po czone:

 – przyk ad cian po czonych,

 – przyk ad cian nie po czonych.

Mo e wyst pi potrzeba roz czenia cian, np. w celu przesuni cia jednej z nich
bez modyfikowania innych. W takiej sytuacji, zamiast usuwa cian i wstawia  j od
nowa, mo na j  od czy  od pozosta ych i zmodyfikowa .

♦ Aby od czy cian od pozosta ych nale y j zaznaczy , a nast pnie wybra
polecenie „Elementy / Roz cz” (Ctrl+R).

Ka dy zamkni ty obszar utworzony przez ciany zostaje automatycznie
rozpoznany przez program jako pomieszczenie. Jest to widoczne poprzez pojawienie
si opisu pomieszczenia, umieszczanego domy lnie w jego geometrycznym rodku,
oraz poprzez zakreskowanie obszaru pomieszczenia. Je li tabela danych jest
w czona, pojawi  si  w niej pola danych pomieszczenia.

! Poprawnie rozpoznana struktura budynku charakteryzuje si tym, e wn trze
pomieszczenia jest zakreskowane, natomiast ciany nie s  zakreskowane.
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! Je eli ciany s zakreskowane, to jest to sytuacja niepoprawna, wymagaj ca
korekty rzutu np. poprzez skorygowane krzywizny cian.

5.3.2. Uzupe nianie konstrukcji o elementy dodatkowe 

Pozosta e elementy konstrukcji, takie jak okna, drzwi, przegrody poziome:
pod oga i strop stanowi uzupe nienie konstrukcji. Elementy te s niezb dne do
wykonania oblicze strat ciep a. Mog by wprowadzane jako elementy graficzne
w edytorze graficznym lub dodawane w programie Instal-OZC jako elementy
tabelaryczne.

Otwory w cianach maj charakter graficzny i nie wp ywaj na w a ciwo ci
pomieszcze (w szczeg lno ci na ich scalanie) ani wprowadzanej do nich instalacji.
Umieszczenie tych element w ma cz sto znaczenie dla czytelno ci rysunku. 

Elementy uzupe niaj ce maj  w a ciwo ci analogiczne jak armatura w edytorze
graficznym – nie s samodzielne i nie mo na ich wstawi w dowolnym miejscu
rysunku. Mo liwe jest umieszczanie ich wy cznie na cianie (okno, drzwi, otw r) lub
w obszarze pomieszczenia (przegrody poziome: pod oga, strop), do kt rego s
przypisane rysunkowo, a tak e czasem pod wzgl dem p l danych w tabeli.

♦ Aby wstawi  okno, drzwi lub otw r w cianie na istniej c cian  nale y:
1. Klikn na odpowiedni przycisk znajduj cy si na pasku narz dzi „Elementy” –

dla otworu w cianie, dla okna lub dla drzwi. Program przejdzie
w tryb wstawiania wybranego elementu,

2. Umie ci kursor na osi ciany w miejscu, gdzie powinien znajdowa si rodek
np. okna:

3. Program wstawi wybrany element, klikn lewym klawiszem myszki we
wskazanym miejscu ciany.

4. Je li kursor by ustawiony ze zbyt ma dok adno ci i nie „trafia ” w o ciany,
element nie zostanie wstawiony, co zostanie zasygnalizowane sygna em
d wi kowym i komunikatem w pasku stanu, 

5. Po wstawieniu, ciana wraz ze wstawionym elementem np. oknem s
zaznaczone. atwo wi c od razu skonfigurowa dane okna. Szeroko okna
program odczytuje z danych struktury budynku lub przyjmuje warto domy ln .
W celu zmiany szeroko ci okna i jego g boko ci nale y wpisa dane warto ci
do odpowiednich p l w tabeli danych (dane okna pojawiaj si poni ej danych
ciany macierzystej),
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6. W przypadku niesymetrycznych typ w rysunkowych, je li okno jest skierowane
w nieodpowiedni stron , nale y przeci gn widoczny przy zaznaczonym
oknie kwadracik ze strza k , kt ry pojawia si  po zaznaczeniu okna:

7. W przypadku drzwi mo na przeci gaj c kwadracik ze strza k zmienia
zar wno kierunek ich otwierania (na zewn trz lub do wewn trz), jak i stron
(prawe lub lewe):

8. W celu przesuni cia okna, drzwi lub otworu, nale y umie ci kursor na osi
ciany w miejscu zajmowanym przez np. okno, nacisn lewy klawisz myszki

i trzymaj c go przeci gn okno wzd u ciany. Nie mo na w ten spos b
przenie  okna z jednej ciany na drug !

♦ Aby wstawi przegrod poziom typu pod oga lub strop do istniej cego
pomieszczenia nale y:

1. Klikn na odpowiedni przycisk znajduj cy si na pasku narz dzi „Elementy” –

 dla pod ogi lub  dla stropu. Program przejdzie w tryb wstawiania
wybranego elementu,

2. Umie ci  kursor na obszarze pomieszczenia:

3. Klikn lewy klawisz myszki. Program wstawi wybrany element na obszar
pomieszczenia w jego osiach stosownie do kszta tu pomieszczenia, kt re
znajduje si  poni ej / powy ej.

4. Po wstawieniu przegrody zostaje ona zaznaczona. atwo wi c od razu
skonfigurowa  jej dane w tabeli,

5. Je eli wyst puje konieczno wprowadzenia kilku przegr d typu pod oga lub
strop do jednego pomieszczenia, powtarzamy czynno ci opisane powy ej.

! Je eli pod edytowanym pomieszczeniem znajduje si (na arkuszu rzutu
kondygnacji poni ej) wi cej ni jedno pomieszczenie, wstawiana przegroda
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pozioma - pod oga obejmowa  b dzie jedynie wsp ln cz stropu, tote trzeba
wstawi kilka takich przegr d. Podobna zasada obowi zuje r wnie dla
pomieszcze  powy ej.

5.3.3. Dane istotne dla projektu ogrzewania pod ogowego

Ka dy z element w konstrukcji, a wi c ciana, przypisane do ciany okno, drzwi
lub otw r w cianie, przegroda pozioma a tak e pomieszczenie rozpoznane przez
program, posiadaj okre lone parametry, kt re mo na przegl da i zmienia przy
u yciu tabeli danych. W tabeli danych s widoczne pola w a ciwe dla aktualnie
zaznaczonego elementu. Dane te mo na konfigurowa sukcesywnie w czasie 
wstawiania element w lub p niej, po zako czeniu rysowania. Niekt re dane,
wp ywaj ce na graficzny wygl d konstrukcji, takie jak d ugo ci cian, ich grubo ci,
szeroko ci okien i drzwi itp., korzystnie jest kontrolowa i ewentualnie zmienia ju
podczas wstawiania element w. Jednak wi kszo danych, szczeg lnie dotycz cych
pomieszcze , najwygodniej uzupe ni po zako czeniu rysowania cian i innych
element w graficznych.

♦ Po narysowaniu rzutu kondygnacji, a przed przyst pieniem do uzupe niania danych
nale y zwr ci uwag na ustawienia programu. Tabela danych powinna by  w czona,
korzystnie jest te  w czy tryb BLOK, w celu zabezpieczenia element w przez
przypadkowym przesuni ciem. W celu przyspieszenia uzupe niania danych mo na
korzysta  z r nych funkcji grupowego ich wprowadzania.

! Je eli jednak na wskutek przesuni cia cian, pomieszczenie zostanie
zmodyfikowane, to je li zmiana powierzchni pomieszczenia b dzie si mie ci a
w wyznaczonym zakresie, wprowadzone dane pomieszczenia zostan
zachowane.

Poni ej znajduje si lista tych danych element w konstrukcji, kt re s szczeg lnie
istotne z punktu widzenia p niejszej edycji instalacji i oblicze ogrzewania
p aszczyznowego. Dla ka dej z tych danych podano jej kr tki opis i znaczenie.

ciana
- „Rodzaj ciany” – w zale no ci od rodzaju ciany i warto ci zadeklarowanego

odst pu PG od niej powierzchnia grzewcza mo e by odsuni ta od kraw dzi
ciany.

- „Odst p PG od ciany” – zadeklarowana warto jest uwzgl dniana w
obliczeniach powierzchni efektywnej PG. Mo na skonfigurowa  t odleg o
globalnie dla wszystkich cian wewn trznych i zewn trznych w „Opcjach
projektu” na pozycji „Ogrzewanie pod ogowe”. Dla przypadk w nietypowych
nale y wpisa  w polu dan warto  odst pu PG od  edytowanej ciany.

Pomieszczenie
- „Symbol pom.” – s u y do wprowadzenia nazwy pomieszczenia, wp ywaj cej na

czytelno rysunku i wynik w .Taki sam symbol zostanie przypisany do
wstawionej w tym pomieszczeniu p aszczyzny grzejnej, 

- „ti/θi” – zawiera temperatur wewn trzn pomieszczenia. Poniewa moc
ogrzewania p aszczyznowego zale y od r nicy temperatury powierzchni
pod ogi i wewn trznej, warto  ta ma bardzo du e znaczenie dla oblicze ,
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- „ti/θi poni ej” – zawiera temperatur poni ej danego pomieszczenia. Zar wno
podczas automatycznego jak i r cznego doboru konstrukcji pod ogi (grubo ci
izolacji) program uwzgl dnia t temperatur . Wpisanie konkretnej temperatury
na tym etapie powoduje, e odpowiednie pola w danych PG nale cych do tego
pomieszczenia nie b d podlega y edycji – narzucona tu warto  b dzie
przepisana do danych PG. Je li w polu „ti/θi poni ej” zostanie wpisany znak „-”
wtedy temperatura nie zostanie przypisana i dla ka dej PG w pomieszczeniu
mo na b dzie wybra inn temp. poni ej. Takie ustawienie umo liwia
wprowadzenie r nej warto ci ti/θi poni ej dla poszczeg lnych PG w ramach
danego pomieszczenia.

- „Qwym/Φwym.”, „Udzia  OP[%]”, „Qop/Φop”, „Udzia grz.[%]” i „Qgrz/Φgrz” –
okre laj wymagan moc odbiornik w w danym pomieszczeniu jaka ma by
pokryta przez ogrzewanie p aszczyznowe i grzejnikowe. Warto ta w spos b
bardzo istotny wp ywa na proponowane przez program parametry pracy
obwod w i konstrukcje pod ogi oraz na dob r grzejnik w,

- „Pow. w. .” – zawiera powierzchni pomieszczenia w wietle cian. Warto
w nawiasie jest odczytana z rysunku. Je li jest ona niezgodna z rzeczywist ,
nale y albo skorygowa  d ugo ci cian na rysunku, albo nadpisa bezpo rednio
w tabeli (cho dok adny rysunek jest zawsze korzystniejszy ni  r czne
narzucanie warto ci). Warto ta, odczytana z rysunku jest r wna „Pow.do zest.„
– powierzchni uwzgl dnianej w zestawieniu materia w, podanej w tabeli danych
p aszczyzny grzejnej wstawionej w danym pomieszczeniu,

- „Rodzaj pom.” – okre la rodzaj u ytkowania pomieszczenia i zwi zane z nim 
maksymalne temperatury powierzchni pod ogi. Warto ci te maj charakter
ogranicze , kt re nie b d przekraczane podczas oblicze . W celu 
wprowadzenia innych temperatur maksymalnych ni wynikaj cych z wybranego
rodzaju pomieszczenia, nale y wybra opcj „Inne” i wprowadzi w polach 
„tppmax” i „tpp max SB” dane warto ci maksymalnych temperatur pod ogi w
strefie wewn trznej i brzegowej.

5.3.4. Skomplikowane przypadki podczas edycji konstrukcji

Poni ej znajduje si opis sposob w rozwi zania bardziej skomplikowanych
przypadk w, jakie mog  wyst pi  podczas edycji konstrukcji budynku.

♦ Aby zr nicowa  grubo ciany w ramach jednego prostego odcinka nale y:
1. Ka dy z odcink w o r nej grubo ci wprowadzi jako oddzielny element typu

ciana i nada  mu odpowiedni  grubo :

,

2. Przesun jedn ze cian w taki spos b, aby wiat o jednej z kraw dzi obydwu
cian tworzy o lini prost i aby ko ce cian by y styczne (przy pewnej wprawie

mo na od razu w ten spos b narysowa ciany wzgl dem siebie; konieczne jest
w tym celu wy czenie trybu AUTO, aby program nie po czy blisko
s siaduj cych ko c w cian ze sob ):
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,

3. Wprowadzi dodatkowy, pomocniczy odcinek ciany cz cy powy ej pokazane
ko ce cian o r nych grubo ciach:

.

W analogiczny spos b mo na skonstruowa po czenie 3 cian, z kt rych ciany
wsp liniowe maj  r n grubo . Uzyskany efekt powinien wygl da  np. tak: 

Powy szy przypadek mo na rozwi za pro ciej, za pomoc zdefiniowania
grubszej ze cian spo r d cian czonych wsp liniowo jako niesymetrycznej, poprzez
zadeklarowanie grubo ci strony lewej i prawej przegrody w tabeli danych:

5.4. Uk ad strop w na rozwini ciu

Na arkuszach typu „Rozwini cie” jedynym elementem konstrukcji jest opis
rz dnych strop w. Element ten opr cz funkcji graficznych ma znaczenie podczas
automatycznego powielania kondygnacji, wstawiania odbiornik w nad strop oraz
podczas automatycznego wype niania symboli odbiornik w. Element ten nie ma
automatycznego powi zania z uk adem kondygnacji opisanym w „Strukturze budynku”.

Standardowo po uruchomieniu programu widoczne s dwa arkusze: „Plan / rzut”
oraz „Rozwini cie”. Aby stworzy kolejny arkusz roboczy nale y wybra z menu
g wnego „Plik” polecenie „Arkusze robocze ...” a nast pnie klikn „Nowy”, wybra typ
arkusza, ewentualnie zmieni  jego nazw , a nast pnie klikn  „OK” i „Zamknij”.

! Aby mie mo liwo wstawiania lub zmiany rz dnych strop w nale y przej na
zakres edycji „Konstrukcja” b d c na arkuszu roboczym „Rozwini cie”.

Aby wstawi do projektu opis rz dnych strop w nale y z g rnego paska narz dzi

wybra element , przej na obszar rysunkowy i klikn w wybranym miejscu.
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Zostanie wstawiony uk ad strop w. Element ten, gdy jest zaznaczony, ma ramk
z uchwytami, widocznymi w postaci ma ych kwadrat w. Przeci gaj c myszk uchwyt
ramki uzyskujemy zmian jego wymiar w. W ten spos b mo na zmniejszy lub
zwi kszy  zakres wy wietlanych strop w.

!  Nie ma mo liwo ci wstawienia elementu „Opis rz dnych strop w” na arkusz
roboczy „Plan/rzut”. 

W ramach jednego elementu typu “Opis rz dnych strop w” mo e znajdowa si
wiele kondygnacji. Rz dne kondygnacji mog by zmieniane zar wno w tabeli danych,
jak i za pomoc  myszki.

Wygl d elementu na ekranie: 

! Rz dne kondygnacji mog by zmieniane za pomoc myszki tylko wtedy, gdy
element rz dnych strop w jest zaznaczony. 

Po klikni ciu na element rz dnych strop w w tabeli danych pokazuj si jego
dane:

- Rz. piwnic – warto  opisuj ca rz dn  stropu piwnic,
- Rz. pierw. kond. – rz dna pierwszej kondygnacji,
- R nica rz dnych – r nica rz dnych dla typowej kondygnacji,
- Grubo  stropu – grubo  stropu dla wszystkich kondygnacji,
- Gotowa pod oga – grubo  pod ogi na wszystkich kondygnacjach,
- Strop podwieszany – grubo sufitu podwieszanego na wszystkich

kondygnacjach. Wraz z grubo ci stropu i pod ogi tworzy w a ciw konstrukcj
stropu,

- Numer pierwszej kondygnacji – numer pierwszej kondygnacji opisywanej przez
wybrany element. Ma on znaczenie podczas automatycznego wype niania
symboli odbiornik w,

- Kondygnacje ... – po rozwini ciu okienka towarzysz cemu temu polu mo na
oddzielnie zmienia rz dn ka dej kondygnacji, grubo stropu, pod ogi oraz
sufitu podwieszanego oraz pozycj i rodzaj opisu dla ka dej kondygnacji
osobno,

- dH aksonometrii – r nica rz dnych pomi dzy uk adem wsp rz dnych
wybranego elementu, a globalnym uk adem wsp rz dnych,

- Wy wietlaj rz dn  – mo liwo deklaracji, czy pozycja opisu ma si pojawia dla
stropu w a ciwego czy gotowej pod ogi,

- Czcionka – styl, rozmiar i kolor czcionki, za pomoc , kt rej opisywane s rz dne
strop w,
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- Typ linii – styl, kolor i grubo  linii, za pomoc kt rej rysowane s  stropy. 

! Po zmianie warto ci w polu “Rz. piwnic”, “ Rz. pierw. kond.”, “R nica
rz dnych” lub “Grubo stropu” zmieniane s rz dne wszystkich kondygnacji,
nawet je li by y one osobno ustawione w polu “Kondygnacje ...”. 

Pole „dH aksonometrii” przydatne jest w trakcie rysowania schematu sieci
rozdzielczej w aksonometrii, podczas gdy piony s rysowane tradycyjnie. Grzejnikom
nale y przypisa  globalny uk ad wsp rz dnych, w kt rym ustalamy identyczne rz dne.
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6. ELEMENTY TWORZ CE SCHEMAT INSTALACJI

6.1. Podstawowe obiekty system w ogrzewania 

Poni ej podany jest opis zasadniczych obiekt w, z kt rych w programie buduje
si instalacj ogrzewania grzejnikowego. Wszystkie te elementy znajduj si na
zak adce „Sie /grzejniki” w g rnym pasku narz dzi. Niekt re z nich maj bezpo rednie
odzwierciedlenie w elementach hydraulicznych, inne maj znaczenie tylko rysunkowe.
Podobnie jest z danymi (w a ciwo ciami) tych element w – niekt re maj znaczenie
tylko rysunkowe, inne wp ywaj  na przebieg i wyniki oblicze .

Wymienione dalej elementy umieszcza si na zak adce zakresu edycji
“Ogrzewanie”.

6.1.1. Grzejnik

Grzejnik jest odbiornikiem ciep a, kt rego wielko program mo e dobra z
katalogu grzejnik w konwekcyjnych. Na grzejniku lub na jednej z jego ga zek
powinien by umieszczony element regulacyjny, d awi cy ewentualny nadmiar
ci nienia. Wygl d grzejnika Zale y od typu arkusza roboczego. 

Przycisk w pasku narz dzi „Sie /grzejniki”:

Wygl d na ekranie (rzut):

grzejnik zintegrowany:

grzejnik zasilany bocznie:

grzejnik rurowy: ,

grzejnik z ogniw:

grzejnik azienkowy : 

grzejnik modu owy:

Wygl d na ekranie (rozwini cie):

grzejnik zintegrowany:
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grzejnik zasilany bocznie:

grzejnik rurowy: ,

grzejnik z ogniw:

grzejnik azienkowy:

grzejnik modu owy:

Wygl d grzejnika na rzucie lub rozwini ciu zale y od wybranego w tabeli danych
typu grzejnika.

Dane elementu „Grzejnik”:

Symbol odb.
Pole tekstowe. Mo liwo wpisania opisu odbiornika jednoznacznie go

identyfikuj cego. Program automatycznie przypisuje taki sam symbol dla
odbiornika, jaki jest przypisany pomieszczeniu, w kt rym si  znajduje.

W pomieszczeniu
Pole tekstowe. Nie ma mo liwo ci wpisania nazwy pomieszczenia, w kt rym

znajduje si grzejnik – pomieszczenie to musi by wybrane z listy. Program
podczas sprawdzania po cze sam przypisuje grzejniki do poszczeg lnych
pomieszcze , w obszarze w kt rym znajduj  si  na rzucie. 

H [m]
Pole liczbowe. Rz dna rodka odbiornika. Mo e zosta wyznaczona przez

program (warto w nawiasach) b d okre lana przez U ytkownika. Powr t do
automatycznego wyznaczania nast puje po wpisaniu znaku „?”. 

Rz dna grzejnika na rzucie jest ustalana na podstawie danych z kondygnacji:
rz dnej kondygnacji oraz domy lnej rz dnej parapetu. Rz dna kondygnacji +
polowa rz dnej parapetu to domy lna rz dna grzejnik w.

Na rozwini ciu rz dna grzejnika jest odczytywana bezpo rednio na podstawie
umiejscowienia rodka grzejnika. Rz dna domy lnie odczytywana jest z linijki z
boku ekranu

Udzia  [%] 
Pole liczbowe okre laj ce procentowy udzia mocy grzejnika w pokryciu

zapotrzebowania na ciep o w danym pomieszczeniu. Domy lne ustawienie (auto)
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powoduje e program najpierw dobiera moc ogrzewania p aszczyznowego, a
nast pnie ewentualny niedob r pokrywa za pomoc  ogrzewania grzejnikowego.

Q/Ú odbiornika [W]
Pole liczbowe. Wymagana wydajno odbiornika. Warto w nawiasach

okre la, e warto jest wyznaczana na podstawie udzia u grzejnik w w pokryciu
zapotrzebowania ciep a pomieszczenia.

Typ
Pole wyboru. Typ grzejnika – wyb r z katalogu wybranego producenta lub

z grzejnik w spoza katalog w. Grzejniki spoza katalog w nie s dobierane, wyb r
ma znaczenie wy cznie rysunkowe. 

Wielko
Pole wyboru. Wielko grzejnika mo na narzuci , wybieraj c j z listy, lub

pozostawi  warto  domy ln  - (dobierz).

Ogr. wym.
Pole kompleksowe. Spos b dopasowania grzejnika do istniej cych ogranicze

wymiar w. Po przyci ni ciu strza ki z prawej strony pola pojawia si nowe okno,
w kt rym mo na deklarowa wysoko , d ugo i g boko grzejnika (pola H, L i D
widoczne w okienku opisane s poni ej). Zaznaczenie pola „Zastosuj domy ln
metod doboru” pozwala na dob r grzejnik w wg. deklaracji ogranicze w „Opcjach
projektu”/”Typy domy lne”. Istnieje mo liwo okre lenia sposobu doboru grzejnika
do okre lonych ogranicze : narzucenie wielko ci, wyb r najmniejszego wymiaru
z zakresu lub dopasowanie wymiaru do wn ki.

Opcja „Narzucone” pozwala na narzucenie danego wymiaru grzejnika.
U ytkownik mo e narzuci jeden wymiar grzejnika (np. jego wysoko ), dwa lub
wszystkie trzy wymiary. 

Opcja „Najmniejszy z zakresu” oznacza dob r najmniejszego mo liwego
(dopasowanego cieplnie) wymiaru grzejnika z wyznaczonego zakresu, okre lonego
wymiarem minimalnym oraz maksymalnym.

Opcja „Do wn ki (dopasuj)” oznacza dob r grzejnika dopasowanego do
wymiaru wn ki (podawany jest wymiar wn ki oraz niezb dny zapas zwany
wymiarem do zabudowy).

Te same mo liwo ci s  r wnie  widoczne w poni szych trzech polach:

Wysoko  - Narzucone, Najmniejszy z zakresu ,Do wn ki (dopasuj),
Pole kompleksowe. Wysoko grzejnika. W zale no ci od wybranego sposobu

doboru grzejnika do okre lonych ogranicze  zmienia si  opis pola w tabeli.

D ugo  -Narzucone, Najmniejszy z zakresu, Do wn ki (dopasuj)
Pole kompleksowe. D ugo grzejnika. W zale no ci od wybranego sposobu

doboru grzejnika do okre lonych ogranicze  zmienia si  opis pola w tabeli. 

G boko  - Narzucone, Najmniejszy z zakresu,
Pole kompleksowe. G boko grzejnika. W zale no ci od wybranego sposobu

doboru grzejnika do okre lonych ogranicze  zmienia si  opis pola w tabeli. 
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Typ pod czenia
Pole kompleksowe. Wyb r sposobu pod czenia, kt ry wp ywa na korekt

mocy odbiornika, wraz z mo liwo ci podania innych dodatk w doboru powodu:
rodzaju obudowy i usytuowania grzejnika – specjalne okienko otwierane
przyciskiem z prawej strony pola.

System pod . odbiornika
Pole wyboru. System pod czenia odbiornika kt ry wp ywa na dob r

element w przy czeniowych. Wyb r z dost pnej listy, w zale no ci od wybranego
dla ga zek katalogu systemu rurowego i zdefiniowanych w nim system w
pod cze .

ti/¯i [0C]
Temperatura pomieszczenia, w kt rym znajduje si  odbiornik.

Dost pno
Pole wyboru. Podczas doboru grzejnika mo e on by wyszukiwany spo r d

wszystkich dost pnych w katalogu („ca y zakres dostaw”) lub tylko
z zadeklarowanych jako preferowane (‘na magazynie”). Mo na te pozostawi
mo liwo  wybrania dost pno ci w opcjach oblicze .

Na lewo od pionu 
Pole wyboru. Opcja umo liwiaj ca w a ciwy dob r z czek krzy akowych przy

pod czeniach odbiornik w z listy przypod ogowej. Z czki krzy akowe wyst puj w
wariantach lewym lub prawym. W zale no ci z kt rej strony jest pod czenie do
grzejnika to trzeba dobra  w a ciw  z czk ..

Üt/Ü¯ [0C]
Pole liczbowe. Deklarowany spadek temperatury na grzejniku. Warto

w nawiasach oznacza wielko domy ln okre lon w Opcjach projektu/Dane
og lne. Po dobraniu lub narzuceniu grzejnika z katalogu uzyskany spadek
temperatury b dzie najcz ciej inny. 

Wsp czynnik rozp ywu 1-rur 
Pole liczbowe. Wsp czynnik rozp ywu stosowany przy uk adach

jednorurowych. Okre la udzia przep ywu grzejnika w ca kowitym przep ywie
poziomu lub pionu jednorurowego. Warto w nawiasach oznacza wielko
domy ln przyjmowan na podstawie wielko ci zadeklarowanej w danych og lnych
projektu.

r. przy czy
Pole wyboru dost pne jedynie dla grzejnik w spoza katalogu. W a ciw

rednic  przy czy nale y wybra  z listy rodzaj w przy czy.

Stan elementu
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniej cy

lub projektowany. Wyb r w tym polu ma jedynie wp yw na zestawienie materia w.
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Spos b zmiany wymiar w
Pole wyboru punktu zaczepienia grzejnika oznaczaj cego miejsce, od kt rego

b d na rzucie zmieniane wymiary grzejnika po jego doborze:
- – oznacza wybranie punktu zaczepienia w rodku d ugo ci grzejnika i

zmian  wymiar w grzejnika w obie strony wzgl dem tego punktu,
- – oznacza wybranie punktu zaczepienia ze strony punkt w

przy czeniowych ga zek do grzejnika i zmian wymiar w w kierunku drugiego
ko ca grzejnika,

- – oznacza wybranie punktu zaczepienia ze strony przeciwnej ni
strona przy czeniowa grzejnika i zmian wymiar w w kierunku strony
przy czeniowej grzejnika,

! Cz sto si zdarza, e po przeliczeniu projektu i ponownym dobraniu grzejnik w
ga zki s korygowane, poniewa grzejnik zmieni swoje wymiary i plik wymaga
ponownego przeliczenia. Je eli korekta ga zek jest uci liwa, nale y wybra dla
grzejnik w punkt zaczepienia od strony pod czenia. W przypadku od czenia
ga zek od grzejnika, d ugo niekt rych dzia ek mo e wymaga ponownego
wpisania przez U ytkownika.

Rodzaj opisu 
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy rodzaju opisu grzejnika na rysunku. Po

wyborze „Konfiguruj” otwiera si okno wygl du element w, w kt rym mo na
tworzy nowy (poprzez skopiowanie) i/lub  konfigurowa standardowy wygl d
element w na rysunku. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dost pny
w rozwijanej li cie w tabeli. W oknie wygl du element w mo na globalnie zmieni
po o enie opis w grzejnik w. Zmiany dokonuje si w polu „Opisy grzejnik w” i do
wyboru s  dwie opcje: „Razem z grzejnikiem” oraz „W ruchomym polu”.

Rys. wysu
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy, kt ry z punkt w przy czeniowych na

rzucie, b dzie narysowany z wysuni ciem. Domy lnie jest to punkt powrotu.

wysu : zasilanie wysu : powr t

♦ Aby przyspieszy projektowanie, istnieje w programie funkcja szybkiego wstawiania
grzejnik w. Do tego celu wykorzystujemy polecenia „Wstaw grzejniki pod okna
zewn trzne – Grzejnik zintegrowany” oraz „Wstaw grzejniki pod okna zewn trzne –
Grzejnik niezintegrowany” z menu g wnego „Elementy”. Mo na r wnie skorzysta

z ikonek ,  dost pnych na pasku narz dzi „Sie  / grzejniki”.

6.1.2. Odbiornik o narzuconym oporze 

Odbiorniki o narzuconym oporze s u do opisywania np. nagrzewnic lub
klimakonwektor w. Elementy te nie s  dobierane z katalog w.
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Przycisk w pasku narz dzi „Sie  / grzejniki”: 

Wygl d na ekranie (rzut / rozwini cie):

Dane elementu „Odbiornik o narzuconym oporze”:

Symbol odb.
Pole tekstowe. Mo liwo wpisania opisu odbiornika jednoznacznie go

charakteryzuj cego. Program automatycznie przypisuje taki sam symbol dla
odbiornika, jaki jest przypisany pomieszczeniu, w kt rym si  znajduje.

W pomieszczeniu
Pole tekstowe. Pomieszczenie, w kt rym znajduje si odbiornik musi by

wybrane z listy. Program podczas sprawdzania po cze sam przypisuje odbiornik
do pomieszczenia, w obszarze kt rego si  znajduje na rzucie

Q/Ú odbiornika [W]
Pole liczbowe. Wymagana wydajno odbiornika. Warto do samodzielnej

edycji lub pobierana z oblicze cieplnych programu Instal-OZC pod warunkiem, e
pomieszczenie ma zadeklarowany procent pokrycia zapotrzebowania ciep a przez
elementy o narzuconym oporze.

Typ oporu w asnego
Pole wyboru. Typ oporu w asnego odbiornika – wyb r z listy: dzeta/ kv / Op r . 

Dzeta / kv / Op r
Pole liczbowe. Dana do obliczenia oporu odbiornika zale na od wybranego

wcze niej typu oporu.

Poj. wodna [dm3]
Pole liczbowe. Pojemno  wodna.

ti/¯i [0C]
Pole liczbowe. Temperatura pomieszczenia, w kt rym znajduje si odbiornik.

Odczytywana domy lnie z danych pomieszczenia (warto  w nawiasach).

Üt/Ü¯ [0C]
Pole liczbowe. Deklarowany spadek temperatury na odbiorniku. Warto

w nawiasach oznacza wielko domy ln , zadeklarowan w Opcjach projektu/Dane
og lne. W instalacjach ch odniczych warto  ujemna.

H [m]
Pole liczbowe. Rz dna geometrycznego rodka odbiornika. Mo e zosta

wyznaczona przez program (warto w nawiasach) b d okre lana przez
U ytkownika. Powr t do automatycznego wyznaczania nast puje po wpisaniu
znaku „?”. 
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Wysoko  [m] 
Pole liczbowe. Wysoko odbiornika. Warto do samodzielnej edycji lub

odczytywana z rysunku.

D ugo  [m]
Pole liczbowe. D ugo odbiornika. Warto do samodzielnej edycji lub

odczytywana przez program z rysunku. 

Typ rysunkowy
Pole wyboru. Wyb r z listy sposobu rysowania elementu jako: „Rysunek”,

„Podw. prostok t”, „Nagrzewnica”, „Podgrzewacz c.w.u”,.

Rysunek
Pole wy wietlone po wybraniu jako typu rysunkowego opcji „Rysunek”.

Pozwala na wstawienie z „Galerii rysunk w” w asnego rysunku dla odbiornika
poprzez wybranie jednego z wczytanych rysunk w lub dodanie nowego.

Typ pod czenia
Pole nie wy wietlane dla typu rysunkowego „Rysunek”. W pozosta ych

przypadkach pole wyboru. Wyb r, z rozwijalnej listy, typu rodzaju po czenia z
instalacj .

r. przy czy
Pole wyboru. Dla odbiornik w nale y wybra z listy rodzaj oraz rednic

przy cza spo r d mo liwo ci: gwinty calowe, po czenia ko nierzowe, po czenia
lutowane.

Stan elementu
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniej cy

lub projektowany.

Rodzaj opisu 
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy rodzaju opisu odbiornika na rysunku.

Po wyborze „Konfiguruj” otwiera si okno wygl du element w, w kt rym mo na
stworzy nowy (poprzez skopiowanie) i/lub  konfigurowa standardowy wygl d
element w na rysunku. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dost pny
w rozwijanej li cie w tabeli pod wprowadzona nazw .

6.1.3. Pion grzejny ( wiecowy)

Pion grzejny jest dla programu odbiornikiem ciep a. Mo na go wstawi tylko na
arkusz typu „Rozwini cie”. Nie jest przynale ny do pomieszczenia. Nie podlega
doborowi ani sprawdzaniu mocy cieplnej. 

Przycisk w pasku narz dzi „Centralne”:

Wygl d na ekranie (rozwini cie):
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Dane elementu „Pion wiecowy”:

Symbol odb.
Pole tekstowe. Mo liwo wpisania opisu odbiornika jednoznacznie go

charakteryzuj cego.

Typ rysunkowy
Pole wyboru. Typ rysunkowy: pojedynczy / podw jny. Wyb r typu ma wp yw na

jego wygl d na rysunku rozwini cia.

Q/Ú odbiornika [W]
Pole liczbowe. Wymagana wydajno  cieplna odbiornika.

Üt/Ü¯  [0C]
Pole liczbowe. Deklarowany spadek temperatury na odbiorniku. Warto

w nawiasach oznacza wielko domy ln , zadeklarowan w Opcjach projektu/Dane
og lne..

Typ rury
Pole wyboru. Typ rury, z kt rego wykonany jest pion grzejny. Mo na go

wybra z listy otwieranej przyciskiem z prawej strony pola albo wpisa
bezpo rednio u ywaj c skr tu literowego.

D ugo  [m]
Pole liczbowe. D ugo odbiornika. Warto odczytana z rysunku lub do

samodzielnej edycji.

ti/¯i [0C]
Pole liczbowe. Temperatura pomieszczenia, w kt rym znajduje si odbiornik.

Pole uzupe nione warto ci domy ln zadeklarowan w opcjach projektu / dane
budynku. Mo liwo  samodzielnego narzucenia warto ci.

Rz dna [m]
Pole liczbowe. Rz dna rodka odbiornika. Mo e zosta wyznaczona przez

program (warto w nawiasach) b d okre lana przez U ytkownika. Powr t do
automatycznego wyznaczania nast puje po wpisaniu znaku „?”. 

Stan elementu
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniej cy

lub projektowany.
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Rodzaj opisu 
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy rodzaju opisu odbiornika na rysunku.

Po wyborze „Konfiguruj” otwiera si okno wygl du element w, w kt rym mo na
tworzy nowy (poprzez skopiowanie) i konfigurowa istniej cy wygl d element w
na rysunku. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dost pny w rozwijanej li cie
w tabeli pod wprowadzon  nazw .

6.1.4. Dzia ka

Dzia ka w programie, jest to odcinek instalacji o niezmiennym przep ywie
obliczeniowym. Mo na na niej umieszcza elementy armatury i „opory r ne”
(niewidoczne). Para dzia ek istnieje tylko w momencie rysowania – po zako czeniu tej
czynno ci para dzia ek ulega rozbiciu na dwie dzia ki.

Dzia ka mo e sk ada si z wielu odcink w. Punkty wewn trzne dzia ki s
przestawione jako romby, a punkty ko cowe jako kwadraty.

Przycisk w pasku narz dzi „Sie /grzejniki”: dla pojedynczej dzia ki lub dla

pary dzia ek: ,

Wygl d na ekranie (kolory: zasilanie = czerwony, powr t = niebieski):

Dane elementu „Dzia ka”:

Numer dzia ki
Pole liczbowe. Unikalny w projekcie symbol dzia ki nadawany automatycznie

przez program, mo liwy do zmiany indywidualnej. Numery dzia ek zasilaj cych
i powrotnych nadawane przez program s identyczne. Instalacja jest numerowana
od r d a do odbiornik w. Je eli dzia ka jest pod czona do poprzedniej dzia ki bez
rozga zienia, to jej numer b dzie taki jak numer dzia ki poprzedniej, z dodatkiem
kolejno _a, _b, _c itd. 

Ka dorazowe sprawdzenie po cze lub przej cie do oblicze powoduje
automatyczn renumeracj dzia ek. Numery dzia ek narzucone przez U ytkownika
pozostaj zawsze niezmienione i jednocze nie staj si pocz tkiem nowej
numeracji, (je li po numerze np. 23 U ytkownik narzuci 40 to kolejne automatycznie
numerowane dzia ki b d si  zaczyna y od 41. 42, 43, itd.). 
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Mo na t opcj wykorzysta do numerowania pion w lub dzia ek system w
mieszkaniowych. Nadaj c pocz tkowym odcinkom pion w lub system w konkretne
numery (np. 1000, 2000) spowodujemy, e wszystkie dzia ki w zasi gu danego
pionu lub systemu b d numerowane kolejno 1001, 1002 lub 2001, 2002 itd.

D ugo  [m]
Pole liczbowe. Mo e by wyznaczana przez program z rysunku i wtedy jest

wy wietlana w nawiasach. Po wpisaniu warto ci program nie b dzie automatycznie
wyznacza  d ugo ci dla tej dzia ki. Powr t do automatycznego wyznaczania
d ugo ci nast puje po wpisaniu znaku „?”. Mo liwo odczytania d ugo ci dzia ki z
rysunku zale y od zaznaczonej opcji w Opcjach projektu/ Edycja. Domy lnie
obliczane s  d ugo ci dzia ek pionowych dla arkusza rozwiniecie, oraz wszystkich
dla arkusza plan/rzut

! Dzia ka na rozwini ciu maj ca odcinek pionowy i poziomy, gdy udzia
poziomego wynosi <10%, jest traktowana jako "pionowa" do wyznaczania
d ugo ci.

Typ rury
Pole wyboru. Typ rury z wybranego w Opcjach projektu zestawu katalog w.

Mo na go wybra z listy otwieranej przyciskiem z prawej strony pola albo wpisa
bezpo rednio u ywaj c skr tu literowego. Wstawione dzia ki maj wpisany typ rury
„Domy lnie”. Zaakceptowanie typu domy lnego oznacza dob r wielko ci spo r d
rodziny rur zadeklarowanej w Opcjach projektu / Typy domy lne.

Umiejscowienie
Pole wyboru. Umiejscowienie dzia ki w projektowanej instalacji. Nazwa

w nawiasach oznacza wyb r domy lny programu na podstawie przebiegu instalacji.
Mo liwo zmiany poprzez wybranie z dost pnej listy. Powr t do ustawie
domy lnych poprzez wpisanie „?”. Umiejscowienie elementu w instalacji ma
znaczenie ze wzgl du na opcje oblicze , w kt rych do poszczeg lnych rodzaj w
lokalizacji mog zosta przypisane r ne opcje doboru rednic. Ca a instalacja jest
podzielona na ga zki, sie mieszkaln („mieszkanie – beton” ), piony i sie
(rozprowadzenie do pion w). Nale y pami ta o tym, e aby program rozpozna
przej cie pomi dzy dzia kami sieci na dzia ki pionu, nale y je wprowadzi jako
poszczeg lne odcinki – poziome (siec) i pionowe (pion).

numery narzucone
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Kat. i rodzaj po cze
Pole wyboru. Katalog i ewentualnie rodzaj kszta tek, kt re b d  u ywane do

automatycznego generowania w z w (tr jnik w) i po cze . Domy lnie wpisana
jest wielko „Jak katalog dzia ki”. Pole nie dotyczy dobieranych kolan, kt rych typ
ustala si  w polu poni ej.

Typ kolan
Pole wyboru. Rodzaj elementu, kt ry b dzie uwzgl dniany w obliczeniach dla

ka dego kolana widocznego na rysunku. Mo liwy jest wyb r z listy katalogowej lub
wpisanie za pomoc skr tu literowego. Warto domy lna: „(dobierz)” oznacza
dob r typu kolana, kt re jest dost pne w asortymencie wybranej rodziny rur i jest
najbardziej dopasowane do istniej cych warunk w.

Opory r ne
Pole kompleksowe. Inne opory niewidoczne rysunkowo na schemacie. Zobacz

rozdzia  4.8.4.

Temp. otocz [oC]
Pole liczbowe. Temperatura otoczenia dzia ki. Warto domy lna w nawiasach

przyjmowana z Opcji projektu/Dane og lnych.

Izolacja [mm]
Pole wyboru. Mo liwo wyboru rodzaju izolacji z dost pnych katalog w

wczytanych do projektu w Opcjach projektu/Obs uga katalog w. Grubo otuliny
mo e zosta narzucona lub pozostawiona do doboru przez program. Warto
„(domy lnie)” oznacza, e program przyjmie dla dzia ki typ izolacji zadeklarowany
Opcjach projektu / Typy domy lne.

Stan elementu
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniej cy

lub projektowany. Wyb r w tym polu ma jedynie wp yw na zestawienie materia w.

Rz dna [m]
Pole liczbowe. Rz dna dzia ki wyznaczona przez program (warto

w nawiasach) b d okre lana przez U ytkownika. Powr t do automatycznego
wyznaczania nast puje po wpisaniu znaku „?”. Rz dna dzia ki na rzutach jest
przyjmowana zgodnie z zadeklarowaniem w Opcjach projektu/Struktura budynku.
Rz dna dzia ki na rozwini ciu to rz dna jej rodka geometrycznego odczytywana z
uk adu strop w.

Zyski do pom. 
Pole wyboru. Mo liwo deklaracji, do kt rego pomieszczenia maja by

wliczane zyski ciep a od danej dzia ki. Domy lnie program sam wybiera
pomieszczenie – „(auto)”.

Je li grzejnik jest przypisany do pomieszczenia, oboj tnie czy na rzucie czy na
rozwini ciu, to dzia ki przy czone bezpo rednio do grzejnika automatycznie oddaj
ciep o do pomieszczenia do kt rego przypisany jest grzejnik - z tym, e
automatycznie oddaj  tylko dzia ki o umiejscowieniu „ga zka”.

Je li dzia ka jest r cznie przypisana do danego pomieszczenia to zawsze
oddaje ciep o do tego pomieszczenia.
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Gdy grzejnik nie jest przypisany do pomieszczenia, ma narzucon wymagan
moc, to ga zki nie pokrywaj  cz ci tej mocy.

Styl linii
Pole wyboru. Wyb r z listy wygl du edytowanej dzia ki lub mo liwo

konfiguracji – otwarcie okna wygl du element w.

Po umieszczeniu na dzia ce zaworu lub innego elementu armatury – lista jej
w asno ci (danych) ulega rozszerzeniu o w asno ci wstawionych element w –
zobacz rozdzia  6.1.18. 

6.1.5. Po czenie jednorurowe

Po czenie jednorurowe dla programu jest r wnie dzia k , jednak w edytorze
graficznym jest ono wyr nione w celu umo liwienia tworzenia cz ci jednorurowej
w sieci – obowi zuj  w wczas nieco inne zasady po cze grzejnik w: wolno powr t
jednego grzejnika (jego armatury przy czeniowej) czy  z zasilaniem nast pnego.

Przycisk w pasku narz dzi „Centralne”:

Wygl d na ekranie (kolor zielony):

Dane elementu „Po czenie jednorurowe” – jak dla dzia ki.

6.1.6. Dzia ka by-passu, dzia ka bez przep ywu medium 

Dzia ki by-passu u ywane s do wprowadzania dodatkowych po cze w instalacji
(np. obej ), w w z ach kt rych mog znajdowa si elementy armatury (np. zawory
nadmiarowo-upustowe, zawory tr jdrogowe).

Dzia ki bez przep ywu medium wykorzystywane s do pod czania element w
typu naczynie wzbiorcze lub tworzenia sieci odpowietrzaj cej.

! Dzia ek bez przep ywu medium nie wolno czy  ze sob .

! Dzia ki bez przep ywu medium nie s widoczne w listach wynik w, natomiast s
w zestawieniu materia w.

Przycisk w pasku narz dzi „Sie /grzejniki”: „Dzia ka by-passu” oraz
„Dzia ka bez przep ywu medium”.

Wygl d na ekranie (kolor r owy i szary): 

 oraz 
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Dane elementu „Dzia ka by-passu” oraz „Dzia ka bez przep ywu medium” –
uk ad danych jak dla dzia ki.

6.1.7. Rozdzielacz

Rozdzielacze w programie dziel si pod wzgl dem rysunkowym na rozdzielacze
mieszkaniowe, rozdzielacze mieszkaniowe z magistral oraz rozdzielacze, kt re
stosuje si w rozprowadzeniu instalacji np. na poziomie piwnic. Dodatkowo, dla
u atwienia edycji, wprowadzono symbol pary rozdzielaczy (rozdzielacz podw jny),
kt ry jest powieleniem (nieroz cznym) rozdzielacza dla zasilania i powrotu.
Rozdzielacze z magistral  zosta y om wione w rozdziale 6.1.8.

Podw jny rozdzielacz mieszkaniowy mo e by stosowany zar wno w instalacjach
ogrzewania grzejnikowego jak r wnie ogrzewania p aszczyznowego. R nica polega
na wyborze typu rozdzielacza, z katalogu: spo r d grupy „Rury i kszta tki” dla
ogrzewania grzejnikowego lub „Ogrzewanie p aszczyznowe” dla ogrzewania
p aszczyznowego. Te ostatnie posiadaj armatur regulacyjn w postaci np. zawor w
termostatycznych i nastawnych, ponadto mo na na nich umieszcza regulatory
przep ywu i uk ady mieszaj ce. W wi kszo ci przypadk w takie rozwi zania s
zbyteczne dla regulacji system w grzejnikowych. Rozdzielacze „grzejnikowe” s
zwykle rozdzielaczami bez element w regulacji przep ywu. Elementy regulacji obieg w
grzejnik w nale y umieszcza na ga zkach przygrzejnikowych lub/oraz na dzia kach
sieci.

Rozdzielacze stosowane w ogrzewaniach grzejnikowych nie musz mie
powi zania z katalogami urz dze .

Przyciski w pasku narz dzi „Sie   /grzejniki”: 

Wygl d na ekranie (rzut / rozwini cie):

Dane elementu „Rozdzielacz”:

Symbol
Pole tekstowe. Symbol jest uzupe niany automatycznie, gdy rozdzielacz

znajduje si rysunkowo w obr bie pomieszczenia, albo mo e zosta narzucony.
Symbol ma charakter opisowy i s u y do jego identyfikacji podczas edycji danych
i w tabelach wynik w.

Ilo  wyj / Ilo  par wyj
Pole liczbowe. Ilo odga zie powinna odpowiada ilo ci pod czonych

dzia ek lub przy czy. Podczas rysowania instalacji rozprowadzaj cej od
rozdzielacza program automatycznie zwi ksza ilo wyj (powi ksza rozdzielacz
w trybie AUTO) do danej wielko ci.
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w tym rezerwowych
Pole liczbowe. Ilo odga zie rezerwowych, kt re mog zosta

wykorzystane w p niejszym czasie. W przypadku np. wykonywania tylko oblicze
ogrzewania p aszczyznowego mo na je traktowa jako przeznaczone do
pod czenia dodatkowych grzejnik w nie uj tych w danym projekcie. Pole to
umo liwia uwzgl dnienie w zestawieniu materia w rozdzielacza o wi kszej ilo ci
wyj  ni  ilo  wynikaj ca z liczby pod czanych obwod w grzewczych.

Typ rozdz.
Pole wyboru. Wyb r z katalogu typu rozdzielacza. Je eli pozostanie wielko

„(domy lnie)”, program przyjmie typ zadeklarowany w danych og lnych projektu.
W momencie wyboru typu rozdzielacza z elementami regulacyjnymi, dane zawor w
pojawiaj  si  w tabeli pod danymi rozdzielacza.

U o enie zas/powr.
Pole wyboru wy wietlone dla rozdzielaczy podw jnych. Wzajemne u o enie

rysunkowe belki zasilaj cej w stosunku do powrotnej (dla k ta 0o). Opcja ta ma
znacznie czysto rysunkowe i umo liwia dostosowanie rysunku rozdzielacza do
rzeczywistego uk adu belek zasilaj cej i powrotnej. Odwrotne u o enie belek mo e
powodowa  konieczno  krzy owania przewod w na rysunku.

Typ szafki
Pole wyboru. Wyb r z katalogu typu szafki. Je eli pozostanie wielko

„(domy lnie)”, program przyjmie typ zadeklarowany w danych og lnych projektu.

O  szafki nad pod og  [m] 
Pole liczbowe. Odleg o osi szafki od pod ogi. Program podczas

wykonywania zestawienia materia w uwzgl dni potrzebn ilo rur do realizacji
pionowych odcink w od pod ogi do osi szafki.

Zawory inne ni  std.
Pole wyboru opcji „domy lnie”, „Tak”, „Nie”. Wy wietlane dla typ w

rozdzielaczy wybranych z grupy „Ogrzewanie p aszczyznowe”. Ustawienie „Tak”
spowoduje e b dzie istnia a mo liwo doboru przez program innej wielko ci
zaworu je li taka wielko zosta a zadeklarowana w katalogu. Mo liwo ci doboru
nie s widoczne dla u ytkownika – otrzymuje on tylko wynik z r nymi wielko ciami
zawor w.

Üt/Ü¯ min SW
Pole liczbowe. Dla rozdzielacza zasilaj cego ogrzewanie pod ogowe

minimalna r nica temperatur dla PG w strefie wewn trznej. Warto w nawiasach
() odczytywana z zadeklarowanych warto ci w opcjach projektu/Ogrzewanie
p aszczyznowe lub do samodzielnej edycji. Pole dost pne dla podw jnego
rozdzielacza mieszkaniowego.

Üt/Ü¯ max SW
Pole liczbowe. Maksymalna r nica temperatur dla PG w strefie wewn trznej.

Warto w nawiasach () odczytywana z zadeklarowanych warto ci w opcjach
projektu/Ogrzewanie p aszczyznowe lub do samodzielnej edycji. Pole dost pne dla
podw jnego rozdzielacza mieszkaniowego.
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Üt/Ü¯ min SB
Pole liczbowe. Minimalna r nica temperatur dla PG w strefie brzegowej.

Warto w nawiasach () odczytywana z zadeklarowanych warto ci w opcjach
projektu/Ogrzewanie p aszczyznowe lub do samodzielnej edycji. Pole dost pne dla
podw jnego rozdzielacza mieszkaniowego.

Üt/Ü¯ max SB
Pole liczbowe. Maksymalna r nica temperatur dla PG w strefie brzegowej.

Warto w nawiasach () odczytywana z zadeklarowanych warto ci w opcjach
projektu/Ogrzewanie p aszczyznowe lub do samodzielnej edycji. Pole dost pne dla
podw jnego rozdzielacza mieszkaniowego.

Üp max [kPa]
Pole liczbowe. Maksymalny op r hydrauliczny dla PG. Warto w nawiasach ()

odczytywana z zadeklarowanych warto ci w opcjach projektu/Ogrzewanie
p aszczyznowe lub do samodzielnej edycji. Pole dost pne dla podw jnego
rozdzielacza mieszkaniowego.

Stan elementu
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniej cy

lub projektowany. Wyb r w tym polu ma jedynie wp yw na zestawienie materia w.

Rysuj opis 
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy czy opis elementu ma by rysowany na

arkuszu. W wczas symbol rozdzielacza pojawia si na rysunku. Domy lnie pole
ustawione jest na opcji „Nie”.

Zaw r … 
Pole wyboru zaworu spo r d dost pnych w katalogu wybranego typu

rozdzielacza. Dost pno zale y od zadeklarowania mo liwo ci u ycia zawor w
innych ni  standardowe.

Zawory powrotne
Pole wyboru zaworu spo r d dost pnych w katalogu wybranego typu

rozdzielacza. Dost pno zale y od zadeklarowania mo liwo ci u ycia zawor w
innych ni  standardowe.

6.1.8. Rozdzielacz z magistral

Rozdzielacz z magistral jest elementem podobnym do zwyk ego rozdzielacza.
Posiada dodatkowo symbol rysunkowy wszystkich dzia ek odchodz cych od
rozdzielacza do odbiornik w (zwany „magistral ”), co przyspiesza do czanie do
innych dzia ek. Magistrala jest elementem wy cznie rysunkowym. Punkt przy czenia
dzia ki do magistrali nale y traktowa  tak, jakby by  on przy samym rozdzielaczu.

Rozdzielacze stosowane w ogrzewaniach grzejnikowych nie musz mie
powi zania z katalogami urz dze .

Element wprowadzany mo e by  tylko na arkusz typu „Rozwini cie”.

! Na rozwini ciu rozdzielacze czymy z p tlami grzewczymi za pomoc pary
dzia ek. Element „Para przy czy” na arkuszu „Rozwini cie” nie wyst puje.
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Przyciski w pasku narz dzi „Sie  /grzejniki”:

Wygl d na ekranie (rozwini cie):

Dane elementu „Rozdzielacz z magistral ”:

Symbol
Pole tekstowe do uzupe nienia.

Ilo  wyj / Ilo  par wyj
Pole liczbowe. Ilo odga zie musi odpowiada ilo ci pod czonych dzia ek .

Podczas rysowania instalacji od rozdzielacza program automatycznie zwi ksza
ilo  wyj  (powi ksza rozdzielacz w trybie AUTO) do danej wielko ci.

Typ rozdz.
Pole wyboru. Wyb r z katalogu typu rozdzielacza. Je eli pozostanie wielko

„(domy lnie)” program przyjmie typ zadeklarowany w danych og lnych projektu.

U o enie zas/powr.
Pole wyboru. Wzajemne u o enie rysunkowe belki zasilaj cej w stosunku do

powrotnej (dla k ta 0o).

Stan elementu
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniej cy

lub projektowany. Wyb r w tym polu ma jedynie wp yw na zestawienie materia w.

Rysuj opis 
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy czy opis elementu ma by rysowany na

arkuszu. W wczas symbol rozdzielacza pojawia si na rysunku. Domy lnie pole
ustawione jest na „Nie”.

♦ Pola takie jak: „w tym rezerwowych”, „Typ szafki”, „O szafki nad pod og [m]”,
„Zawory rozdzielaczowe”, „Zawory powrotne” maj takie samo znaczenie jak
analogiczne pola opisane w rozdziale 6.1.7.

6.1.9. Kocio  i r d o

Kocio i r d o s elementami, kt re stanowi miejsce i symbol g wnego punktu
zasilaj cego instalacj . W jednym arkuszu mo e by wprowadzonych wiele r de
ciep a lub kot w. W przypadku, gdy w projekcie wyst puje kilka r de – instalacje
zasilane z poszczeg lnych r de  nie mog by  ze sob  w aden spos b po czone.

W projekcie mo e w og le nie by narysowanego r d a ciep a – nale y wtedy
w danych og lnych projektu zadeklarowa „Tw rz wirtualne po czenia”, by instalacja
mog a zosta poprawnie policzona. W takim wypadku tworzone jest wirtualne r d o,
kt rego temperatura zasilania brana jest z danych og lnych projektu. Je eli w
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projekcie projektuje si poza grzejnikami konwekcyjnymi r wnie ogrzewanie
p aszczyznowe nale y tutaj wybra dodatkowo funkcj „Rozdzielacze o.p pod czaj
poprzez mieszacze”. Pozwala to na wyznaczenie dw ch wirtualnych obwod w
regulacji, ka dy z odpowiedni temperatur zasilania. W przeciwnym wypadku
temperatura zasilania na wirtualnym kotle zostanie dobrana ze wzgl du na ogrzewanie
p aszczyznowe, a nie grzejnikowe, co spowoduje problemy z doborem grzejnik w.
Wirtualny kocio zawsze znajduje si na najni szej obliczanej kondygnacji budynku –
jest to uwzgl dniane w obliczeniach d ugo ci wirtualnych dzia ek pomi dzy zdalnymi
po czeniami, rozdzielaczami o.p. a r d em.

Przycisk w pasku narz dzi „Sie /grzejniki”:

Wygl d na ekranie (rzut):

Wygl d na ekranie (rozwini cie):

Dane elementu „Kocio ” / „ r d o”:

Symbol
Pole tekstowe. Wy wietlany w projekcie, bez znaczenia dla oblicze , maj cy

znaczenie podczas przegl du wynik w oblicze , zw aszcza gdy ilo r de >1 . 

Rz dna [m]
Pole liczbowe. Rz dna rodka geometrycznego r d a. Mo e zosta

wyznaczona przez program (warto w nawiasach) b d okre lana przez
U ytkownika. Powr t do automatycznego wyznaczania nast puje po wpisaniu
znaku „?”.

Temp. zasilania 
Pole liczbowe. Temperatura zasilania dla danego r d a. Warto

w nawiasach oznacza wielko domy ln przyjmowan z danych og lnych
projektu.

Typ oporu r d a
Pole wyboru. Typ oporu w asnego r d a – wyb r z listy: znany op r / znane

dzeta / znane kv. 
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Dzeta / kv / Op r
Pole liczbowe. Warto do obliczenia oporu r d a.

Zastosowanie
Pole wyboru dost pne tylko dla elementu „ r d o”. Deklaracja zastosowania

r d a – ogrzewnictwo lub ch odnictwo. Po wyborze, pola w tabeli danych ulegaj
zmianie.

Rodzaj medium 
Pole wyboru. Domy lnie jako medium w instalacji przypisana jest woda.

Mo liwa jest zmiana na inny czynnik, kt ra spowoduje pojawienie si w tabeli
dodatkowego pola „Udzia medium”.

Udzia  medium [%]
Pole liczbowe. Jest to procentowy udzia  medium innego ni  woda (np. glikol). 

Ci nienie dyspozycyjne [kPa]
Pole liczbowe. Domy lnie przypisana jest warto „(dobierz)”, kt ra powoduje

obliczenie wymaganego ci nienia dyspozycyjnego w instalacji. Istnieje mo liwo
wpisania konkretnej warto ci, kt ra w trakcie oblicze jest por wnywana z
warto ci wymagan i w razie potrzeby program mo e zapyta czy zmieni
narzucon warto .

Ci nienie statyczne [MPa] 
Pole liczbowe. Domy lnie przypisane jest ci nienie statyczne na poziomie

0,6 MPa. Mo liwo  zmiany warto ci. Warto  ta nie bierze udzia u w obliczeniach.

Poj. wodna r d a [dm3]
Pole liczbowe. Pojemno  wodna r d a.

tz/¯z min. OP 
Pole liczbowe. Dolna granica zakresu temperatury dla ogrzewania

p aszczyznowego zasilanego z tego r d a. Warto brana pod uwag podczas
optymalizacji temperatury zasilania.

tz/¯z max. OP 
Pole liczbowe. G rna granica zakresu temperatury dla ogrzewania

p aszczyznowego zasilanego z tego r d a. Warto brana pod uwag podczas
optymalizacji temperatury zasilania.

Wygl d r d a ciep a
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy sposobu rysowania r d a lub wyboru

rysunku r d a z „Galerii rysunk w”.

W czenia
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy sposobu rysowania zasilania i powrotu

wzgl dem siebie.

Odst p pod . rys. 
Pole liczbowe. Odst p punkt w pod cze na rysunku. Mo liwo konfiguracji

w celu dopasowania do szeroko ci odst pu rysowania dzia ek.
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r. przy czy
Pole wyboru, charakterystyczne dla elementu „Kocio ”. Dla r d a ciep a nale y

wybra  z listy rodzaj oraz rednic  przy cza.

Typ pod czenia
Pole wyboru charakterystyczne dla elementu „Kocio ”. Dla kot a wyb r

usytuowania symboli kr c w pod czeniowych z listy mo liwo ci.

Typ rysunkowy
Pole wyboru. Wyb r z listy sposobu rysowania kot a: „Rysunek”, „Stoj cy”,

„Wisz cy”.

Rysunek
Osobny rysunek dla kot a lub r d a. Je eli pole „Typ rysunkowy” lub „Wygl d

r d a ciep a” zostanie okre lone jako „Rysunek”, to w tym polu mo na wybra
jeden z wczytanych do „Galerii rysunk w” lub doda  nowy. 

Rodzaj opisu 
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy rodzaju opisu kot a/ rod a na rysunku.

Po wyborze „Konfiguruj” otwiera si okno „Wygl d element w”. W oknie tym
znajduje si lista z dost pnymi w projekcie elementami, kt rych opis mo e by
konfigurowany. U ytkownik mo e tworzy nowy (poprzez skopiowanie istniej cych)
i konfigurowa opisy element w na rysunku. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest
on dost pny w rozwijanej li cie w tabeli.

Stan elementu
Mo liwo wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniej cy lub

projektowany. Wyb r w tym polu ma jedynie wp yw na zestawienie materia w.

Je eli w projekcie istniej dwa rodzaje ogrzewania centralne i p aszczyznowe
pod czone do jednego rzeczywistego r d a ciep a, bez mieszacza dla p tli o.p to
pierwsze stwo w doborze temperatury zasilania maj parametry ogrzewania
p aszczyznowego i temp. zasilania jest dobierana z zakresu od „tz/θz min. O.P”
do „tz/θz max. O.P”

6.1.10. Zdalne po czenie

Ten element s u y do realizacji zdalnych po cze dzia ek lub przy czy. Zdalne
po czenie jest identyfikowane przez symbol oraz przypisany arkusz docelowy,
z kt rym ma powi zanie. W projekcie elementy te powinny by umieszczane parami
o tym samym symbolu. Zdalne po czenie mo e by wykorzystywane w obszarze
jednego arkusza lub do czenia instalacji pomi dzy arkuszami.

Przycisk w pasku narz dzi „Sie /grzejniki ”: 

Wygl d na ekranie (rzut / rozwini cie):
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Dane elementu „Zdalne po czenie”:

Arkusz docelowy
Pole wyboru. Z dost pnej listy istnieje mo liwo wyboru, do kt rego arkusza

w projekcie ma si  odnosi  dane po czenie.

Symbol
Pole tekstowe. Symbol zdalnego po czenia identyfikuj cy jednoznacznie

element. Dana obowi zkowa nawet w przypadku wyst powania tylko jednej pary
zdalnych po cze .

Typ opisu 
Pole wyboru. Mo liwo  wyboru z listy rodzaju opisu po czenia na rysunku.

W czenia
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy sposobu rysowania zasilania i powrotu

wzgl dem siebie lub deklaracji, e zdalne po czenie dotyczy tylko zasilania lub
tylko powrotu.

Strza ki
Pole wyboru. W czenie lub wy czenie rysowania strza ek.

Odst p pod . rys. 
Pole liczbowe. Odst p punkt w pod cze  na rysunku. 

Czcionka
Pole kompleksowe. Mo liwo  zmiany stylu, rozmiaru i koloru czcionki opisu.

Wysoko  czcionki 
Pole liczbowe. Wysoko  czcionki opisu.

Kolor wype nienia
Pole wyboru. Mo liwo  zmiany wype nienia symbolu zdalnego po czenia.

6.1.11. Automatyczne rozwini cie instalacji

Jest to element o charakterze zdalnego po czenia s u cy do realizacji rozwini
fragment w instalacji na podstawie narysowanego schematu na rzucie. Automatyczne
rozwini cie jest identyfikowane przez symbol oraz przypisany arkusz docelowy,
z kt rym ma powi zanie.

Do realizacji automatycznego rozwini cia w projekcie potrzebne jest powi zanie
pary element w typu „Zdalne po czenie” na arkuszu rzutu oraz „Automatyczne
rozwini cie instalacji” na arkuszu rozwini cia.

Element mo e by  umieszczany tylko na arkuszu typu „Rozwini cie”.

Przycisk w pasku narz dzi „Sie /grzejniki”:
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Wygl d na ekranie (rozwiniecie):

Dane elementu „Automatyczne rozwini cie instalacji”:

Arkusz docelowy
Pole wyboru. Z dost pnej listy istnieje mo liwo wyboru, do kt rego arkusza

w projekcie ma si  odnosi  dane po czenie.

Symbol
Pole tekstowe. Symbol zdalnego po czenia identyfikuj cy jednoznacznie

element, identyczny z symbolem zdalnego po czenia na rzucie.

Typ opisu 
Pole wyboru. Mo liwo  wyboru z listy rodzaju opisu po czenia na rysunku.

Punkt zas. ponad poziom odniesienia 
Pole liczbowe. Odleg o punktu oznaczaj cego w czenie zasilania od

poziomu odniesienia. Poziom odniesienia rysowany jest przerywana kresk .

Punkt powr. ponad poziom odniesienia 
Pole liczbowe. Odleg o punktu oznaczaj cego w czenie powrotu od

poziomu odniesienia.

Odl. odb. od poziomu odniesienia
Pole liczbowe. Odleg o  rysowania odbiornik w od poziomu odniesienia.

Czcionka
Pole kompleksowe. Mo liwo  zmiany stylu, rozmiaru i koloru czcionki opisu.

Wysoko  czcionki 
Pole liczbowe. Wysoko  czcionki opisu.

! W obszarze obj tym automatycznym rozwini ciem nie mo e by zdalnych
po cze , oraz nie mo e si  w nim znajdowa r d o.

! Rysunek instalacji nie jest generowany automatycznie po wstawieniu elementu
„Automatyczne rozwini cie”. Zostanie narysowany po wybraniu funkcji ‘Utw rz
automatyczne rozwini cie” z menu podr cznego.

6.1.12. Pion jako rysunek

Element czysto rysunkowy, nie podlega obliczeniom. Podczas wykorzystywania
w projekcie zdalnych po cze cz cych poszczeg lne arkusze s u y do oznakowania
miejsca na rzucie, w kt rym znajduje si pion. Inaczej m wi c oznacza miejsce,
w kt rym pionowe rurki przebijaj  pod og  lub strop. 
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Przycisk w pasku narz dzi „Sie /grzejniki”:

Wygl d na ekranie (rzut):

Dane elementu „Pion jako rysunek”:

Symbol
Pole tekstowe. Symbol identyfikuj cy jednoznacznie element.

Akt. na innych kond.
Pole wyboru. Je eli na innej kondygnacji wstawiony zosta inny „Pion jako

rysunek” i zosta mu przypisany ten sam symbol – program ustawi pion w miejscu 
o tych samych wsp rz dnych i b dzie kontrolowa  ich wzajemn  pozycj .

Promie  oddzia ywania
Pole liczbowe. Promie oddzia ywania to zakres, w kt rym element „chwyta”

zdalne po czenie i rysuje dzia ki. Jest to obrazowane promieniem okr gu (nie
drukowanego).

Odst p pod . rys. 
Pole liczbowe. Odst p punkt w pod cze  na rysunku. 

6.1.13. Zaw r tr jdrogowy

Zawory tr jdrogowe s elementami, kt re istniej samodzielnie w projekcie, nie s
wstawiane na dzia k jak inne elementy armatury. W stanie obliczeniowym instalacji,
na dzia ce bypassu nie wyst puje przep yw, tzn. zaw r tr jdrogowy liczymy dla stanu
„pe ny przelot”.

Przycisk w pasku narz dzi „Sie /grzejniki”:

Wygl d na ekranie (rzut / rozwini cie):

Dane elementu „Zaw r tr jdrogowy”:

Symbol
Pole tekstowe. Symbol identyfikuj cy jednoznacznie element.
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Zaw r tr jdrogowy ...
Pole wyboru. Wyb r typu zaworu z katalog w wczytanych do projektu lub

przypisanie mu warto ci znanego kv, dzeta lub oporu.

Dzeta/kv/Op r (pole opcjonalne)
Pole liczbowe. Pole do wpisania warto ci dzeta w nawiasach kwadratowych,

kv w nawiasach okr g ych lub oporu w kPa w nawiasach klamrowych dla
wybranego elementu armatury. Dotyczy tylko element w spoza katalog w.

Poz. opisu
Pole wyboru. Pole do przesuwania tekstu opisu – po klikni ciu przycisku

z prawej strony pola zostanie otwarte specjalne okienko zawieraj ce cztery strza ki.
Klikanie na poszczeg lne strza ki powoduje skokowe przesuwanie opisu
w odpowiednim kierunku. Pole to jest przydatne dla przesuwania opis w wielu
zawor w po uprzednim grupowym zaznaczeniu. Opis zaworu mo na tak e
przesuwa  myszk  przewlekaj c znaczek  na rysunku.

Rodzaj opisu
Pole wyboru. W programie mo na skonfigurowa  r ne sposoby opisywania

zaworu. W tym miejscu mo na wybra , kt ry opis b dzie wykorzystywany dla
wybranego zaworu lub przej do okna konfiguracji wygl du. Po zadeklarowaniu
nowego opisu jest on dost pny w rozwijanej li cie w tabeli.

Obr t rys.
Pole wyboru. Spos b rysowania zaworu (odwr cony w osi r wnoleg ej,

prostopad ej, itd.) 

Wyr w. w poziomie
Pole wyboru. Wyr wnanie opisu w poziomie.

G owica (pole opcjonalne)
Pole wyboru. Mo liwo  wyboru z listy katalogowej typu g owicy zaworowej.

r. wlotu (pole opcjonalne) 
Pole wyboru. Dla zaworu spoza katalog w mo liwo wyboru z listy rednicy

wlotowej.

r. wylotu (pole opcjonalne) 
Pole wyboru. Dla zaworu spoza katalog w mo liwo wyboru z listy rednicy

wylotowej.

DP min. [kPa]
Pole liczbowe. Minimalny spadek ci nienia na zaworze. Warto w nawiasach

oznacza warto domy ln ustawian w opcjach oblicze . Mo na r wnie wpisa
warto  indywidualnie.

Stan elementu
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniej cy

lub projektowany. Wyb r w tym polu ma jedynie wp yw na zestawienie materia w.
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6.1.14. Zaw r czterodrogowy

Zawory czterodrogowe s elementami, kt re istniej samodzielnie w projekcie, nie
s wstawiane na dzia k jak inne elementy armatury. Po czenie odbywa si poprzez
wstawienie dzia ek zasilaj cych i powrotnych cz cych zaw r z instalacj . Zaw r
czterodrogowy liczymy dla stanu „pe ny przelot”. 

Przycisk w pasku narz dzi „Sie /grzejniki”:

Wygl d na ekranie (rzut / rozwini cie):

Dane elementu „Zaw r czterodrogowy”:

Symbol
Pole tekstowe. Symbol identyfikuj cy jednoznacznie element.

Zaw r czterodrogowy ...
Pole wyboru. Wyb r typu zaworu z katalog w wczytanych do projektu lub

przypisanie mu warto ci znanego kv, dzeta lub oporu.

Dzeta/kv/Op r (pole opcjonalne)
Pole liczbowe. Pole do wpisania warto ci dzeta w nawiasach kwadratowych,

kv w nawiasach okr g ych lub oporu w kPa w nawiasach klamrowych. Dotyczy tylko
element w spoza katalog w.

Poz. opisu
Pole wyboru. Pole do przesuwania tekstu opisu – po klikni ciu przycisku

z prawej strony pola zostanie otwarte specjalne okienko zawieraj ce cztery strza ki.
Klikanie na poszczeg lne strza ki powoduje skokowe przesuwanie opisu
w odpowiednim kierunku. Pole to jest przydatne dla przesuwania opis w wielu
zawor w po uprzednim grupowym zaznaczeniu. Opis zaworu mo na tak e
przesuwa  myszk  przewlekaj c za znaczek  na rysunku.

Rodzaj opisu
Pole wyboru. W programie mo na skonfigurowa  r ne sposoby opisywania

zaworu. W tym miejscu mo na wybra , kt ry opis b dzie wykorzystywany dla
wybranego zaworu lub przej do okna konfiguracji wygl du. Po zadeklarowaniu
nowego opisu jest on dost pny w rozwijanej li cie w tabeli.
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Obr t rys.
Pole wyboru. Spos b rysowania zaworu (odwr cony w osi r wnoleg ej,

prostopad ej, itd.) 

Wyr w. w poziomie
Pole wyboru. Wyr wnanie opisu w poziomie.

G owica (pole opcjonalne)
Pole wyboru. Mo liwo  wyboru z listy katalogowej typu g owicy zaworowej.

r. wlotu (pole opcjonalne) 
Pole wyboru. Dla zaworu spoza katalog w mo liwo wyboru z listy rednicy

wlotowej.

r. wylotu (pole opcjonalne) 
Pole wyboru. Dla zaworu spoza katalog w mo liwo wyboru z listy rednicy

wylotowej.

DP min. [kPa]
Pole liczbowe. Minimalny spadek ci nienia na zaworze. Warto w nawiasach

oznacza warto domy ln ustawian w opcjach oblicze . Mo na r wnie wpisa
warto  indywidualnie.

Stan elementu
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniej cy

lub projektowany. Wyb r w tym polu ma jedynie wp yw na zestawienie materia w.

6.1.15. Mieszacz

Ten element symbolizuje mieszacz (reduktor temperatury) stosowany do
przy czania ogrzewa pod ogowych.

Przycisk w pasku narz dzi „Sie /grzejniki”:

Wygl d na ekranie (rzut / rozwini cie) i wskazanie w a ciwej orientacji:

r d o Odbiorniki
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Dane elementu „Mieszacz”:

Symbol
Pole tekstowe. Symbol identyfikuj cy jednoznacznie element.

Typ
Pole wyboru. Rodzaj mieszacza. Domy lnie program przyjmuje rodzaj

mieszacza jako element z zaworem 3-drogowym i pomp . Pole to mo e zosta
zmienione na inny typ wyst puj cy rozwijanej  li cie, lub typ mo e zosta wybrany z
katalogu mieszaczy.

Temp. wylotu
Pole liczbowe. Temperatura wylotu z mieszacza. Warto mo e zosta

wyznaczona przez program w sytuacji, gdy mieszacz zasila ogrzewanie
p aszczyznowe (na podstawie informacji o przy czonych p tlach i rozdzielaczach
ogrzewania p aszczyznowego i wyznaczonych dla nich temperatur zasilania).
U ytkownik mo e narzuci warto lub wpisa „?” w celu powrotu do wyznaczania
temperatury wylotu.

Stan elementu
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniej cy

lub projektowany. Wyb r w tym polu ma jedynie wp yw na zestawienie materia w.

tz/¯z min. OP 
Pole liczbowe. Dolna granica zakresu temperatury dla ogrzewania

p aszczyznowego. Warto brana pod uwag podczas optymalizacji temperatury
zasilania.

tz/¯z max. OP 
Pole liczbowe. G rna granica zakresu temperatury dla ogrzewania

p aszczyznowego. Warto brana pod uwag podczas optymalizacji temperatury
zasilania.

Po wyborze rodzaju mieszacza w tabeli poni ej danych mieszacza pojawi  si  dane
wyst puj cych zawor w i pompy. Konieczne jest okre lenie typ w zawor w,
opcjonalnie mo na narzuci  ci nienie pompy.

6.1.16. Sprz g o hydrauliczne

Ten element symbolizuje sprz g o hydrauliczne.

Przycisk w pasku narz dzi „Sie /grzejniki”:
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Wygl d na ekranie rozwini cie/rzut:

rozwini cie rzut

Dane elementu „Sprz g o hydrauliczne”:

Symbol
Pole tekstowe. Symbol identyfikuj cy jednoznacznie element.

Typ rysunkowy
Pole wyboru. Wyb r z listy sposobu rysowania elementu.

r. przy czy
Pole wyboru. Dla sprz g a nale y wybra z listy rodzaj oraz rednic

przy cza.

Stan elementu
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniej cy

lub projektowany. Wyb r w tym polu ma jedynie wp yw na zestawienie materia w.

6.1.17. Naczynie wzbiorcze

Ten element jest symbolem naczynia wzbiorczego. Nie bierze on udzia u
w obliczeniach i jest jedynie symbolem rysunkowym. Pod czany mo e by do
instalacji za pomoc  dzia ki bez przep ywu medium.

Przycisk w pasku narz dzi „Sie /grzejniki”:

Wygl d na ekranie rozwini cie/rzut : 

rozwini cie rzut

Dane elementu „Naczynie wzbiorcze”:

Wlot
Pole wyboru. Kierunek wlotu.
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H [m]
Pole liczbowe. Rz dna elementu. Mo e zosta wyznaczona przez program

(warto w nawiasach) b d okre lana przez U ytkownika. Powr t do
automatycznego wyznaczania nast puje po wpisaniu znaku „?”. 

Stan elementu
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniej cy

lub projektowany. Wyb r w tym polu ma jedynie wp yw na zestawienie materia w.

6.1.18. Elementy armatury umieszczane na dzia kach

Elementy armatury s to elementy, kt re nie mog same wyst powa w projekcie,
a jedynie mog  by  wstawiane do element w podstawowych.

Wszystkie zawory wstawione do instalacji musz istnie w katalogach lub mie
okre lon warto oporu, dzeta lub kv. Kryzy, odpowietrzniki, termometry i inne nie
maj powi zania z katalogami.

Program ma pewne ograniczenia na ilo tak umieszczonych element w,
niezale ne od ich przeznaczenia i funkcji.

- Zawory (wstawiane do dzia ki):  / 

- Kryza (wstawiana do dzia ki):

Dane elementu „Zaw r”:

Zaw r
Pole wyboru. Wyb r typu zaworu z katalog w lub przypisanie mu warto ci

znanego kv, dzeta lub oporu. Po wyborze typu zaworu z listy symbol rysunkowy
ulegnie zmianie. Mo na tutaj wybra zawory termostatyczne, odcinaj ce,
r wnowa ce straty ci nienia, regulatory przep ywu i inne.

Dzeta/kv/Op r (pole opcjonalne)
Pole liczbowe. Pole do wpisania warto ci dzeta w nawiasach kwadratowych,

kv w nawiasach okr g ych lub oporu w kPa w nawiasach klamrowych dla
wybranego elementu armatury. Dotyczy tylko element w spoza katalog w.

Poz. opisu
Pole wyboru. Pole do przesuwania tekstu opisu – po klikni ciu przycisku

z prawej strony pola zostanie otwarte specjalne okienko zawieraj ce cztery strza ki.
Klikanie na poszczeg lne strza ki powoduje skokowe przesuwanie opisu
w odpowiednim kierunku. Pole to jest przydatne dla przesuwania opis w wielu
zawor w po uprzednim grupowym zaznaczeniu. Opis zaworu mo na tak e
przesuwa  myszk  przewlekaj c za znaczek  na rysunku.

Rodzaj opisu
Pole wyboru. W programie mo na skonfigurowa  r ne sposoby opisywania

zaworu. W tym miejscu mo na wybra , kt ry opis b dzie wykorzystywany dla
wybranego zaworu lub przej do okna konfiguracji wygl du. Po zadeklarowaniu
nowego opisu jest on dost pny w rozwijanej li cie w tabeli.
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Obr t rys.
Pole wyboru. Spos b rysowania zaworu (odwr cony w osi r wnoleg ej,

prostopad ej, itd.) 

Wyr w. w poziomie
Pole wyboru. Wyr wnanie opisu w poziomie.

G owica (pole opcjonalne)
Pole wyboru. Mo liwo  wyboru z listy katalogowej typu g owicy zaworowej.

r. wlotu (pole opcjonalne) 
Pole wyboru. Dla zaworu spoza katalogu mo liwo wyboru z listy rednicy

wlotowej.

r. wylotu (pole opcjonalne) 
Pole wyboru. Dla zaworu spoza katalogu mo liwo wyboru z listy rednicy

wylotowej.

DP min. [kPa]
Pole liczbowe. Minimalny spadek ci nienia na zaworze. Warto w nawiasach

oznacza warto domy ln ustawian w opcjach oblicze . Mo na r wnie wpisa
warto  indywidualnie.

Rysuj rur. imp. / przew. upust.
Dla regulator w r nicy ci nie typu d awi cego konieczne jest istnienie

w projekcie elementu, z kt rego pobierany jest impuls ci nienia. Podczas
wstawiania regulator w umieszczane s na dzia kach dwa zawory, kt rym nale y
przypisa odpowiedni typ w tabeli. Zawory te s po czone na rysunku rurk
impulsowa, kt rej widoczno  mo na zmienia .

Inne elementy armatury umieszczane na dzia kach:

- Punkty sta e  / , punkty przesuwne  / , przej cie przez

przegrod ,

- Elementy typu: zmiana kierunku 900 , zmiana kierunku 450 , kolano

900 , obej cie , odsadzka , kompensator (mo na wybra
konkretny element z katalogu producenta lub pozostawi  domy ln  wielko ).

- Odpowietrzniki  / , termometry  / ,

manometry  / , zawory bezpiecze stwa ,

- Filtry  / , liczniki ciep a  / , odmulacze  / (mo na
wybra konkretne produkty z katalogu „opor w dodatkowych” lub przypisa im
jedynie warto  oporu [kPa], albo jako dzeta / kv),
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6.1.19. Elementy armatury umieszczane na odbiornikach 

Na grzejnikach mo na umieszcza tylko zawory do tego przeznaczone (garnitury
przy czeniowe) i odpowietrzniki.

- Zestawy grzejnikowe: - elementy te mog by wybrane z katalogu lub
musz  mie  okre lon warto  oporu, dzeta lub kv, 

- Zestawy przy czeniowe: - elementy te mog by wybrane z katalogu lub
musz  mie  okre lon warto  oporu, dzeta lub kv, 

- Odpowietrzniki  / - elementy te nie s wybierane z
katalog w.

6.1.20. Elementy armatury umieszczane na rozdzielaczach

Elementy armatury, kt re mog  by  umieszczane na rozdzielaczach s  to: 

- Zestawy rozdzielaczowe - jest to komplet zawor w umieszczanych na
belce zasilaj cej i powrotnej rozdzielacza. Mog by wybrane z katalogu lub
musz  mie  okre lon warto  oporu, dzeta lub kv. 

Dane elementu „Zestaw rozdzielaczowy”:

Zaw r ... 
Pole wyboru. Wyb r typu zaworu z katalogu ogrzewania p aszczyznowego.

Poz. opisu
Pole wyboru. Pole do przesuwania tekstu opisu – po klikni ciu przycisku

z prawej strony pola zostanie otwarte specjalne okienko zawieraj ce cztery strza ki.
Klikanie na poszczeg lne strza ki powoduje skokowe przesuwanie opisu
w odpowiednim kierunku. Pole to jest przydatne dla przesuwania opis w wielu
zawor w po uprzednim grupowym zaznaczeniu. Opis zaworu mo na tak e
przesuwa  myszk  przewlekaj c za znaczek  na rysunku. 

Rodzaj opisu
Pole wyboru. W programie mo na skonfigurowa  r ne sposoby opisywania

zaworu. W tym miejscu mo na wybra , kt ry opis b dzie wykorzystywany dla
wybranego zaworu lub przej do okna konfiguracji wygl du. Po zadeklarowaniu
nowego opisu jest on dost pny w rozwijanej li cie w tabeli.

Obr t rys.
Pole wyboru. Spos b rysowania zaworu (odwr cony w osi r wnoleg ej,

prostopad ej, itd.) 

Wyr w. w poziomie
Pole wyboru. Wyr wnanie opisu w poziomie.
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r. wlotu (pole opcjonalne) 
Pole wyboru. Dla zaworu o znanym oporze mo liwo wyboru z listy rednicy

wlotowej.

r. wylotu (pole opcjonalne) 
Pole wyboru. Dla zaworu o znanym oporze mo liwo wyboru z listy rednicy

wylotowej.

DP min. [kPa]
Pole liczbowe. Minimalny spadek ci nienia na zaworze. Warto w nawiasach

oznacza warto domy ln ustawian w opcjach oblicze . Mo na r wnie wpisa
warto  indywidualnie.

- Zestawy pompowo-mieszaj ce - montowane na rozdzielaczu w celu
regulacji temperatury czynnika grzewczego w p tlach ogrzewania
p aszczyznowego.

Dane elementu „Zestaw pompowo-miesz jacy”:

Zest. pom.-miesz. ... 
Pole wyboru. Wyb r typu zestawu pompuj co-mieszaj cego.

tz min. OP 
Pole liczbowe. Dolna granica zakresu temperatury zasilania dla ogrzewania

p aszczyznowego. Warto ta jest brana pod uwag podczas optymalizacji
temperatury zasilania. 

tz max. OP 
Pole liczbowe. G rna granica zakresu temperatury zasilania dla ogrzewania

p aszczyznowego. Warto ta jest brana pod uwag podczas optymalizacji
temperatury zasilania. 

- Zestawy do monta u licznik w  - montowane na wlocie do rozdzielacza. 

Dane elementu „Zestaw do monta u licznik w”:

Zest. do mont. licznika ... 
Pole wyboru. Wyb r typu zestawu do monta u licznika. 

Wszystkie wymienione tu elementy nale y wybiera z katalogu systemu
ogrzewania p aszczyznowego.

6.1.21. Pompy

- Pompy: / – s elementami armatury umieszczanymi na dzia kach.
Ponadto wyst puj w mieszaczach i zestawach pompowo-mieszajacych.
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Dane elementu „Pompa”:

Pompa ... 
Pole tekstowe. Mo liwo  wpisania symbolu pompy przez U ytkownika.

Wys. podn. [kPa]
Pole liczbowe. Warto wysoko ci podnoszenia pompy – mo liwo

narzucenia lub dobrania przez program. Warto w nawiasach oznacza wysoko
dobran przez program (wpisanie „?” oznacza powr t od warto ci narzuconej do
dobranej przez program).

Tabelka opisu 
Pole wyboru. Mo liwo  zmiany wy wietlania opisu pompy na rysunku. 

Rodzaj opisu
Pole wyboru. W programie mo na skonfigurowa  r ne sposoby opisywania

pompy. W tym miejscu mo na wybra , kt ry opis b dzie wykorzystywany dla
zaznaczonej pompy lub przej do okna konfiguracji wygl du. Po zadeklarowaniu
nowego opisu jest on dost pny w rozwijanej li cie w tabeli.

Poz. opisu
Pole wyboru. Pole do przesuwania tekstu opisu – po klikni ciu przycisku

z prawej strony pola zostanie otwarte specjalne okienko. Opis pompy mo na tak e
przesuwa  myszk  przewlekaj c za znaczek  na rysunku. 

r. wlotu 
Pole wyboru. Mo liwo  wyboru z listy rednicy wlotowej pompy.

r. wylotu
Pole wyboru. Mo liwo  wyboru z listy rednicy wylotowej pompy.

6.1.22. Elementy specjalne 

- Manometr r nicowy i sygna ci nienia  s elementami, kt re s u do
pomiaru obliczeniowej r nicy ci nie pomi dzy dwoma dowolnymi punktami
instalacji.
Aby zmierzy  r nic ci nienia pomi dzy wybranymi punktami instalacji nale y
na jednej dzia ce umie ci manometr r nicowy, a na drugiej sygna ci nienia.
Nast pnie na manometrze nale y chwyci ikonk i przeci gn do punktu
gdzie znajduje si sygna ci nienia. Program pod czy elementy do siebie, co
widoczne b dzie na rysunku: 
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6.2. Podstawowe obiekty system w ogrzewania p aszczyznowego

6.2.1. Pod oga grzewcza

Stosowane w programie poj cie powierzchnia grzewcza (skr t PG) oznacza jeden
obieg (lub inaczej m wi c obw d, p tl ) ogrzewania p aszczyznowego, a wi c
fragment pod ogi lub ciany ogrzewanej pokryty jedn  p tl rury, wychodz cej
z rozdzielacza i powracaj cej do rozdzielacza. W zwi zku z tym, je li np. zostanie
przekroczona maksymalna d ugo rury i wyst puje konieczno podzielenia obwodu
na mniejsze odcinki, w programie jest to realizowane poprzez podzia PG na cz ci.

! Powierzchnia grzewcza nie oznacza zawsze pojedynczej p yty z jastrychu
p ywaj cego wraz z zatopionymi w niej rurami grzewczymi, oddzielonej od cian
i innych p yt dylatacjami. W ramach jednej p yty mo e bowiem wyst powa kilka
obwod w, a wi c kilka PG. Je eli dany obw d ma stanowi konstrukcyjnie
oddzieln  p yt pod ogow , nale y go wydzieli z u yciem podzia u z dylatacj .
Podzia bez dylatacji umo liwia wprowadzenia kilku obwod w w ramach jednej
p yty pod ogowej.

Element typu „Pod oga grzewcza” wstawiany jest tylko na arkusz typu „Rzut”
i umieszczany jest w obszarze pomieszczenia. Domy lnie program wstawia PG na
ca powierzchni pomieszczenia. Po klikni ciu prawym klawiszem myszki na opisie
PG pojawia si rozwijane menu, w kt rym mo na wybra polecenie: „Zmie typ na
swobodnie modyfikowaln ”. Powoduje to powstanie na kraw dziach pod ogi

„w z w” , za pomoc , kt rych mo na zmienia kszta t i wielko pod ogi
w pomieszczeniu. Czynno  t  nale y wykonywa  tylko w szczeg lnych przypadkach.

Kolorowy tr jk t w dolnym rogu ka dej powierzchni grzewczej w pomieszczeniach
oznacza grubo konstrukcji pod ogi. Domy lnie w wygl dzie element w zaznaczona
jest opcja rysowania „Oznaczenia grubo ci konstrukcji pod ogi”. W rogu ka dej PG
pojawia si oznaczenie w postaci tr jk ta, kt rego kolor zale y od wyznaczonej przez
program lub narzuconej przez U ytkownika konstrukcji pod ogi.

Mo na na rysunek dodatkowo wprowadzi legend , kt ra u atwi wzrokow
orientacj  w oznaczeniu (patrz rozdzia  6.4.) 

Przycisk w pasku narz dzi „P aszczyznowe”:

Wygl d na ekranie (rzut):
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Dane elementu „Pod oga grzewcza”:

Symbol pow. grzewczej
Pole tekstowe. Symbol powierzchni grzewczej ma charakter opisowy i s u y do

jej identyfikacji podczas edycji i w tabelach wynik w. Domy lnie jest przyjmowany
symbol identyczny jak symbol pomieszczenia. W przypadku wyst powania kilku PG
w jednym pomieszczeniu program dodaje do nazwy kolejne litery alfabetu (np.
Pok j_a, Pok j_b, itd.). Mo na w to miejsce wpisa  dowolny inny symbol.

W pomieszczeniu
Pole wyboru. Symbol pomieszczenia, w kt rym znajduje si PG. Program

automatycznie przypisuje PG do pomieszczenia lub symbol mo e zosta wpisany w
tabeli danych.

Typ PG
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy typu PG. Domy lnie przypisana jest

standardowa, po zmianie typu, zmianie ulegaj  r wnie pola w tabeli danych.
W programie wyst puje pi  typ w PG:

- „Standardowa” – jest to powierzchnia grzewcza z jedn  w ownic , liczona na
zasadach og lnych. Ten typ PG przypisywany jest nowo wstawianym
powierzchniom,

- „Ogrzewana przy czami” – rodzaj ten umo liwia zdefiniowanie PG nie
posiadaj cej w asnego obwodu (np. w przedpokoju), kt ra b dzie ogrzewana
przewodami tranzytowymi prowadz cymi do pozosta ych PG. Taka PG nie
posiada mo liwo ci pod czenia przy czy, a je li by a ju pod czona,
prowadz ce do niej przy cza zostan  roz czone,

- „Z ogr. temp. powrotu” – jest to powierzchnia posiadaj ca jeden obw d
(w ownic ) jak typ standardowy. R nica polega na tym, e jest ona
pod czana do sieci wysokoparametrowej i z tego wzgl du na powrocie musi
by umieszczony ogranicznik temperatury powrotu. Podczas oblicze tego typu
p tli dopuszczalne jest znaczne wych odzenie (program nie bierze wtedy pod
uwag  warto ci dopuszczalnych sch odze z katalogu lub danych og lnych),

- „Wieloobwodowa” – jest to powierzchnia, w kt rej w ramach jednej PG uk adana
jest wi cej ni jedna w ownica. Podczas oblicze uwzgl dniane jest za o enie,
e wszystkie obwody maj jednakow  d ugo oraz spadek ci nienia (PG

zalecane do stosowania na bardzo du ych powierzchniach, np. w halach 
zamiast podzia u jednej standardowej PG). 

- „Bez rur” – jest to powierzchnia, kt ra w swojej konstrukcji nie zawiera rur
grzewczych, natomiast posiada pozosta e elementy systemu o.p (izolacj ,
wylewk i inne). Taki typ PG nale y deklarowa pod szaf , wann .
Zadeklarowanie takiego typu PG pozwala na ujecie element w wchodz cych w
jej konstrukcj  do zestawienia materia w.

ti/¯i [°C]
Pole liczbowe. Temperatura wewn trzna pomieszczenia, przepisana z danych

pomieszczenia. Pole to nie mo e by edytowane z poziomu PG. W celu zmiany ti/θi
nale y przej  na zak adk  „Konstrukcja” i zmieni  ti/θi w danych pomieszczenia.

ti/¯i poni ej [°C]
Pole liczbowe. Temperatura poni ej. Mog tutaj wyst pi  2 sytuacje:
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- Je li w danych pomieszczenia „ti/θi poni ej” nie zosta a okre lona, to jest tutaj
wy wietlona warto domy lna zadeklarowana w danych ogrzewania
p aszczyznowego i mo e by edytowana z poziomu PG. Rozwi zanie takie
umo liwia zr nicowanie „ti/θi poni ej” w ramach PG nale cych do tego
samego pomieszczenia, gdy np. cz jest podpiwniczona a cz  nie. 

- Je li w danych pomieszczenia „ti/θi poni ej” zosta a okre lona, to warto
w danych PG b dzie przepisana z danych pomieszczenia i nie podlega edycji.
W celu jej zmiany nale y przej na zak adk „Konstrukcja” i zmieni „ti/θi
poni ej” w danych pomieszczenia lub ewentualnie j  skasowa  (wpisuj c „-”). 

Qpg/Úpg [W] 
Pole liczbowe. Cz zapotrzebowania na ciep o pomieszczenia

przyporz dkowana danej powierzchni grzewczej. Warto w nawiasach (auto)
oznacza, e wielko ta zostanie okre lona automatycznie przez program podczas
rozdzielania warto ci Qop/Φop pomi dzy dost pne w danym pomieszczeniu PG.
Je li w danych pomieszczenia w polu „Rozdzia  Qop/Φop ...” jest ustawione (auto),
czyli strata jest rozdzielana na poszczeg lne PG automatycznie, w danych PG pole
Q/Φ nie podlega edycji.

W przeciwnym wypadku, (gdy zadeklarowany jest r czny rozdzia Qop/Φop w
pomieszczeniu) mo na w danych PG to pole edytowa – narzuci moc, jak ma
dawa  PG. 

Pow. zabud. bez rur [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia zabudowana nie pokryta rurami ogrzewania

pod ogowego, pokryta natomiast np. wbudowanymi na sta e meblami, wann lub
wy czona z ogrzewania z innych przyczyn. Ta powierzchnia zmniejsza
powierzchni  efektywn  PG.

Pow. zabud. z rurami [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia zabudowana pokryta rurami OP (np. pod meblami

przesuwanymi), kt ra zostaje wliczona do powierzchni efektywnej. Nale y
dodatkowo okre li  stopie  uwzgl dniania mocy z takiej powierzchni zabudowanej.

% uwzgl dniania mocy pow. zabud.
Pole liczbowe. Procentowo okre lany stopie uwzgl dniania mocy

z powierzchni zabudowanej pokrytej rurami. 

Pow. efektywna. [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia efektywna danej PG – powierzchnia pod ogi

pokrytej rurami grzejnymi. Warto w nawiasie oznacza powierzchni wyznaczon
z rysunku, wynikaj c z odj cia od powierzchni PG w wietle cian pas w nie
pokrytych ogrzewaniem przy cianach oraz powierzchni zabudowanej nie pokrytej
rurami. Powierzchnia efektywna mo e te zosta narzucona r cznie. Wpisanie „?”
powoduje powr t do warto ci domy lnej.

Pow. do zest. [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia do zestawienia, uwzgl dniana przy obliczaniu

zestawienia materia w takich jak p yty izolacyjne lub systemowe, (czyli bez
odejmowania pas w brzegowych). Domy lnie jest to powierzchnia w wietle cian.
Na zawarto tego pola nale y zwr ci uwag , gdy powierzchnia efektywna jest
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narzucona r cznie. Pole to umo liwia te uwzgl dnienie podczas tworzenia
zestawienia materia w izolacyjnych ca ej powierzchni pomieszczenia, w sytuacji,
gdy rury grzejne (a wi c PG) pokrywaj tylko jego cz . Nale y wtedy wpisa do
tego pola w miejsce warto ci w nawiasie powierzchni ca ego pomieszczenia.

Strefa brzegowa ... 
Pole kompleksowe. Pole umo liwiaj ce dowolne okre lenie strefy brzegowej

w ramach danej PG:

W g rnej cz ci okna znajduj si prze czniki, umo liwiaj ce okre lenie czy
SB nie wyst puje, stanowi cz PG czy te ca a PG stanowi stref brzegow .
Je eli zaznaczone jest, e SB stanowi cz obwodu macierzystego, uaktywnia si
rodkowa cz okna, umo liwiaj ca okre lenie, przy jakich kraw dziach PG

wyst puje SB, jak ma szeroko oraz jakiego jest typu – utworzona przez
zag szczenie uk adania przewod w (zSB) czy stanowi ca pierwsz cz obwodu
(pod czona jako pierwsza – pSB). U do u okna widoczne jest okienko pokazuj ce
aktualn  powierzchni SB.

Pole mo na edytowa poprzez wpisanie litery skr tu i naci ni cie klawisza
Enter: „C” – ca a PG ma stanowi SB, „B” – brak SB, „Z” – cz przez
zag szczenie, „P” – cz  jako pierwsza.

Ok adzina
Pole wyboru. Pole to s u y do okre lenia typu i oporu ok adziny / wyk adziny

pod ogowej. Op r ok adziny ma bardzo du e znacznie podczas oblicze
ogrzewania p aszczyznowego. Warto domy lna w nawiasach jest brana z danych
og lnych. W celu wprowadzenia danej warto ci mo na j wpisa wprost
z klawiatury lub skorzysta z listy dost pnych wariant w, ukazuj cej si po
naci ni ciu przycisku po prawej stronie pola. Lista mo liwo ci do wyboru w polu
zale na jest od wybranego producenta ogrzewania pod ogowego. Op r ok adziny
musi si  mie ci  w granicach 0 ... 0,15 [(m2 K)/W]. 
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Konstr. pod ogi ... 
Pole kompleksowe. Konstrukcja pod ogi. Mo na otworzy do edycji okienko,

w kt rym nast puje wyb r automatycznego definiowania wariant w izolacji lub
r cznego okre lenia warstw izolacji, a tak e mo na zada  grubo  wylewki:

W g rnej cz ci okna jest pole z przyj t ok adzin . Poni ej znajduje si pole,
w kt rym mo na wpisa maksymalne dopuszczalne obci enie robocze [kN/m2].
Warto wy wietlona w nawiasach oznacza maksymaln warto obci enia
odczytana z opcji projektu dla wybranego systemu.

Poni ej jest pole „Wylewka” z sumaryczn grubo ci wylewki (grubo betonu
nad rur + rednica rury + prze wit pomi dzy rur a izolacj ). Warto domy ln
stanowi minimalna grubo wylewki odczytana z katalogu, zale na od wybranego
systemu PG (spos b mocowania i stosowany rodzaj wylewki) oraz warto ci max.
dopuszczalnego obci enia [kN/m2]. Grubo wylewki b dzie
zwi kszana/zmniejszana wraz ze zwi kszeniem/zmniejszeniem maksymalnego
obci enia roboczego.
Pole „Su” oznacza grubo wylewki liczona od p aszczyzny stycznej do rur do
p aszczyzny ok adziny.
Obliczona grubo wylewki mo e zale e  r wnie od wybranego w opcjach
projektu rodzaju jastrychu – zobacz rozdzia 3.4.7.

W rodkowej cz ci okienka znajduje si prze cznik pozwalaj cy na zmian
pomi dzy automatycznym (warto domy lna) i r cznym wyborem konstrukcji PG.
W przypadku, gdy wybrane jest okre lanie r czne, mo na wybra jedn
z dost pnych konstrukcji PG widocznych po rozwini ciu listy lub indywidualnie
okre li poszczeg lne warstwy w tabelce. Dost pne s maksymalnie 3 warstwy
izolacji – p yta systemowa oraz 2 warstwy p yt izolacyjnych.

Pole „Min. op r wg EN 1264” przedstawia warto jak powinna spe nia
konstrukcja PG, aby jej izolacyjno by a zgodna z norm . Je li pole jest
zaznaczone na czerwono to oznacza, e nie zosta spe niony wym g minimalnej
izolacyjno ci z powodu zastosowanej konstrukcji PG w stosunku do jej
zastosowania (warto  ti poni ej).

W dolnej cz ci znajduje si pole podaj ce wska nikowy op r cieplny stropu
i jego grubo . Warto ci te mo na edytowa , co pozwala na opis przypadk w
nietypowych. W prawym dolnym rogu okienka wy wietlany jest sumaryczny op r
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cieplny przy przep ywie ciep a w d [(m2 K)/W], jaki b dzie uwzgl dniony podczas
oblicze .

Wariant u o enia ... 
Pole wyboru. Mo liwo okre lenia sposobu u o enia rur grzejnych w ramach

PG. Podczas automatycznego rysowania program b dzie stosowa wybrany
spos b. Pole to ma cz ciowo charakter informacyjny, jednak niekt re z opcji 
wp ywaj na inne pola. Przy wyborze opcji „Poj. meander” (pojedynczy meander)
nie ma mo liwo ci zastosowania strefy brzegowej utworzonej poprzez
zag szczenie uk adania przewod w (zSB) – program wy wietla b d przy przej ciu
do oblicze .

Przy cza ... [m] 
Pole kompleksowe. Pole to wy wietla sum  d ugo ci przy czy

przechodz cych przez dan PG. Szczeg owy opis tabelki przy czy znajduje si
w rozdziale 6.3.3.3.

Rodzaj opisu 
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy rodzaju opisu PG na rysunku. Po

wyborze „Konfiguruj” otwiera si okno wygl du element w, w kt rym mo na
tworzy (poprzez skopiowanie) i konfigurowa opisy element w na rysunku. Po
zadeklarowaniu nowego opisu jest on dost pny w rozwijanej li cie w tabeli. 

Opis na wydruku
Pole wyboru. Umo liwia wy czenie drukowania pola zawieraj cego opis PG. 

Max DeltaP [kPa] 
Pole liczbowe. Maksymalny spadek ci nienia na PG. Warto w nawiasach

oznacza przyj cie warto ci domy lnej z danych og lnych.

Stan elementu
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniej cy

lub projektowany. Wyb r w tym polu ma jedynie wp yw na zestawienie materia w.

Std. dane og lne
Pole wyboru. Mo liwo wyboru, czy dana PG korzysta ze standardowych

danych og lnych. Domy lnie ustawione „Tak”. Po prze czeniu na „Nie” w tabeli
danych poka  si  dodatkowe pola, umo liwiaj ce zmian  danych og lnych:

Pola te umo liwiaj zmian systemu mocowania na inny ni wybrany w danych
og lnych system domy lny, zmian typu i / lub rednicy stosowanej rury,
indywidualne skonfigurowanie dost pnych odst p w uk adania oddzielnie dla SW
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i SB oraz zmian ogranicze w zakresie wych odzenia czynnika w p tli (r nica
temperatur – ∆t/∆θ), r wnie  oddzielnie dla SW i SB.

W programie mo na r wnie narysowa pod og grzewcz w obszarze
pomieszczenia wykorzystuj c element r cznego rysowania „Pod oga grzewcza

(rysowana r cznie) . W takim wypadku kszta t PG narzucany jest przez
U ytkownika.

♦ Aby przyspieszy projektowanie istnieje w programie funkcja szybkiego wstawiania
powierzchni grzewczych. Do tego celu wykorzystujemy polecenie „Wstaw PG do

ka dego pomieszczenia” z menu g wnego „Elementy” lub klikamy na ikonk
dost pn  na pasku narz dzi „P aszczyznowe”.

6.2.2. ciana grzewcza 

Element typu „ ciana grzewcza” wstawiany jest tylko na arkusz typu „Rzut”. Przy
w czonym trybie AUTO program przyci ga rysowan cian grzewcz do cian
w pomieszczeniu.

Przycisk w pasku narz dzi „P aszczyznowe”:

Wygl d na ekranie (rzut):

Dane elementu „ ciana grzewcza”:

Symbol pow. grzewczej
Pole tekstowe. Symbol powierzchni grzewczej ma charakter opisowy i s u y do

jej identyfikacji podczas edycji i w tabelach wynik w. Domy lnie jest przyjmowany
symbol identyczny jak symbol pomieszczenia. W przypadku wyst powania kilku PG
w jednym pomieszczeniu program dodaje do nazwy kolejne litery alfabetu (np.
Pok j_a, Pok j_b, itd.). 

W pomieszczeniu
Pole wyboru. Symbol pomieszczenia, w kt rym znajduje si ciana. Program

automatycznie przypisuje element do pomieszczenia lub symbol mo e zosta
wpisany w tabeli danych.
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ti/¯i [°C]
Pole liczbowe. Temperatura wewn trzna pomieszczenia, przepisana z danych

pomieszczenia. Pole to nie mo e by edytowane z poziomu PG. W celu zmiany ti/θi
nale y przej  na zak adk  „Konstrukcja” i zmieni  ti/θi w danych pomieszczenia.

ti/¯i poni ej [°C]
Pole liczbowe. Temperatura z drugiej strony ciany grzewczej.

Qpg/Úpg [W] 
Pole liczbowe. Cz zapotrzebowania na ciep o pomieszczenia

przyporz dkowana danej powierzchni grzewczej. Warto w nawiasach (auto)
oznacza, e wielko ta zostanie okre lona automatycznie przez program podczas
rozdzielania warto ci Qop/Φop pomi dzy dost pne w danym pomieszczeniu PG.
Je li w danych pomieszczenia w polu „Rozdzia  Qop/Φop ...” jest ustawione (auto),
czyli strata jest rozdzielana na poszczeg lne PG automatycznie, w danych PG pole
Q/Φ nie podlega edycji.

W przeciwnym wypadku, (gdy zadeklarowany jest r czny rozdzia Qop/Φop
w pomieszczeniu) mo na w danych ciany to pole edytowa – narzuci moc, jak
ma dawa PG.

Pow. zabud. bez rur [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia zabudowana nie pokryta rurami ogrzewania

ciennego pokryta natomiast np. wbudowanymi na sta e meblami lub wy czona
z ogrzewania z innych przyczyn. Ta powierzchnia zmniejsza powierzchni
efektywn  PG.

Pow. zabud. z rurami [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia zabudowana pokryta rurami ogrzewania (np. pod

meblami przesuwanymi), kt ra zostaje wliczona do powierzchni efektywnej. Nale y
dodatkowo okre li  stopie  uwzgl dniania mocy z takiej powierzchni zabudowanej.

% uwzgl dniania mocy pow. zabud.
Pole liczbowe. Procentowo okre lany stopie uwzgl dniania mocy

z powierzchni zabudowanej pokrytej rurami. 

Pow. efektywna. [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia efektywna danej PG – powierzchnia ciany

pokrytej rurami grzejnymi. Warto w nawiasie oznacza powierzchni wyznaczon
z rysunku na podstawie d ugo ci ciany i danych wysoko ciowych w strukturze 
budynku. Powierzchnia efektywna mo e te zosta narzucona r cznie. Wpisanie
„?” powoduje powr t do warto ci domy lnej.

Pow. do zest. [m2]
Pole liczbowe. Powierzchnia do zestawienia, uwzgl dniana przy obliczaniu

zestawienia materia w takich jak p yty izolacyjne lub systemowe, (czyli bez
odejmowania pas w brzegowych). Domy lnie jest to powierzchnia w wietle. Na
zawarto tego pola nale y zwr ci uwag , gdy powierzchnia efektywna jest
narzucona r cznie. Pole to umo liwia te uwzgl dnienie podczas tworzenia
zestawienia materia w izolacyjnych ca ej powierzchni ciany w sytuacji, gdy rury
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grzejne pokrywaj tylko jej cz . Nale y wtedy wpisa do tego pola w miejsce 
warto ci w nawiasie powierzchni  ca ej ciany.

Ok adzina
Pole wyboru. Pole to s u y do okre lenia typu i oporu cieplnego ok adziny.

Op r ok adziny ma bardzo du e znacznie podczas oblicze ogrzewania
p aszczyznowego. W celu wprowadzenia danej warto ci mo na j wpisa wprost
z klawiatury lub skorzysta z listy dost pnych wariant w, ukazuj cej si po
naci ni ciu przycisku po prawej stronie pola. Lista mo liwo ci do wyboru w polu
zale na jest od wybranego producenta ogrzewania ciennego. Op r cieplny
ok adziny musi si  mie ci  w granicach 0 ... 0,15 [(m2 K)/W]. 

Konstr. ciany ... 
Pole kompleksowe. Konstrukcja ciany. Wyb r automatycznego lub r cznego

okre lenia warstw izolacji: 

W g rnej cz ci okna jest pole z przyj t ok adzin . Poni ej znajduje si pole,
w kt rym mo na wpisa wsp czynnik przewodzenia ciep a tynku [W/(m2 K)].
Poni ej jest pole z sumaryczn grubo ci ciany. Warto domy ln stanowi
minimaln grubo tynku odczytana z katalogu, zale na od wybranego systemu
mocowania i stosowanego rodzaju tynku. 
W rodkowej cz ci okienka znajduje si prze cznik pozwalaj cy na zmian
pomi dzy automatycznym (warto domy lna) i r cznym wyznaczaniem wariantu
izolacji. W przypadku, gdy wybrane jest okre lanie r czne, mo na wybra jeden
z dost pnych wariant w widocznych po rozwini ciu listy lub indywidualnie okre li
poszczeg lne warstwy w tabelce. Dost pne s maksymalnie 3 warstwy izolacji –
p yta systemowa oraz 2 warstwy p yt izolacyjnych. W dolnej cz ci znajduje si pole
podaj ce wska nikowy op r cieplny ciany i jej grubo . Warto ci te mo na
edytowa , co pozwala na opis przypadk w nietypowych. W prawym dolnym roku
okienka wy wietlany jest sumaryczny op r cieplny przy przep ywie ciep a w bok
[(m2 K)/W], jaki b dzie uwzgl dniony podczas oblicze .

tps/¯ps max.
Pole liczbowe. Maksymalna temperatura powierzchni ciany.
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Rodzaj opisu 
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy rodzaju opisu powierzchni na rysunku.

Po wyborze „Konfiguruj” otwiera si okno wygl du element w, w kt rym mo na
tworzy (poprzez skopiowanie) i konfigurowa opisy element w na rysunku. Po
zadeklarowaniu nowego opisu jest on dost pny w rozwijanej li cie w tabeli. 

Opis na wydruku
Pole wyboru. Umo liwia wy czenie drukowania pola zawieraj cego opis

ciany grzewczej. 

Max DeltaP [kPa] 
Pole liczbowe. Maksymalny spadek ci nienia na cianie grzewczej. Warto

w nawiasach oznacza przyj cie warto ci domy lnej z danych og lnych.

Stan elementu
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniej cy

lub projektowany. Wyb r w tym polu ma jedynie wp yw na zestawienie materia w.

Std. dane og lne
Pole wyboru. Mo liwo wyboru, czy dana ciana korzysta ze standardowych

danych og lnych. Domy lnie ustawione „Tak”. Po prze czeniu na „Nie” w tabeli
danych poka  si  dodatkowe pola, umo liwiaj ce zmian  danych og lnych:

Pola te umo liwiaj zmian systemu mocowania na inny ni wybrany w danych
og lnych system domy lny, zmian typu i / lub rednicy stosowanej rury,
indywidualne skonfigurowanie dost pnych odst p w uk adania oraz zmian
ogranicze  w zakresie wych odzenia czynnika w p tli (r nica temperatur – ∆t/∆θ).

6.2.3. Rozdzielacz

Rozdzielacz OP jest elementem innym ni rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego
jednak stosuje si dla nich w programie ten sam symbol graficzny. Instalacja
ogrzewania p aszczyznowego projektowana w programie nie musi zawiera
rozdzielacza tylko wtedy, gdy wykonywana jest w uk adzie wsp pr dowym lub
podczas wykorzystywania p tli z ograniczeniem temperatury powrotu.

Rozdzielacze stosowane w ogrzewaniach p aszczyznowych musz mie
powi zanie z katalogami urz dze .

Przycisk w pasku narz dzi „P aszczyznowe”:

Wygl d na ekranie (rzut / rozwini cie):



Elementy tworz ce schemat instalacji

179

Dane elementu „Rozdzielacz” takie same jak w rozdziale 6.1.7, z zaznaczeniem
ze do ogrzewania p aszczyznowego wykorzystuje si  tylko rozdzielacze podw jne.

6.2.4. Mieszacz

Dane elementu „Mieszacz” takie same jak w rozdziale 6.1.15.

6.2.5. Przy cze i para przy czy

Przy cza w programie s u do pod czania powierzchni grzewczych do
rozdzielaczy. Cho w rzeczywisto ci przy cze stanowi z p tl grzewcz jeden odcinek
rury, w programie jest oddzielnym elementem. Jest to o tyle uzasadnione, e fragment
obwodu stanowi cy przy cze ma szczeg lny charakter – zmniejsza powierzchni
dost pn dla obwod w w tych pomieszczeniach, przez kt re przebiega,
a jednocze nie oddaje do nich ciep o (o ile nie jest izolowany). Z tego wzgl du
projektant musi zadba , aby dokumentacja wykonawcza jasno okre la a zaplanowany
spos b rozprowadzenia przy czy od rozdzielaczy do powierzchni grzewczych,
a jednocze nie w odpowiedni spos b uwzgl dni je w obliczeniach.

Przy cza s edytowane podobnie jak dzia ki w edytorze graficznym. Dost pna
jest para przy czy oraz przy cze pojedyncze, kt re przyjmuje charakter zasilania lub
powrotu zale nie od miejsca jego pod czenia. Para przy czy stanowi ca o tylko
podczas wprowadzania na rysunek. P niej przy cze zasilaj ce i powrotne s
samodzielnymi elementami i mo na je oddzielnie edytowa .

Przyciski w pasku narz dzi „P aszczyznowe”:

Wygl d na ekranie (rzut) kolor czerwony – zasilanie, niebieski – powr t:

Dane elementu „Przy cze”:

D ugo
Pole informacyjne. Pole wy wietla sumaryczn  d ugo przy cza. Warto ta

mo e wynika z rysunku lub z sumowania d ugo ci poszczeg lnych fragment w
przy cza, je li posiadaj  one d ugo  narzucon  r cznie.

Przez PG ... 
Pole kompleksowe. Przycisk po prawej stronie pola umo liwia wy wietlenie

tabelki zawieraj cej dane o przechodzeniu przy czy przez poszczeg lne PG.
Szczeg owy opis sposobu edycji tabelki przy czy znajduje si  w rozdziale 6.3.3.3. 
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Styl linii 
Pole wyboru. Wyb r z listy wygl du edytowanego przy cza lub mo liwo

konfiguracji – otwarcie okna wygl du element w.

Dane elementu „Para przy czy” podczas rysowania:

Nie ma konieczno ci zmiany jakichkolwiek danych dotycz cych przy czy. Mo na
natomiast wyr ni  dwa zalecane warianty konfiguracji danych przy czy:

Pozostawienie ustawie  domy lnych
Odst p (auto) i przy cza nieizolowane. Program b dzie wtedy ”symulowa ”

przy czami t PG, przez kt r przebiegaj . W przypadku PG ogrzewanych
przy czami program b dzie si stara dobra taki odst p, kt ry b dzie pasowa dla
potrzeb cieplnych tej PG. 

Narzucenie odst pu uk adania – (najlepiej ma ego, np. 10 cm) i przy cza
izolowane.

Oznacza to uk adanie przy czy g sto i jednoczesne ich zaizolowanie, aby
wyeliminowa oddawanie ciep a. Brak zaizolowania przy czy przy narzuceniu im
ma ego odst pu uk adania mo e prowadzi do silnego przegrzewania pod ogi
w tych PG tranzytowych, gdzie wyst puje np. ceramika i odst p uk adania p tli
g wnej wynosi np. 30 cm. 

6.2.6. P tla ogrzewania p aszczyznowego (rozwini cie)

Element p tla ogrzewania p aszczyznowego mo e by umieszczany tylko na
arkuszu typu „Rozwini cie”.

Dla tego elementu nie s wykonywane obliczenia projektu OP, co najwy ej mog
mu by przypisane jako cieniowi wyniki z obliczonego orygina u PG lub mo e mie
narzucone warto ci oporu i nat enia przep ywu. P tla ogrzewania pod ogowego jest
przez obliczenia traktowana jako odbiornik o narzuconym oporze i wych odzeniu. Jest
wyr niona w celu identyfikacji na rysunku, a tak e w celu ewentualnego do czenia
wynik w z oblicze ogrzewania pod ogowego innym programem. Wyniki te mo na
wpisa  wprost do danych odbiornika.

Przyciski w pasku narz dzi „P aszczyznowe”:

Wygl d na ekranie (rozwini cie):
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Dane elementu „P tla”:

Symbol pom
Pole tekstowe. Symbol pomieszczenia – tekst opisuj cy pomieszczenie.

Symbol p tli o.p.
Pole tekstowe. Symbol p tli ogrzewania p aszczyznowego – tekst opisuj cy

p tl ogrzewania p aszczyznowego.

Typ
Pole wyboru. Mo liwo wyboru czy p tla ogrzewania odnosi si do

ogrzewania pod ogowego czy ciennego. Po wyborze zostaje zmieniony wygl d
elementu na rysunku.

Q/Ú odbiornika [W]
Pole liczbowe. Wymagana wydajno  odbiornika.

Temp. zas. [0C]
Pole liczbowe. Temperatura zasilania p tli.

Üt/Ü¯  [0C]
Pole liczbowe. Deklarowany spadek temperatury na odbiorniku. Warto

w nawiasach oznacza wielko domy ln .

Op r p tli [kPa] 
Pole liczbowe. Op r p tli ogrzewania.

Poj. wodna [dm3]
Pole liczbowe. Pojemno  wodna.

H [m]
Pole liczbowe. Rz dna odbiornika. Mo e zosta wyznaczona przez program

(warto w nawiasach) b d okre lana przez U ytkownika. Powr t do
automatycznego wyznaczania nast puje po wpisaniu znaku „?”. 

Stan elementu
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniej cy

lub projektowany.

Rodzaj opisu 
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy rodzaju opisu p tli na rysunku. Po

wyborze „Konfiguruj” otwiera si okno wygl du element w, w kt rym mo na
tworzy (poprzez skopiowanie) i konfigurowa wygl d element w na rysunku. Po
zadeklarowaniu nowego opisu jest on dost pny w rozwijanej li cie w tabeli. 

6.2.7. Rozdzielacz ogrzewania pod ogowego (rozwini cie)

Rozdzielacz ogrzewania pod ogowego reprezentuje ca y wyregulowany
rozdzielacz ogrzewania pod ogowego wraz z p tlami. Jest on na rysunku
przedstawiony schematycznie.
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Elementy rozdzielacz ogrzewania pod ogowego wraz z p tlami grzewczymi oraz
rozdzielacz ogrzewania pod ogowego z pomp mieszaj ca i p tlami grzewczymi mog
by  umieszczane tylko na arkuszu typu „Rozwini cie”.

Dla tego elementu nie s wykonywane obliczenia projektu OP, co najwy ej mog
mu by przypisane jako cieniowi wyniki z obliczonego orygina u lub mo e mie
narzucone warto ci oporu i nat enia przep ywu. Rozdzielacz ogrzewania
pod ogowego jest przez obliczenia traktowany jako odbiornik o narzuconym oporze
i wych odzeniu. Jest wyr niony w celu identyfikacji na rysunku, a tak e w celu
ewentualnego do czenia wynik w z oblicze ogrzewania pod ogowego innym
programem. Wyniki te mo na wpisa  wprost do danych odbiornika.

Przyciski w pasku narz dzi „P aszczyznowe”:

Wygl d na ekranie (rozwini cie):

Dane elementu „Rozdzielacz ogrzewania pod ogowego”:

Symbol pom
Pole tekstowe. Symbol pomieszczenia, w kt rym znajduje si  rozdzielacz.

Symbol rozdz. o.p.
Pole tekstowe. Symbol rozdzielacza ogrzewania p aszczyznowego – tekst

opisuj cy rozdzielacz ogrzewania p aszczyznowego.

Q/Ú odbiornika [W]
Pole liczbowe. Wymagana wydajno  odbiornika.

Temp. zas. [0C]
Pole liczbowe. Temperatura zasilania rozdzielacza. Mo liwo narzucenia

innej warto ci ni  domy lna.

Üt/Ü¯ [0C]
Pole liczbowe. Deklarowany spadek temperatury na odbiorniku. Warto

w nawiasach oznacza wielko domy ln .

Op r p tli [kPa] 
Pole liczbowe. Op r rozdzielacza wraz z p tlami ogrzewania pod ogowego.

Poj. wodna [dm3]
Pole liczbowe. Pojemno  wodna.
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H [m]
Pole liczbowe. Rz dna odbiornika. Mo e zosta wyznaczona przez program

(warto w nawiasach) b d okre lana przez U ytkownika. Powr t do
automatycznego wyznaczania nast puje po wpisaniu znaku „?”. 

Stan elementu
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniej cy

lub projektowany.

Rodzaj opisu 
Pole wyboru. Mo liwo wyboru z listy rodzaju opisu rozdzielacza na rysunku.

Po wyborze „Konfiguruj” otwiera si okno wygl du element w, w kt rym mo na
tworzy (poprzez skopiowanie) i konfigurowa wygl d element w na rysunku. Po
zadeklarowaniu nowego opisu jest on dost pny w rozwijanej li cie w tabeli. 

6.2.8. Linie amane do rysowania uk adu rur 

Linie amane do rysowania uk adu rur to element graficzny, przeznaczony do
cz ciowego lub ca o ciowego rozrysowania uk adu rur w ramach powierzchni
grzewczej. Pod wzgl dem w a ciwo ci stanowi one aman . Istnieje mo liwo
automatycznego lub r cznego rysowania uk adu rur.

Opis sposobu wykorzystania linii do rysowania uk adu rur znajduje si w rozdziale 
7.11. Elementy dost pne s tylko na arkuszu typu „Plan / rzut” na warstwie „Rys. p tli
o.p.” na zak adce „P aszczyznowe”.

Przyciski w pasku narz dzi „P aszczyznowe”:

Wygl d na ekranie (rzut) kolor czerwony – zasilanie, niebieski – powr t:

Dane elementu „Linie amane do rysowania uk adu rur”:

! Para linii amanych posiada specyficzne pola danych, kt re wyst puj tylko
podczas wstawiania amanych na rysunek i dotycz ich wzajemnego u o enia
i odst pu. Po wstawieniu amane tworz ce par staj si oddzielnymi
elementami i posiadaj inne pola w tabeli. 

Pola wyst puj ce podczas wstawiania amanych na rysunek:
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Odst p uk adania
Pole liczbowe. Odst p uk adania dla pary amanych. Je li w czony jest tryb

AUTO, odst p dostosowuje si automatycznie do warto ci odczytanej z wynik w
dla danej PG.

Wzajemne u o enie z/p 
Wzajemne u o enie zasilania i powrotu dla pary amanych. Je li w czony jest

tryb AUTO, program proponuje automatycznie wzajemne u o enie przewod w
w zale no ci od sytuacji na rysunku. 

Pola wyst puj ce w momencie zaznaczenia narysowanej wcze niej amanej:

Styl linii 
Pole wyboru. Wyb r z listy wygl du edytowanego przy cza lub mo liwo

konfiguracji – otwarcie okna wygl du element w.

6.3. Zagadnienia edycyjne zwi zane z edycj ogrzewania
p aszczyznowego

6.3.1. Wstawianie i edycja powierzchni grzewczych (PG) 

6.3.1.1. Wklejanie PG w ca y obszar pomieszczenia 
Pierwszym etapem edycji instalacji ogrzewania p aszczyznowego jest podj cie

decyzji, w kt rych pomieszczeniach b dzie stosowane ogrzewanie p aszczyznowe
(pod ogowe i cienne). Jest to realizowane poprzez wstawienie do tych pomieszcze
powierzchni grzewczych. Najprostszym i najszybszym sposobem jest wklejenie PG za

pomoc  polecenia „Pod oga grzewcza”  z paska „P aszczyznowe”.

♦ Aby wklei  pod og  grzewcz  do pomieszczenia nale y:

1. Wybra element „Pod oga grzewcza” poprzez klikni cie przycisku na pasku
„P aszczyznowe”. Program przejdzie w tryb wstawiania powierzchni grzewczej,

2. Umie ci  kursor w obr bie pomieszczenia, do kt rego PG ma by  wklejona, 
3. Klikn lewy klawisz myszki. PG zostanie wklejona do pomieszczenia,

domy lnie zajmuj c ca y jego obszar, z uwzgl dnieniem okre lonego odst pu od
cian zewn trznych i wewn trznych ustalonych w danych og lnych.

Jednocze nie pojawi si opis PG w prostok tnej ramce. W celu p niejszego
zaznaczenia tej PG nale y klikn  na ten prostok t,

4. Aby zmodyfikowa wielko i kszta t wstawionej pod ogi grzewczej mo na
klikn na opisie PG prawym klawiszem myszki i z rozwijanego menu wybra
polecenie „Zmie typ na swobodnie modyfikowaln ”. W naro ach PG pojawi
si  w z y, kt re mo na przesuwa api c je lewym klawiszem myszki, 

5. W programie mo na r wnie narysowa pod og grzewcz w obszarze
pomieszczenia wykorzystuj c element r cznego rysowania „Pod oga grzewcza

(rysowana r cznie) . W takim wypadku kszta t PG narzucany jest przez
U ytkownika.
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♦ Aby przyspieszy projektowanie istnieje w programie funkcja szybkiego wstawiania
powierzchni grzewczych. Do tego celu wykorzystujemy polecenie „Wstaw PG do

ka dego pomieszczenia” z menu g wnego „Elementy” lub klikamy na ikonk
dost pn  na pasku narz dzi „P aszczyznowe”.

♦ Aby wklei cian grzewcz  do pomieszczenia nale y:

1. Wybra element „ ciana grzewcza” poprzez klikni cie przycisku na pasku
„P aszczyznowe”. Program przejdzie w tryb wstawiania powierzchni grzewczej,

2. Umie ci kursor na jednej ze cian pomieszczenia, do kt rego SG ma by
wstawiona. Przy w czonym trybie AUTO program przyci ga wstawian cian
do cian w pomieszczeniu,

3. Klikn lewy klawisz myszki – zostanie wstawiony pierwszy punkt ciany.
Przemie ci si kursorem do punktu, gdzie ma si znajdowa drugi koniec
ciany i klikn lewym klawiszem. Aby zako czy wstawianie ciany nale y

klikn prawym klawiszem myszy. Na rysunku pojawi si opis SG w prostok tnej
ramce. W celu p niejszego zaznaczenia tej SG nale y klikn  na ten prostok t,

! Definicja: Jako odst p PG od ciany jest rozumiany odst p umownej kraw dzi
PG od kraw dzi ciany. Umowna kraw d PG przebiega w odleg o ci po owy
odst pu uk adania od skrajnej rury. Przyk adowo, je li odst p uk adania wynosi
20 cm i kraw d PG ma przebiega 15 cm od ciany, to skrajna rura powinna si
znajdowa  15 + *20 = 25 [cm] od ciany.

Domy lny odst p zale y od wytycznych producenta. Nale y podkre li , e
w a ciwe uwzgl dnienie odst pu od cian ma bardzo du e znacznie, gdy istotnie
wp ywa na efektywn powierzchni grzewcz . Przyk adowo w pomieszczeniu o
wymiarach 4 x 5 [m] i powierzchni „brutto” 20 m2, uwzgl dnienie 15 cm odst pu od
cian zmniejsza efektywn  powierzchni ogrzewan  o ok. 2,6 m2, a wi c ok. 13%! 

W a ciwe uwzgl dnienie odst pu od cian polega nie tylko na spe nieniu
wytycznych producenta w tym zakresie, ale r wnie zapewnieniu w a ciwego
wykonania p tli grzewczych w tym zakresie. B d mo e polega zar wno na nie
uwzgl dnieniu odst pu w obliczeniach przy jednoczesnym wykonaniu tego odst pu na
budowie (zawy enie pow. PG w obliczeniach), jak te uwzgl dnieniu go
w obliczeniach, a nie zrealizowaniu w praktyce (zani enie pow. PG w obliczeniach).
Konieczne jest, wi c zapewnienie zrealizowania w praktyce za o e przyj tych na
etapie oblicze , niezale nie od ich charakteru. 

6.3.1.2. Dzielenie PG
W sytuacji, gdy w jednym pomieszczeniu ma wyst powa kilka PG (kilka

obwod w), konieczne jest podzielenie istniej cej PG na odpowiedni ilo cz ci.
Potrzeba taka mo e by podyktowana r nymi przyczynami, nale y jednak podkre li ,
e nie jest zalecane dzielenie PG przed wykonaniem oblicze , nawet, je li jest

oczywiste, e podzia  b dzie konieczny. Mo e to, bowiem prowadzi do podzia u na
niew a ciw ilo obwod w (PG) i p niejsz konieczno wstawiania nowej PG do
ca ego pomieszczenia i ponowne jej dzielenie.
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Powodem jest przyj te w programie za o enie kilkukrotnego obliczania
i modyfikowania instalacji. Po wykonaniu pierwszych oblicze w li cie b d w b d
odpowiednie komunikaty dotycz ce zalecanych podzia w PG, zapewniaj cych
spe nienie wszystkich wymaga (d ugo ci rury, straty ci nienia, pr dko ci przep ywu).
Je li wi c PG zostanie przed wykonaniem oblicze podzielona np. na 3 cz ci,
a w czasie oblicze oka e si , e nale y podzieli  j na 5 cz ci, poprzedni podzia by
niepotrzebny i trzeba wstawia  i dzieli  PG od pocz tku.

! W obecnej wersji programu nie ma mo liwo ci czenia wcze niej podzielonych
powierzchni grzewczych. W przypadku dokonania niew a ciwego podzia u
nale y skorzysta z funkcji „cofnij”, a je li ta nie jest ju dost pna, konieczne
jest usuni cie istniej cych w pomieszczeniu PG i wstawienie oraz podzielenie
nowej PG. 

Podzia PG mo na przeprowadzi przy u yciu dw ch metod – menu podr cznego
i narz dzia umo liwiaj cego podzia dowolna aman . Podzia mo e mie charakter
„bez dylatacji” (prowadz cy do uzyskania kilku PG w ramach jednej p yty pod ogowej)
oraz „z dylatacj ” (podzia na oddzielne obwody stanowi ce jednocze nie oddzielne
konstrukcyjnie p yty betonowe). W zakresie oblicze wprowadzenie lub nie
wprowadzenie dylatacji nie ma znaczenia, maj one jednak kluczowe znaczenie dla
poprawno ci konstrukcji ogrzewania pod ogowego. Dylatacje nale y stosowa zgodnie
z wytycznymi producenta, bior c pod uwag zar wno maksymaln dopuszczaln
powierzchni  p yt pod ogowych, jak te  ich po dany kszta t.

Program w obecnej wersji nie przeprowadza szczeg owej diagnostyki
poprawno ci konstrukcji pod ogi. Nale y wi c zwr ci szczeg ln uwag , aby
odpowiednie podzia y PG by y typu "z dylatacj ", co zapewni w a ciwe usytuowanie
dylatacji na wydruku oraz dob r odpowiedniej ilo ci pask w dylatacyjnych.

Podzia  PG przy u yciu polece  z menu podr cznego

Najszybsze i najprostsze jest skorzystanie z menu podr cznego, kt re pozwala na
przeprowadzenie regularnego podzia u na 2, 3, 4 lub wi cej nowych PG.

♦ Aby podzieli  istniej c PG przy u yciu menu podr cznego nale y:
1. Umie ci  kursor na obszarze prostok ta zawieraj cego opis danej PG, 
2. Nacisn prawy klawisz myszki. Program wy wietli menu podr czne PG (na

rysunku poni ej lewa lista). Po przesuni ciu kursora na pierwsze polecenie
„Podziel pow. grzewcz ...” poka e si menu podzia u (prawa lista na rysunku
poni ej):
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3. Po wybraniu danej opcji nale y klikn klawisz myszki. Program podzieli
powierzchni grzewcz na wskazan ilo cz ci. Podzia jest przeprowadzany
na r wne cz ci w odniesieniu do wymiaru w osi pionowej lub poziomej
(zale nie od typu podzia u).

Podzia  PG przy u yciu narz dzia dzielenia PG

Narz dzie dzielenia powierzchni grzewczych umo liwia podzia PG w dowolnym
miejscu, w pionie lub poziomie, z dylatacj lub bez. PG jest zawsze dzielona na 2
cz ci, w celu podzielenia na wi ksz ilo cz ci nale y nast pnie podzieli PG
cz stkowe.

♦ Aby podzieli  istniej c PG przy u yciu narz dzia dzielenia PG:

1. Wybra polecenie „Elementy / Dzielenie element w” (Ctrl+Q), w celu
dokonania podzia u bez dylatacji lub „Elementy / Dzielenie pow. grzewczych

(dowolne) z dylatacj ”,  w celu dokonania podzia u z dylatacj ,
2. Przy w czonym trybie AUTO kursor b dzie przyci gany do powierzchni.

Zaznaczy  lewym klawiszem myszki pierwszy punkt linii podzia u,
3. Nast pnie umie ci kursor w miejscu drugiego ko ca linii podzia u. Je eli

program w trybie AUTO wykonuje niepo dane przyci ganie mo na
przytrzyma klawisz Shift i nacisn kolejno lewy i prawy klawisz myszki. PG
zostanie podzielona.

W efekcie podzia u kt r kolwiek z opisanych wy ej metod powstaj nowe PG,
stanowi ce od tego momentu oddzielne elementy. Nowe PG s domy lnie nazywane
jako <Nazwa_pomieszczenia>_a, <Nazwa_pomieszczenia>_b itd. oraz przejmuj
wszystkie dane PG macierzystej, z wyj tkiem okre lenia strefy brzegowej stanowi cej
cz PG. Je eli PG macierzysta by a pod czona, nast pi roz czenie przy czy i PG
pochodnej. Ponowne po czenie mo na uzyska poprzez klikni cie myszk na
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od czone przy cza. Do pozosta ych nowopowsta ych PG konieczne jest
doprowadzenie nowych przy czy.

! Podczas dzielenia PG dane dotycz ce strefy brzegowej (SB) stanowi cej cz
obwodu macierzystego (pSB lub zSB) s tracone. Wynika to z faktu 
niejednoznaczno ci tych danych po podziale. Nale y, wi c zwr ci szczeg ln
uwag , aby po podziale odtworzy  dane dotycz ce SB.

6.3.1.3. PG pokrywaj ce nieca e pomieszczenie
Powierzchnie grzewcze s wstawiane domy lne na ca y obszar pomieszczenia,

co znacznie u atwia edycj sytuacji standardowych. Przypadki niestandardowe mo na
uzyska dzi ki dzieleniu PG i usuwaniu tych, kt re nie s potrzebne korzystaj c
z niestandardowego odst pu od cian lub r cznego rysowania PG w obszarze
pomieszczenia.

♦ Aby utworzy  PG zajmuj c  jedynie cz pomieszczenia nale y:
1. Wstawi  PG do tego pomieszczenia (patrz 6.3), 
2. Podzieli PG macierzyst tak, aby jedna z PG pochodnych zajmowa a ten

obszar, kt ry ma by  pokryty ogrzewaniem pod ogowym, np.: 

3. Usun  niepotrzebne PG:

Powy sza metoda pozwala na utworzenie dowolnej PG stanowi cej wielok t
wypuk y. W sytuacjach prostszych, gdy celem jest r wnoleg e odsuni cie kraw dzi PG
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od ciany, mo na skorzysta  r wnie z innej metody, wykorzystuj cej mo liwo
wprowadzenia niestandardowego odst pu PG od ciany.

♦ Aby odsun  kraw d  PG od wybranej przegrody nale y:
1. Wykorzystuj c opcje projektu (F7) na zak adce „Ogrzewania p aszczyznowe –

pod ogowe” mo na ustali standardowe odst py PG od cian zewn trznych
i wewn trznych,

2. Aby dla jednej ze cian wybra niestandardowy odst p nale y przej na
warstw „Konstrukcja” i zaznaczy cian , od kt rej ma by zachowany
niestandardowy odst p PG: 

3. W polu „Odst p od ciany” nale y wpisa dany odst p PG od tej ciany.
Wielko  PG zostanie odpowiednio zmodyfikowana:

Korzystne jest odpowiednie skonfigurowanie odst p w od cian przed
wstawianiem powierzchni grzewczych do pomieszcze i ich edycj (np. dzieleniem).
W przypadku zmiany odst pu od ciany w pomieszczeniach, w kt rych ju wstawiono
PG, mo e doj do ich niew a ciwego zmodyfikowania, szczeg lnie
w skomplikowanych przypadkach, gdy z dan cian  graniczy kilka PG. 

W sytuacji, gdy obszar nie pokryty ogrzewaniem ma charakter fragmentaryczny i
wyrywkowy, nale y skorzysta z pola w danych PG o nazwie „Pow. zabud. bez
rur [m2]” i wprowadzi tam odpowiedni warto . Aby nanie tego typu zabudow na
rysunku mo na wykorzysta  elementy grafiki i opisy. 
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♦ Aby r cznie wrysowa PG do pomieszczenia nale y:

1. Wybra  element „Pod oga grzewcza (rysowana r cznie)” ,
2. Przej na obszar rysunkowy i zaznaczy pierwszy naro nik powierzchni

grzewczej klikaj c lewym klawiszem myszki:

3. Nast pnie wprowadzi wszystkie naro a PG tworz c odpowiedni kszta t. Aby
zako czy  wstawianie klikn  prawym klawiszem myszki:

Metoda ta pozwala na wstawianie powierzchni grzewczej o dowolnym kszta cie i
wielko ci.

! Dla powierzchni grzewczych o dowolnych kszta tach program uwzgl dnia ilo
materia w tylko dla wielko ci powierzchni pokrytej przez t PG. Pami taj c
o tym nale y je stosowa  w szczeg lnych przypadkach.

6.3.2. Wstawianie rozdzielaczy i armatury rozdzielaczy

Drugim etapem edycji instalacji jest wprowadzenie na rysunek rozdzielaczy. Ilo
rozdzielaczy jest zale na od ilo ci PG oraz intencji projektanta – na przyk ad korzystny
mo e by podzia jednego du ego rozdzielacza na dwa mniejsze, aby zredukowa
og ln  ilo  przy czy wyst puj cych w instalacji. 

Po wykonaniu oblicze mo e si pojawi konieczno podzia u niekt rych PG na
kilka mniejszych. Wi e si to z konieczno ci wstawienia dodatkowych rozdzielaczy
lub, cz ciej, z dodaniem do istniej cych rozdzielaczy dodatkowych wyj i ich
odpowiednim dostosowaniem. Program posiada odpowiednie funkcje u atwiaj ce
wykonanie takich operacji.

♦ Aby wstawi  rozdzielacz na rysunek i dostosowa  go do konstrukcji nale y:

1. Wybra element „Rozdzielacz” poprzez klikni cie przycisku na pasku
„P aszczyznowe”. Program przejdzie w tryb wstawiania rozdzielacza,

2. Umie ci kursor w miejscu, gdzie ma si znajdowa rozdzielacz i klikn lewy
klawisz myszki – rozdzielacz zostanie wstawiony na rysunek; rozdzielacz mo e
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si znajdowa w dowolnym miejscu, jednak ze wzgl d w technicznych powinien
by  umiejscowiony przy cianie lub wewn trz ciany:

3. Za pomoc zielonego kwadracika ze strza k mo na w atwy spos b zmieni  k t
ustawienia rozdzielacza na rysunku w stosunku do ciany:

4. Przesun rozdzielacz tak, aby by umiejscowiony stycznie do ciany, wewn trz
pomieszczenia (dla szafki natynkowej) lub we wn trzu ciany (dla szafki
podtynkowej):

W celu uzupe nienia rozdzielacza o armatur (zawory rozdzielaczowe) nale y
okre li jego typ. Je eli typ rozdzielacza jest ju okre lony, na zasilaniu i powrocie
pojawi si domy lna armatura dla danego typu, a w tabeli danych rozdzielacza uka
si  nowe pola odpowiadaj ce armaturze.

Zale nie od typu rozdzielacza zawory mog by jednoznacznie okre lone –
fabrycznie zamontowane do danego typu. Je eli pole „Zawory inne ni standardowe”
jest ustawione na „Nie” to program podczas oblicze dobierze zaw r fabrycznie
montowany. Je li natomiast polu przypisana jest wielko „Tak” wtedy w trakcie
oblicze program b dzie dobiera zaw r do przep ywu, z r nych wielko ci danego
zaworu przypisanego do rozdzielacza.

Nie ma konieczno ci ustalania potrzebnej liczby wyj dla nowo wstawionego na
rysunek rozdzielacza, poniewa podczas pod czania kolejnych przy czy program
automatycznie powi ksz  rozdzielacz o potrzebn  ilo  wyj .

Inaczej problem ten przedstawia si w momencie, gdy wyst pi konieczno
dodania wyj do ju istniej cego rozdzielacza, do kt rego pod czone s przy cza.
Proste zwi kszenie liczby par wyj powoduje dodanie ich na ko cu rozdzielacza.
Tymczasem, aby unikn krzy owania si przy czy, mo e wyst pi potrzeba
wstawienia dodatkowego wyj cia pomi dzy np. 2 i 3 spo r d ju istniej cych. Problem
taki mo na rozwi za na dwa sposoby – poprzez dodanie wyj cia na ko cu
i prze czenie cz ci przy czy, tak, aby zwolni potrzebne wyj cie w rodku
rozdzielacza lub poprzez wstawienie nowego wyj cia od razu w potrzebnym miejscu
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i dokonanie niezb dnych korekt graficznych poprzesuwanych element w. Ten drugi
spos b jest rozwi zaniem prostszym i zalecanym.

♦ Aby wstawi  dodatkowe wyj cia w danym miejscu rozdzielacza nale y:
1. Zaznaczy rozdzielacz poprzez klikni cie lewym klawiszem myszki na obszarze

rozdzielacza wolnym od przy czy,
2. Trzymaj c kursor na obszarze rozdzielacza klikn prawy klawisz myszki, aby

wy wietli menu podr czne rozdzielacza i nast pnie wybra pierwsz pozycj
tego menu – polecenie „Wstaw punkt pod czenia ...”: 

3. Uka e si menu widoczne w prawej cz ci powy szego rysunku. Nale y w tym
menu wybra odpowiednie z polece . Pocz tek rozdzielacza jest oznaczony
cyfr "1”,

4. Po wybraniu jednej z opcji nowe pod czenie zostawanie wstawione w
odpowiednim miejscu. Program automatycznie rozsuwa istniej ce wyj cia, lecz
mo e wyst pi zniekszta cenie niekt rych przy czy i konieczno
odpowiedniego ich skorygowania:

6.3.3. Edycja przy czy

6.3.3.1. Wprowadzanie przy czy na rysunek 
Po wstawieniu na rysunek powierzchni grzewczych i rozdzielaczy mo na

przyst pi do rozprowadzenia przewod w przy czeniowych. Przy cza nale y
prowadzi tak, aby mo liwe dok adnie odzwierciedli rzeczywisty wygl d instalacji,
gdy wp ywa to zar wno na warto rysunku jako dokumentacji wykonawczej, jak te
na dok adno  oblicze .
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Przy cza najlepiej prowadzi od rozdzielacza do powierzchni grzewczej, a nie
odwrotnie. We wszystkich standardowych przypadkach, gdy przy cze zasilaj ce
przebiega r wnolegle do powrotnego, nale y korzysta z pary przy czy. Korzystne
jest te  w czenie tryb w AUTO i ORTO.

Przed przyst pieniem do edycji przy czy nale y te rozplanowa , kt re PG maj
by pod czone do okre lonych wyj z rozdzielacza, aby nie nast pi o krzy owanie
si  przewod w.

Podczas pod czania PG do rozdzielacza domy lnie program chwyta pierwsze
z lewej strony wolne wyj cie z rozdzielacza i do niego pod cza wprowadzane
przy cze. Mo na zmieni  t funkcj podczas rysowania przy czy – nale y w tabeli
danych w polu „Nr wyj cia z rozdz.” zamiast „pierwszy wolny” wybra opcj „dowolny”
lub wpisa konkretny numer pary wyj . Program pozwoli pod czy przy cze
w dowolne wyj cie w rozdzielaczu lub po wpisaniu konkretnego numeru automatycznie
przyci gnie rysowane przy cze w odpowiednie miejsce:

♦ Aby pod czy  PG do rozdzielacza za pomoc  przy cza nale y:
1. Wybra  w a ciw skal podgl du. Optymalna skala to taka, przy kt rej dobrze

widoczne s poszczeg lne wyj cia z rozdzielacza i ju wprowadzone przy cza,
a jednocze nie widoczny jest ca y obszar, przez kt ry ma przebiega  przy cze,

2. Wybra element „Para przy czy” poprzez klikni cie przycisku na pasku
„P aszczyznowe”. Program przejdzie w tryb wstawiania pary przy czy,

3. Ustawi kursor na rozdzielaczu w miejscu, gdzie znajduje si wybrane wyj cie,
od kt rego ma by prowadzone przy cze. Je eli tryb AUTO jest w czony,
program b dzie pokazywa uko ne krzy yki obrazuj ce, do kt rego wyj cia
przy cze zostanie pod czone:

4. Klikn lewym klawiszem myszki. Program wykona po czenie przy cza do
rozdzielacza i pozostanie w trybie wstawiania przy cza (jego pierwszego
odcinka). Ka de nast pne jednokrotne klikni cie lewym klawiszem myszki
powoduje wstawienie za amania przy cza. Aktualny kszta t przy cza, zale ny
od bie cego ustawienia kursora podczas jego edycji, jest obrazowany szar
lini :
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5. W celu zako czenia edycji przy cza, a wi c pod czenia go do PG, nale y
umie ci kursor na kraw dzi pod czanej PG. Przy w czonym trybie AUTO
poka  si  proponowane punkty pod czenia:
wystarczy wtedy klikn lewym klawiszem myszki, a program dokona
pod czenia przy czy do PG i przejdzie do trybu zaznaczania,

6. Je li tryb AUTO jest wy czony, nale y umie ci kursor dok adnie na brzegu PG
w danym miejscu, a nast pnie nacisn najpierw lewy klawisz myszki (w celu
pod czenia przy cza do PG), a nast pnie prawy klawisz myszki (w celu
zako czenia wstawiania przy cza i przej cia do trybu zaznaczania).

Dokonywanie pod cze przy wy czonym trybie AUTO jest o tyle potrzebne, e
cz sto mo e wyst pi sytuacja nieprawid owego korygowania ostatniego odcinka
przy czy podczas pod cze w trybie AUTO. Chwilowe wy czenie trybu AUTO przy
pomocy klawisza Shift i dokonanie pod czenia bez AUTO jest wtedy najlepszym
rozwi zaniem.

Przy cze mo e si sk ada z dowolnej ilo ci odcink w (rysunkowych). Odcinki te
mog by po czone pustym w rodku rombem, stanowi cym punkt za amania, lub
pe nym kwadracikiem, oznaczaj cym punkt po czenia dw ch (z rysunkowego, a nie
rzeczywistego punktu widzenia) przy czy – dla programu przy cze zawieraj ce
w rodku pe ny ma y kwadrat stanowi formalnie dwa oddzielne przy cza. Sytuacja
taka jest dopuszczalna i nie powoduje b du w obliczeniach, wp ywa jednak
negatywnie na atwo edycji danych przy cza (jedno rzeczywiste przy cze jest
wtedy sztucznie podzielone na kilka cz ci). Je li wyst pi taka sytuacja, nale y
skorzysta  z funkcji czenia przy czy w jedno (patrz nast pny podpunkt).

Nale y odr ni rysunkow odleg o pary przy czy od ich odleg o ci
obliczeniowej. Przy wykorzystaniu pary przy czy s one rysowane w pewnej
odleg o ci od siebie – istnieje mo liwo zmiany odst pu rysowania w tabeli danych
podczas wstawiania przy cza – odleg o ta jednak nie jest brana pod uwag przy
obliczeniach.

Rzeczywista odleg o przy czy, kt ra zostanie przyj ta do oblicze , mo e by
narzucona przez U ytkownika (w tabeli danych w polu „Przez PG ...”) lub wyznaczona
przez program. Nie spowoduje to jednak automatycznej korekty odleg o ci przy czy
na rysunku po obliczeniach!

Program odczytuje z rysunku d ugo ca ego przy cza oraz d ugo ci jego
fragment w przebiegaj cych przez poszczeg lne PG niezale nie od liczby odcink w
rysunkowych.
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! Przy cza nie mog  by rozga zione.

! Przed wykonaniem oblicze program kontroluje poprawno pod cze w
ramach instalacji. Oznacza to, e w projekcie nie mog wyst powa nie
pod czone PG lub „ lepe” przy cza.

Ka da PG wymaga dw ch punkt w pod czenia, dla przy cza zasilaj cego
i powrotnego. Wyj tek stanowi PG bez rur oraz ogrzewana przy czami, kt ra nie
posiada adnych punkt w pod cze .

6.3.3.2. Modyfikacja istniej cych przy czy
Czasami zachodzi potrzeba zmodyfikowania istniej cego przy cza. Je li

przy cze jest kr tkie, kilkuodcinkowe, korzystniej jest usun istniej ce odcinki
i narysowa nowe przy cze. Jednak dla d u szych przy czy lub dok adnie
wyedytowanych mo e by korzystniejsza ich modyfikacja. Edytor graficzny umo liwia
dowolne zmodyfikowanie istniej cego przy cza przy pomocy zestawu funkcji
dost pnych po wybraniu polecenia „Elementy / Menu dzia ki” lub po klikni ciu prawym
klawiszem na konkretnym przy czu:

W menu przy cza znajduj  si  nast puj ce funkcje:
- dodaj punkt, 
- usu punkt,
- podziel dzia k  na dwie,
- po cz dzia k  w jedn ,
- roz cz.

Poni ej opisano spos b u ycia powy szych funkcji oraz kilka przyk ad w
modyfikacji przy czy z ich u yciem.

♦ Aby doda nowy punkt na jednym z odcink w przy cza nale y:
1. Zaznaczy  wybrany odcinek przy cza,
2. Wybra  polecenie „Elementy / Menu dzia ki / Dodaj punkt”,
3. Na rodku zaznaczonego odcinka zostanie dodany nowy punkt. 
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♦ Aby usun punkt (pusty w rodku romb) z przy cza nale y:
1. Zaznaczy  wybrany punkt, 
2. Wybra polecenie „Elementy / Menu dzia ki / Usu  punkt” lub wybra polecenie

„Edycja / Usu  punkt” (Del),
3. Zaznaczony punkt zostanie usuni ty. Je li odcinki przy cza, kt re czy ten

punkt, nie tworzy y prostej, program utworzy nowy odcinek cz cy punkty
s siaduj ce z usuni tym.

♦ Aby po czy  dwa przy cza (rysunkowe) w jedno nale y:
1. Zaznaczy  punkt po czenia dw ch przy czy (kwadrat pe ny w rodku),
2. Wybra  polecenie „Elementy / Menu dzia ki / Po cz dzia ki w jedn ”,
3. Przy cza zostan  po czone w jedno.

♦ Aby podzieli  przy cze na dwa oddzielne przy cza (rysunkowe) nale y:
1. Zaznaczy  wybrany punkt wewn trzny lub wybrany odcinek przy cza,
2. Wybra  polecenie „Elementy / Menu dzia ki / Podziel dzia k  na dwie”,
3. Przy cze zostanie rozdzielone na dwa po czone przy cza we wskazanym

punkcie lub na rodku wskazanego odcinka przy cza.

♦ Aby roz czy  przy cze nale y:
1. Zaznaczy punkt po czenia przy cza z innym elementem (PG, rozdzielaczem

lub innym przy czem) albo fragment przy cza zako czony tym punktem albo
ca e przy cze,

2. Wybra polecenie „Elementy / Roz cz (Ctrl+R, )” lub polecenie „Elementy
/ Menu dzia ki / Roz cz”,

3. Nast pi roz czenie element w – pe ny ma y kwadrat zostanie zamieniony na
du y pusty w rodku romb. Je eli w punkcie pierwszym zaznaczono ca e
przy cze (wszystkie jego odcinki) nast pi od czenie przy cza z obydwu stron. 

Przyk ady zastosowania operacji na przy czach:

♦ Aby „dosun ” przy cze do ciany na rysunku poni ej nale y:
1. Sytuacja wyj ciowa:

2. W celu wyodr bnienia fragmentu przy cza, kt ry b dzie dosuni ty do ciany,
nale y czterokrotnie wykona polecenie „Dodaj punkt”, tzn. wykona to
polecenie raz, po czym zaznaczy jeden z nowopowsta ych odcink w i wykona
je ponownie itd. Uzyskany efekt powinien by  nast puj cy:
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3. Przesun punkty za amania w te miejsca, w kt rych powinny si znajdowa
(nale y w tym celu wy czy tryb ORTO, je li jest w czony). Poszczeg lne
odcinki przy cza zostan  odpowiednio zmodyfikowane:

4. W podobny spos b nale y zmodyfikowa  przy cze powrotne.

♦ Aby wprowadzi  w PG tranzytowej kilka meandr w grzewczych nale y:
1. Sytuacja wyj ciowa:

2. Od czy istniej ce przy cza od PG i przesun ich ko c wk w miejsce, gdzie
si maj zaczyna meandry. Mo na to zrobi wykonuj c operacj roz czenia
przy czy od PG i nast pnie przesuwaj c ich koniec lub wprost – program przy
przesuwaniu ko c wki przy cza dokona roz czenia z PG, poniewa nie mo e
przesun  PG. Uzyskany efekt powinien by  nast puj cy:

3. Wprowadzi  brakuj c  cz  przy cza:

4. Po czy  powsta e przy cza rysunkowe w jedno przy cze:
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6.3.3.3. Tabelka danych przy czy (jako cz tabeli PG)
Tabelka danych przy czy zawiera dane poszczeg lnych fragment w przy czy,

przy czym jako fragment jest rozumiana cz przy cza przebiegaj ca przez
okre lon PG, a nie odcinek rysunkowy:

Tabelka zawiera zawsze takie same pola danych (kolumny), z t  r nic , e
w zale no ci od sytuacji wyst puj (lub nie) pola „Przez PG” i „Do PG”, natomiast jej
zawarto  (wiersze) zale y od miejsca z kt rego jest wywo ywana:

- Pomieszczenie – po otwarciu tabelki z poziomu pomieszczenia b d widoczne
wszystkie fragmenty przy czy przebiegaj cych przez PG nale ce do tego
pomieszczenia,

- PG – po otwarciu tabelki z powierzchni grzewczej b d widoczne wszystkie
fragmenty przy czy przebiegaj cych przez t  PG, 

- Przy cze – po otwarciu tabelki z poziomu przy cza b d widoczne wszystkie
fragmenty tego przy cza przebiegaj ce przez r ne PG. 

W zwi zku z powy szym dane tego samego fragmentu przy cza mog by
modyfikowane po zaznaczeniu albo samego przy cza, albo PG, albo pomieszczenia,
przez kt re ten fragment przechodzi. Przy cza zasilaj ce s opisane na czerwono,
a powrotne na niebiesko. Po klikni ciu na wybranym wierszu w kolumnie „Przez PG”
albo „Do PG” program zaznaczy na to dane przy cze na rysunku. 

Tabelka danych zawiera nast puj ce pola:

Przez PG ...
Identyfikacja danego fragmentu przy cza – nazwa PG, przez kt r on

przechodzi. Pole wyst puje w tabelce wy wietlanej dla pomieszczenia i dla
przy cza. W przypadku tabelki dla danej PG wiadomo, e wszystkie wy wietlone
fragmenty przechodz przez t PG. Pole nie mo e by edytowane. Po klikni ciu na
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wybranym wierszu w kolumnie „Przez PG” albo „Do PG” program zaznaczy na to
dane przy cze na rysunku. 

Do PG
Identyfikacja danego fragmentu przy cza – nazwa PG, do kt rego biegnie to

przy cze. Pole wyst puje w tabelce wy wietlanej dla pomieszczenia i dla PG.
W przypadku przy cza informacja o tym, do kt rej PG ono prowadzi (a wi c
prowadz wszystkie jego fragmenty) znajduje si w oddzielnym polu tabeli danych
przy cza. Pole nie mo e by  edytowane.

D ugo
D ugo danego fragmentu przy cza. Domy lnie pojawia si warto

w nawiasie, oznaczaj ca d ugo odczytan przez program z rysunku. Program
odczytuj c z rysunku d ugo przy czy nie bierze pod uwag tych jego cz ci,
kt re nie przebiegaj przez adn PG! W sytuacji standardowej pomijane s , wi c
kr tkie odcinki np. w wietle drzwi, nie stanowi to jednak istotnego b du. Nale y
natomiast zwr ci uwag , aby nie dosz o do sytuacji, e przy cze biegnie
pomi dzy PG a cian , gdy program nie b dzie m g przyporz dkowa tego
fragmentu przy cza do adnej PG i pominie je w obliczeniach cieplnych.
Warto tego pola mo e zosta nadpisana przez U ytkownika. Jest to potrzebne,
je li rzeczywista d ugo przy cza b dzie inna ni odczytana z rysunku
(alternatyw jest taka zmiana kszta tu przy cza, aby program odczyta z rysunku
rzeczywist  d ugo ).

Izol.
Izolacja danego fragmentu przy cza – pole wariantowe, kt re pozwala

okre li , czy fragment jest izolowany (warto domy lna – literka „N”), w peszlu
(literka „P”) lub izolowany (literka „I”). Parametry izolacji uwzgl dnianej po wybraniu
literki „I” zale od producenta systemu i s wprowadzone na sta e do katalogu.
Nale y tak e podkre li , e sam peszel nie ma istotnych w a ciwo ci izolacyjnych
i wprowadzenie przy czy do peszla ma znaczenie ochronne i wp ywa na
zestawienie materia w, nie powoduje natomiast ograniczenia mocy przy czy.

Odst p uk .
Pole pozwalaj ce na okre lenie obliczeniowego odst pu uk adania dla danego

fragmentu przy cza. Dost pne s odst py uk adania w a ciwe dla PG, przez kt r
dany fragment biegnie oraz opcja (auto), kt ra jest ustawieniem domy lnym.
Odst p uk adania przy cza nale y traktowa jako pas pod ogi szeroko ci r wnej
temu odst powi, w rodku kt rego biegnie dane przy cze.
Je li w polu „Izol” jest wybrane „N” lub „P”, (auto) oznacza, e program b dzie
dobiera taki sam odst p uk adania dla tego fragmentu przy cza, jaki b dzie
dobrany dla PG, przez kt r  on przebiega, a wi c m wi c inaczej b dzie symulowa
t PG. Rozwi zanie takie jest korzystne technicznie, mo e jednak powodowa , e
poszczeg lne fragmenty jednego przy cza, przebiegaj ce przez r ne PG, b d
uk adane z r nym odst pem. Je li istnieje obawa, e mo e to by  k opotliwe dla
wykonawcy, nale y narzuci  okre lony odst p uk adania dla wszystkich fragment w
przy cza.
Je li w polu „Izol” jest wybrane „I”, (auto) oznacza, e program b dzie dobiera
minimalny dost pny odst p uk adania dla tego fragmentu przy cza.
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% wyk.
Procent wykorzystania mocy fragmentu przy cza. Ustawienie domy lne –

90%. Pole to okre la, jaka cz mocy fragmentu przy cza b dzie uwzgl dniana
w obliczeniach. Przyk adowo, je li przy cze daje 130 W, a w tym polu wpisane
zostanie 50%, to program przyjmie, e efektywna moc tego przy cza wynosi 65 W
i o tak warto zredukuje wymagan moc PG, przez kt ra ten fragment przebiega.
Pole to w praktyce s u y do okre lenia stopnia wsp u ytkowania pomieszczenia,
do kt rego biegnie przy cze i tego, przez kt re biegnie – w rzeczywisto ci
przy cze albo daje 100% mocy, je li PG docelowa grzeje, albo 0%, je li jest
wy czona. Je li stopie wsp u ytkowania jest du y, mo na wprowadzi nawet
100% wykorzystania mocy przy cza. Je li stopie ten jest znikomy, nale y procent
zredukowa  poni ej 50.

6.3.3.4. Przy cza w ramach PG ogrzewanych przy czami
Program uwzgl dnia r wnie sytuacj , w kt rej dana PG (dane pomieszczenie)

jest ogrzewana tylko przy pomocy przy czy – nie wyst puje tam osobna p tla
grzewcza. Sytuacja taka mo e by  spowodowana jedn  z nast puj cych przyczyn: 

1. Przez pomieszczenie przebiega tak du o przy czy, e nie ma potrzeby lub
mo liwo ci instalowania tam oddzielnej p tli. Dotyczy to najcz ciej ma ych
pomieszcze , w kt rych wyst puj  rozdzielacze, np. przedpok j, korytarz. 

2. Pomieszczenie jest na tyle ma e, e umieszczenie tam oddzielnej p tli
uniemo liwi oby wyregulowanie instalacji, gdy jej op r by by zbyt ma y. Dotyczy
to najcz ciej azienek, ubikacji itp. pomieszcze .

PG ogrzewana przy czami przy du ej liczbie przy czy przechodz cych

Przyk ad PG ogrzewanej przy czami o du ej liczbie przy czy przechodz cych:

Sytuacja podobna do przedstawionej powy ej jest bardzo cz sto spotykana –
rozdzielacze najcz ciej s umieszczane w korytarzu lub przedpokoju. Pomieszczenie
takie cz sto jest niewielkie, a jednocze nie jego strata ciep a mo e nie by du a.
Mo na te reszt tej straty rozdzieli na s siaduj ce pomieszczenia w sytuacji gdyby
PG ogrzewana przy czami nie by a w stanie jej pokry .

Z edycyjnego punktu widzenia wa ne jest, e przy czy przechodz cych jest na
tyle du o w stosunku do powierzchni pomieszczenia, e pokrywaj  j w du ej cz ci
nawet, je li przebiegaj mo liwie najkr tsz drog . Najkorzystniej w tym wypadku
pozostawi odst p uk adania przy czy jako (auto) – program zaproponuje jednolity dla
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wszystkich, daj cy najkorzystniejsze wyniki cieplne odst p uk adania. Je li oka e si ,
e w ka dym wariancie dochodzi do przegrzania takiej PG, nale y cz przy czy

zaizolowa .

PG ogrzewana przy czami w ma ych pomieszczeniach

Przyk ad PG ogrzewanej przy czami w ma ym pomieszczeniu (widok na warstwie
wydruku):

Cz sto stosowan metod ogrzewania ma ego pomieszczenia, np. WC, jest
wprowadzenie do niego p tli grzewczej pod czonej szeregowo z inn  p tl grzewcz ,
najcz ciej ogrzewaj c inne ma e pomieszczenie.

Program w obecnej wersji nie umo liwia szeregowego czenia PG, pozwala
jednak uwzgl dni powy sz sytuacj dzi ki odpowiedniemu wykorzystaniu PG
ogrzewanych przy czami. Nale y po prostu potraktowa pod czon szeregowo p tl
w WC jako fragment przy cza biegn cego do „docelowej” PG, tak jak to
przedstawiono na rysunku. 

Pod wzgl dem obliczeniowym korzystne mo e by dok adne odzwierciedlenie na
rysunku odst pu uk adania i sposobu u o enie rur i narzucenie takiego odst pu do
oblicze .

6.4. Elementy grafiki i opisy 

6.4.1. Tabele i opisy element w

Ka dy projekt mo e by uzupe niany o elementy grafiki i dodatkowe opisy.
Elementy grafiki pozwalaj uzupe ni projekt o dodatkowe opisy i komentarze, a tak e,
w razie potrzeby umo liwiaj  dorysowanie graficznych element w.

Opisy i rysunki realizuje si za pomoc element w zawartych w zak adce
„Grafika” paska narz dzi:

– tabelka rozdzielacza. Element s u cy do opisu dzia ek wychodz cych
z rozdzielacza oraz najwa niejszych wynik w oblicze rozdzielacza i przy czonych
PG. Standardowo klikni cie prawym klawiszem myszki na tabelce rozdzielacza
powoduje wy wietlenie menu, kt rego pierwsza pozycja pozwala zaktualizowa
wyniki w tabelce.

Domy lnie w wierszach znajduje si nazwa rozdzielacza, oraz wyniki dla
poszczeg lnych PG pod czonych przy czami do danego rozdzielacza. Zawarto
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wierszy i kolumn mo e by rozszerzana w tabeli danych „tabelki rozdzielacza” w
polu „Kolumny”. W kolumnach mog  znajdowa  si  pola:
- „Nr” – numer wyj cia z rozdzielacza,
- „Do odbiornika” – poszczeg lne symbole powierzchni grzewczych, do kt rych

wychodz  przy cza z rozdzielacza,
- „Zawory (Z) / (P)” – typ i wielko zaworu rozdzielaczowego umieszczonego na

zasilaniu/powrocie,
- „Nast. (Z) / (P)” – dobrana nastawa zaworu regulacyjnego znajduj cego si na

zasilaniu/powrocie,
- „Op r (Z) / (P) [kPa]” – spadek ci nienia na zaworze regulacyjnym na zasilaniu/

powrocie,
- „G [kg/h] – przep yw czynnika grzewczego przez przy cze prowadz ce do

danego pomieszczenia,
- „v [m/s]” – pr dko przep ywu czynnika grzewczego przez przy cze

prowadz ce do danego pomieszczenia

– legenda do oznacze grubo ci konstrukcji pod ogi. Przy zadeklarowaniu
w wygl dzie element w rysowania oznaczenia grubo ci konstrukcji pod ogi mo na
na rysunek dodatkowo wprowadzi legend , kt ra u atwi wzrokow orientacj .
Oznaczenie w postaci kolorowego tr jk ta umieszczane jest w lewym dolnym rogu
ka dej powierzchni grzewczej znajduj cej si na rysunku i pomaga w wizualnym
rozr nieniu PG o r nych grubo ciach (patrz rozdzia  6.2.1). 

– tabela projektu. Tabelka projektu, dzi ki edytorowi tabel, ma pe n
mo liwo konfiguracji – zar wno pod wzgl dem wielko ci jak i u ywanych p l. W celu
uruchomienia edytora tabel, nale y w tabeli danych, w polu edycja p l, klikn symbol

.

, , – opisy dzia ek: sko ny, prosty i uproszczony. Elementy
graficzne, kt rych spos b wstawiania i obs ugi jest identyczny jak element w armatury.
Jest on niezb dny do uwidocznienia wynik w doboru rednic na rysunku, dodatkowo
mo e podawa  niekt re inne wyniki oblicze  dla dzia ki.

! Skonfigurowany wed ug potrzeb opis dzia ki mo na zapami ta w pasku
narz dzi przy pomocy polecenia z menu g wnego „Modu y / Do cz do paska
narz dzi” i wykorzystywa w kolejnych projektach.

! Mo na r wnie wstawi opis dzia ki dla wszystkich zaznaczonych na rysunku
dzia ek. Spos b szybkiego wstawienia opisu dzia ek jest om wiony w rozdziale
4.9.4.
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6.4.2. Elementy grafiki 

– linia amana. Podczas rysowania takiej linii mo e by wykorzystywany tryb
ORTO. Dla linii amanej mo na skonfigurowa styl, kolor i grubo linii a tak e typ i
wielko  strza ki na pocz tku i na ko cu linii.

– wielok t. Podczas rysowania wielok ta mo e by wykorzystywany tryb
ORTO. Dla wielok ta mo na skonfigurowa styl, kolor i grubo linii oraz kolor
wype nienia.

– tekst. Mo e mie wiele wierszy wpisywanych w tabeli danych element w –
podzia wiersza realizuje si wstawiaj c znak „|”. Dla tekstu mo na skonfigurowa
czcionk , jej wysoko  oraz wyr wnanie w poziomie.

– prostok t z ewentualnym tekstem wewn trz. Mo na osobno skonfigurowa
parametry tekstu (mo e by  wielowierszowy) oraz parametry prostok ta (np. styl linii). 

– elipsa lub okr g z ewentualnym tekstem wewn trz. Mo na osobno
skonfigurowa parametry tekstu (mo e by wielowierszowy) oraz parametry figury (np.
styl linii).

– oznaczenie spadk w przewod w. Pole tekstowe, kt re pozwala na
wpisanie danego spadku przewodu.

– rysunek zapami tany w galerii rysunk w. Dodatkowe informacje na temat
rysunk w i galerii rysunk w mo na znale  w rozdziale 7.4.1.

- format papieru (ramka rysunku). Mo liwo wyboru formatu papieru,
margines w, wy wietlania nazwy pliku danych czy miejsc zagi cia.

Tabela danych zawiera nast puj ce pola:

Format papieru
Pole wyboru. Pozwala okre li format papieru na kt rym jest wykonywany

projekt.

Marginesy
Pole liczbowe. Okre la marginesy na arkuszu papieru.

Marg. lewy/prawy/g rny/dolny [cm] 
Pola liczbowe. Okre la wielko ci poszczeg lnych margines w.
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Nazwa pliku danych
Pole wyboru. Czy na marginesie ma by umieszczana cie ka i nazwa pliku

projektu.

Miejsce zagi cia
Pole wyboru. Pozwala okre li czy maj by umieszczane na marginesach

miejsca zagi cia papieru.

Zmniejsz aby dopasowa
Pole wyboru. Zmniejszenie rozmiar w nominalnych ramki tak, aby dopasowa

do drukarki o takim samym formacie.

– notatka. Mo liwo naniesienia na rysunek uwag lub notatek do projektu.
Jest to element u atwiaj cy zaznaczenie punktu na rysunku, w kt rym np. nale y
jeszcze co poprawi lub dorysowa . Po wpisaniu uwagi w tabeli danych b dzie si
ona pojawia  na rysunku w chmurce pomocy po najechaniu na "notatk ".

6.4.3. Linie wymiarowe 

- linia wymiarowa pozioma. Mo liwo wymiarowania przegr d poziomych.
Mo liwo okre lenia jednostki wymiarowania, stylu linii oraz typu i wielko ci strza ki
na pocz tku i na ko cu linii wymiarowych.

- linia wymiarowa pionowa. Mo liwo wymiarowania przegr d pionowych.
Mo liwo ci edycji j.w. 

- linia wymiarowa dowolna. Mo liwo wymiarowania przegr d
usytuowanych pod r nymi k tami. Mo liwo ci edycji j.w.

Tabela danych zawiera nast puj ce pola:

Jednostka
Pole wyboru. Okre la jednostk  wymiarowania.

Wy wietlaj jednostk
Pole wyboru. Czy ma by  wy wietlana jednostka na linii wymiarowej.

Typ strza ki na pocz tku/ko cu
Pola wyboru. Okre laj  typ strza ki na pocz tku/ko cu linii wymiarowej.

Rozmiar strza ki na pocz tku/ko cu
Pola liczbowe. Okre laj rozmiar strza ki na pocz tku/ko cu linii wymiarowej.

Czcionka
Pole wyboru. Okre lenie rodzaju czcionki przy liniach wymiarowych.
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Wys. Czcionki [mm]
Pole liczbowe. Wysoko  czcionki przy liniach wymiarowych.

Styl linii 
Pole wyboru. Styl linii wymiarowych (ci g a, przerywana, itd.). 

Kolor linii 
Pole wyboru. Kolor linii wymiarowych.

Grubo  linii 
Pole liczbowe. Grubo  linii wymiarowych.

Niekt re elementy grafiki maj mo liwo zmiany ich wielko ci (np. prostok t lub
elipsa) oraz mo liwo ci obrotu. Wszystkie elementy, kt rych rozmiar mo e by
modyfikowany, maj na obrze u „uchwyty” s u ce do ich rozszerzenia lub zw enia.
Wszystkie elementy z mo liwo ci obrotu maj kwadracik s u cy do obrotu. Wi cej
informacji znajduje si  w rozdzia ach 4.7.10 i 4.7.11. 
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7. ZAAWANSOWANE FUNKCJE EDYCYJNE PROGRAMU 

7.1. Wysy anie i otwieranie projekt w z wykorzystaniem poczty
elektronicznej

Program wspomaga wysy anie projekt w poczt elektroniczn . Jednak e
mo liwo ta jest zale na od zainstalowanego oprogramowania pocztowego.
Korzystaj c z aplikacji Microsoft® nale y zainstalowa program Outlook® 97, 98, 2000,
2002 lub 2003 natomiast funkcja ta nie dzia a dla programu Outlook Express®

w konfiguracji standardowej.

♦ Aby wys a  projekt poczt  elektroniczn  z u yciem funkcji programu nale y:

1. Wybra polecenie „Plik / Wy lij do / Wy lij do nowego adresata ...” ( ) lub

polecenie „Plik / Wy lij do / Wy lij do adresata z ksi ki adresowej ...” ( ).
2. Je eli projekt nie by jeszcze zapisany na dysku pod adn nazw , program

poprosi o podanie nazwy pliku. 
3. Je eli zosta o wybrane polecenie „Wy lij do adresata z ksi ki adresowej ...”, to

program poka e list  adresat w do wyboru.
4. Program stworzy now wiadomo pocztow z plikiem danych jako

za cznikiem. Nale y uzupe ni tytu wiadomo ci, tekst wiadomo ci i
ewentualnie list  adresat w.

5. Wys a  wiadomo .

Je eli wspomaganie wysy ania wiadomo ci nie jest zgodne z u ywanym
programem pocztowym, nale y skorzysta z r cznego stworzenia wiadomo ci
i do czenia pliku danych.

♦ Aby wys a  projekt poczt  elektroniczn  bez u ycia funkcji programu nale y:
1. Zapisa  projekt na dysku. 
2. Uruchomi program pocztowy.
3. Stworzy  now  wiadomo .
4. Uzupe ni  list  adresat w, tytu  wiadomo ci oraz tekst wiadomo ci.
5. Wybra polecenie za czenia dodatkowego pliku (najcz ciej poleceniem menu

„Wstaw / Plik za cznika”).
6. Poka e si okienko do wyboru pliku. Nale y wybra zapisany plik projektu – pliki

projekt w zapisywane s w folderze wybranym podczas instalacji programu
(domy lnie w folderze „Moje dokumenty” \ folder z <nazw _pakietu> (znajduj
si  projekty i pliki danych).

7.  Wys a  wiadomo .

Je eli otrzyma si projekt wys any poczt elektroniczn , nale y go zapisa do
folderu z danymi programu. W tym celu nale y:

1. W programie pocztowym otworzy otrzyman wiadomo zawieraj c
za czony projekt. W tek cie wiadomo ci albo na dole okienka wiadomo ci
powinna by  widoczna ikona reprezentuj ca za czony projekt. 

2. Klikn prawym klawiszem myszki na ikon projektu. Program pocztowy
wy wietli menu podr czne dla za cznika.
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3. Z menu podr cznego wybra  „Zapisz jako ...”. 
4. W okienku, kt re si poka e odszuka folder z danymi programu – domy lnie

w folderze „Moje dokumenty” \folder z <nazw _pakietu> (znajduj si projekty
i pliki danych. 

5. Zapisa  plik. 

Po wykonaniu powy szych czynno ci mo na otworzy projekt w programie,
standardowym poleceniem „Otw rz projekt”.

7.2. Konfiguracja wygl du element w

Program Instal-therm pozwala konfigurowa wygl d element w dla ca ego
projektu zar wno rzutach, jak i na rozwini ciach. Do konfiguracji wygl du element w
s u y polecenie „Opcje / Wygl d element w”. Ustawienia te zapisywane s w pliku
projektu. Pozycja opcji projektu „Wygl d element w” zawiera rozwijaln list grup
element w, kt re mo na konfigurowa .

7.2.1. Konfiguracja skali odniesienia

W lewym g rnym rogu okna edycji znajduje si pole “Skala odniesienia (dla
aktualnego arkusza)”. Warto w tym polu oznacza skal , w jakiej elementy b d
narysowane. Ustawienie takiej samej skali podgl du rysunku jak skali odniesienia
pozwala na zobaczenie rysunku w danej skali odniesienia. Mo na w ten spos b
zorientowa si jak du y jest rysunek w danej skali odniesienia i jak skal wydruku
nale y dobra  po zako czeniu edycji projektu.

Wysoko ci czcionek podane w programie maj warto nominaln – oznacza to,
e dla wybranej skali odniesienia wielko ci czcionek b d  r wne zadeklarowanej

wysoko ci. Je eli wielko czcionki b dzie za du a w stosunku do rysunku w danej
skali odniesienia, to nale y czcionk  zmniejszy  lub zwi kszy  skal .

Nale y na to zwr ci  r wnie podczas konfigurowania wydruku rysunku - je eli
skala wydruku b dzie mniejsza ni skala odniesienia (np. skala wydruku – 1:100, skala
odniesienia 1:50), to czcionki na wydruku b d mia y mniejsz wysoko ni podane
przez U ytkownika. Przy wi kszej skali wydruku wyst pi sytuacja odwrotna. Dlatego
wa ne jest ustalenie proporcji pomi dzy wielko ci rysunku a wielko ci czcionek
opis w, gdy zostan one przeniesione w odpowiedniej skali wydruku na wydruku
rysunku

! Zaleca si , by skala odniesienia by a r wna skali wydruku arkuszy roboczych.

7.2.2. Konfiguracja wygl du element w konstrukcji i instalacji

Na pozycji „Dzia ki, Przy cza o.p” program pozwala konfigurowa dane
rysunkowe dla poszczeg lnych rodzaj w dzia ek lub przy czy.

Po klikni ciu na wybran pozycj stylu dzia ki z lewej strony okienka edycji,
w prawej cz ci okienka program pokazuje w a ciwo ci dla wybranej pozycji w
nast puj cych grupach p l:

-  „Sie projektowana” – pola pozwalaj ce skonfigurowa styl, kolor i grubo linii
dla element w projektowanych,
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- „Sie istniej ca” – pola pozwalaj ce skonfigurowa styl, kolor i grubo linii dla
element w istniej cych,

Przyciski znajduj ce si poni ej umo liwiaj skopiowanie, zmian nazwy, powr t
do ustawie standardowych oraz usuni cie (w przypadku stworzenia w asnego stylu)
zaznaczonego stylu wygl du dzia ki.

W dolnej cz ci znajduj si pola umo liwiaj ce zmian opcji drukowania dzia ek
i rysowania kierunku przep ywu medium w dzia ce oraz rysowania i drukowania
obszar w sklejania dzia ek i przy czy ze sob lub z innymi elementami. Dotyczy to te
obszar w sklejania element w armatury s siaduj cych, czonych ze sob na danej
dzia ce, czyli odleg o ci, w kt rej uznajemy po czenie za bezpo rednie. Pogrubienie,
kt re oznacza ten obszar mo e by wy wietlone na rysunku tylko dla zaznaczonego
elementu, dla wszystkich albo pojawi  si  na wydruku.

Dodatkowym do zaznaczenia polem jest „Na wydruku oznaczaj rednice
narzucone”. Po zaznaczeniu pola, rednice narzucone w projekcie b d wy wietlane
w nawiasach kwadratowych:

Pozycja „Konstrukcja” pozwala skonfigurowa style, kolory i grubo ci linii dla
poszczeg lnych element w konstrukcji (osi, kraw dzi cian, okien i drzwi). Dodatkowo
mo na zaznaczy , czy na wydruku maj si pojawia osie i kraw dzie cian oraz drzwi
i okna.

Zaznaczenie pola „Oznaczaj przegrody bez przypisanego typu konstrukcji”
pozwala na wyr nienie na rysunku przegr d, kt rym nie zosta przypisany typ
konstrukcji, a wi c tak e przegr d nie zadeklarowanych w Instal-OZC.

W oknie z lewej strony mo na skonfigurowa styl opisu pomieszczenia. Po
klikni ciu na pozycj w li cie i klikni ciu przycisku „Konfiguruj”, program wy wietla
okienko konfiguracji opisu elementu – patrz rozdzia „Okienko konfiguracji stylu
elementu”.

Pozycja „Rozdzielacze” pozwala na skonfigurowanie wygl du rozdzielaczy na
arkuszach roboczych rzutu i rozwini cia instalacji. Mo na zadeklarowa warto ci w
polach „Rysunkowa rednica belki rozdzielacza [mm]”, „Rysunkowy odst p punkt w
po cze rozdzielacza [mm]”, „Rysunkowy odst p belek rozdzielacza podw jnego
[mm]”. Takie ustawienia b d obowi zywa y dla wszystkich rozdzielaczy na wszystkich
rzutach i rozwini ciu.

Pozycja „Ogrzewanie p aszczyznowe” s u y do konfiguracji styl w, kolor w
i grubo ci linii dla poszczeg lnych element w wyst puj cych w instalacji ogrzewania
pod ogowego i ciennego (obrze a pod ogi i ciany grzewczej oraz powierzchnie
grzewcze ogrzewane przy czami i ich podzia ). Pola w dolnej cz ci okna umo liwiaj
deklaracj czy oznaczenie grubo ci konstrukcji pod ogi (kolorowe tr jk ty w naro ach
pomieszcze wskazuj ce proporcjonalnie grubo pod ogi) maj by widoczne na
arkuszu roboczym i wydrukach. Zaznaczenie pola „Kreskuj obszary stref brzegowych
na wydruku” oznacza wyr nienie na rysunku zadeklarowanych stref brzegowych.
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W oknie „Style element w” mo na skonfigurowa opis pod ogi grzewczej.
Konfiguracja opisu elementu jest przedstawiona w rozdziale 7.2.5.

Pozycja „Inne” pozwala skonfigurowa style opis w r nych element w
wyst puj cych w projekcie. Po klikni ciu na pozycj w li cie i klikni ciu przycisku
„Konfiguruj”, program wy wietla okienko konfiguracji opisu elementu – patrz rozdzia
7.2.5.

Zaznaczenie pola „Drukuj manometry r nicowe” powoduje wydruk wstawionych
w projekcie manometr w r nicowych.

Standardowo program ma okre lon ilo predefiniowanych styl w opisu
element w, kt rych nie mo na usun . Natomiast po zaznaczeniu stylu elementu
w li cie mo na go skopiowa za pomoc przycisku „Kopiuj”, poda now nazw a
nast pnie zmieni  jego konfiguracj i wykorzystywa w programie jako nowy styl. Tylko
takie style mo na usuwa .

. Pozycja „Grzejniki” pozwala na zadeklarowanie wygl du grzejnika na rysunkach
rzutu i rozwini cia, a tak e na konfiguracj  jego opisu.

Z prawej strony okna znajduj  si  pola pozwalaj ce na zmian wygl du i wielko ci
grzejnik w, pogrupowane na dane dotycz ce edycji na rzucie i na rozwini ciu. Istnieje
tutaj mo liwo zadeklarowania opis w grzejnik w w ruchomym polu, kt re mo na
dowolnie umieszcza  na rysunku. 

Je eli opis jest „przyczepiony” do grzejnika, to uniemo liwia to jego przesuni cie
na rysunku (aby przesun opis nale y wej do konfiguracji wygl du grzejnika i
zmieni opcj przypisania). Opis „Razem z grzejnikiem” wygl da na rysunku
i w konfiguracji w nast puj cy spos b:
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W drugim przypadku opis grzejnika znajduje si w osobnej ramce, kt r mo na
dowolnie przesuwa (opcja przydatna w momencie, gdy opis grzejnika jest
przes oni ty przez inne elementy na rysunku). W takim przypadku osobno nale y
dokona konfiguracji grzejnika i osobno opisu grzejnika. Opis „W ruchomym polu”
wygl da na rysunku i w oknie konfiguracji w nast puj cy spos b:

Opis okienka konfiguracji stylu element w jest przedstawiony w rozdziale 7.1.5. 

Pola „Inne rysunki dla grzejnik w” pozwalaj na zastosowanie innego typu
rysunku dla grzejnik w z rur nieo ebrowanych, rur o ebrowanych, azienkowych oraz z
ogniw lub modu owych.

Ponadto w polu „Rysuj grzejniki rurowe” mo na wybra jeden z dw ch typ w
rysunkowych:

7.2.3. Konfiguracja wygl du linii wymiarowych

Pozycja „Linie wymiarowe” pozwala na zadeklarowanie standardowej odleg o ci
w [cm] linii wymiarowej od obiektu, a tak e typ strza ki na pocz tku oraz na ko cu linii
wymiarowej z rozwijalnej listy.

7.2.4. Konfiguracja uproszcze  element w

W pozycji listy „Uproszczenia rysunku” mo na okre li stosowane podczas
edycji projektu uproszczenia rysunku. Ustawienia te nie maj zastosowania do
wydruku. Uproszczenia maj na celu przyspieszenie odrysowywania projektu np. przy
zmianie skali (roboczej) wy wietlania. Mo na osobno okre li uproszczenia stosowane
zawsze (opr cz wydruku) oraz uproszczenia stosowane przy zadeklarowanej skali
uproszcze  – czyli zastosowanej w projekcie skali wy wietlania.
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7.2.5. Okienko konfiguracji stylu elementu 

Okienko konfiguracji opisu/wygl du elementu jest wywo ywane z menu
„Opcje”/”Wygl d elementu”. W tym okienku mo na w cza lub wy cza poszczeg lne
pola opisu oraz konfigurowa ich wygl d i wzajemne u o enie, a tak e konfigurowa

wygl d elementu. Przyciski pozwalaj na zmian skali pogl du
konfigurowanego elementu.

Dla ka dego z p l opisu elementu mo na okre li :
- czy ma by widoczne, czy nie (poprzez zaznaczenie lub skasowanie

zaznaczenia w li cie w lewym g rnym rogu okienka),
- wielko  pola w polu „Wielko ”,
- dodatki (np. ramka, k ko, itd.) w polu „Dodatki”,
- wyr wnanie pola wzgl dem punktu po o enia (w poziomie X i w pionie Y) w

polach „Wyr wnanie X” , „Wyr wnanie Y”, 
- kolor linii, kt r  rysowany jest obrys opisu elementu w polu „Typ linii”Kolor”,
- grubo  linii, kt r  rysowany jest obrys opisu elementu w polu „Grubo ”,
- kolor wype nienia elementu w polu „Kolor wype nienia”,
- kierunek tekstu, 
- punkt bazowy pola, 
- kszta t elementu w polu „Kszta t”,
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! Nie wszystkie opisane powy ej pola s  dost pne dla ka dego elementu.

- przyciski w lewym dolnym rogu widoku elementu „Zwi ksz /
zmniejsz wysoko / d ugo elementu” umo liwiaj sprawdzenie w jaki spos b
poszczeg lne napisy przemieszczaj si wzgl dem siebie podczas zmiany
wymiar w element w. Zmiany wielko ci wprowadzone w tym miejscu nie b d
przenoszone na rysunek projektu.

Ponadto dla ca ego opisu mo na wybra :
- styl i rozmiar czcionki opisu pod przyciskiem „Czcionka”,
- wysoko czcionki – w polu „Wys. czcionki [mm]” mo na j zadeklarowa lub

poprzez wyb r rozmiaru czcionki pod przyciskiem „Czcionka”. Warto ta dla
skali odniesienia b dzie warto ci  nominaln .

! Aby zmienia czcionk (globalnie dla wszystkich p l opisu elementu), nale y
klikn przycisk „Czcionka” i wybra czcionk . Mo na r wnie okre li wielko
czcionki w milimetrach w polu „Wys. czcionki [mm]”. 

! Aby zmienia wzgl dn wielko czcionki dla poszczeg lnych p l nale y wybra
mno nik w polu „Wielko ” dla poszczeg lnego pola opisu.

Pole do edycji mo na wybra w li cie widocznej w lewym g rnym rogu okienka.
Po wybraniu pola, na symbolu graficznym elementu pojawia si czerwony krzy yk i
zielone k ko. Czerwony krzy yk oznacza miejsce “zamocowania” pola, a zielone k ko
okre la tzw. punkt bazowy.

Punkt bazowy ma znaczenie dla element w o zmiennej wysoko ci. Oznacza on,
kt rego punktu na symbolu graficznym elementu ma si “trzyma ” napis przy zmianie
wielko ci elementu. Nale y to interpretowa w ten spos b, e czerwony krzy yk
oznacza po o enie napisu wzgl dem punktu bazowego. Przyk adowo, je eli punkt
bazowy jest w rodku g rnego boku, to dane pole opisu b dzie zawsze umieszczone
w sta ej odleg o ci od rodka g rnego boku. Je eli czerwony krzy yk dok adnie
pokrywa si z zielonym k kiem, to napis zawsze b dzie umieszczony w rodku
g rnego boku.

Ustawienia w okienku wygl du element w mo na zaakceptowa klikaj c przycisk
„OK” lub anulowa klikaj c przycisk „Anuluj”. Dla niekt rych opis w mo na klikaj c
przycisk „Wszystkie” zmieni wygl d dla wszystkich opis w danego rodzaju
jednocze nie.

7.3. Konfiguracja edytora graficznego 

Konfiguracja programu jest rozumiana jako ustawienia programu, kt re nie s
zapisywane w projekcie ale w pliku konfiguracyjnym i przypisane s  U ytkownikowi.
Jest to g wna r nica pomi dzy opcjami projektu, a ustawieniami U ytkownika i
pozosta  konfiguracj  programu.
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7.3.1. Ustawienia U ytkownika

Aby wywo a okienko ustawie programu nale y wybra polecenie „Opcje /
Ustawienia programu”.

Okienko „Ustawienia programu”, kt re zostanie wy wietlone, sk ada si  z pozycji::
- “Dane projektanta” – w tym oknie mo na uzupe ni tekstowe dane dotycz ce

projektanta,
- “Wygl d ekranu” – w tym oknie ustala si wygl d element w ekranu oraz kolory

element w, cieni, t a obszaru roboczego i kursora nitkowego u ywane w trakcie 
edycji,

- “Pliki” – w tym oknie mo na ustali zachowanie programu po otwarciu pliku
(pozycja projektu, ustawienia trybu BLOK, widoczno listy b d w), czas
automatycznego zapisu oraz zapis opcji po wyj ciu z programu,

- “Og lne” – w oknie mo na ustali pozosta e ustawienia programu, takie jak min.
opcje polecenia „Cofnij”, opcje drukowania, opcje eksportu plik w DXF,

- „Komunikaty” – w tym oknie U ytkownik mo e zadeklarowa , kt re
z wy wietlanych w programie ostrze e lub podpowiedzi maj by niewidoczne
po wykonaniu oblicze ,

- „Edycja skr t w literowych” – mo liwo przypisania skr t w literowych
elementom z dost pnych katalog w materia w instalacyjnych – ‘Rury i
kszta tki”, „Zawory i armatura”, „izolacje”, „Grzejniki”, „Ogrzewanie
p aszczyznowe”.

Pozycja listy “Wygl d ekranu” obejmuje nast puj ce grupy danych i pola:
- “Widoczne” – w cza lub wy cza przymiary oraz lini  stanu, 
- “Linia stanu” – opcje linii stanu, 
- “Kszta t chmurek podpowiedzi” – pozwala ustali kszta t chmurek podpowiedzi,

kt re pokazuj si , gdy U ytkownik zatrzyma myszk nad kt rymkolwiek
elementem ekranu,

- “Podpowiedzi w tabeli danych” – po zatrzymaniu myszki nad niekt rymi polami
w tabeli danych, pojawiaj si obja nienia w chmurkach podpowiedzi. W tym
polu mo na wy czy  wy wietlanie tych obja nie ,

- “Podpowiedzi dla element w projektu” – po zatrzymaniu myszki nad elementami
w projekcie program w chmurkach pomocy pokazuje ich dane oraz, po
obliczeniach wyniki. W tym polu mo na wy czy wy wietlanie tych chmurek
pomocy,

- “Kategorie w tabeli danych pokazuj jako ...” – dane elementu s pogrupowane
na poszczeg lne kategorie, kt re mog by otwarte lub zamkni te (zob. rozdz.
4.9.5). Poprzez wyb r opcji pola mo na ustawi spos b prezentowania danych
elementu w jego tabeli,

- “Okienka pomocnicze” – okienka pomocnicze s to: tabela danych, lista b d w,
lista zestaw w danych, lista skr t w literowych, itd. W tym polu mo na upro ci
wy wietlanie tych okienek tak, aby by y one wy wietlane bez tytu w. Umo liwia
to pokazanie wi kszej ilo ci informacji. Okienka r ni si wygl dem
i zawarto ci , wi c nie ma mo liwo ci pomy ki,

- „Ukrywaj nieu ywane polecenia menu” – po zaznaczeniu tej opcji rzadko
u ywane pozycje menu zostan  ukryte 
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- “Zakresy edycji pokazuj jako” – w tym polu mo na okre li , czy zakresy edycji
projektu maj by wy wietlane jako zak adki, czy jako pole wyboru (patrz
rozdzia  4.2), 

- “Kolor zaznaczonych element w” – kolor, w jakim b d przedstawiane
zaznaczone elementy,

- „Kolor zaznaczonych element w – cieni” – kolor, w jakim b d przedstawione
zaznaczone cienie element w,

- “Kolor t a obszaru roboczego” – kolor t a podczas edycji,
- “W cz kursor nitkowy” i “Kolor kursora nitkowego” – kursor nitkowy s to dwie

prostopad e linie, rysowane w obszarze roboczym, krzy uj ce si w aktualnym
miejscu kursora myszki. Pozwalaj one na atwiejsze wzajemne umiejscawianie
element w. W tych polach mo na kursor wy czy  lub ustali  jego kolor,

- “Stopie powi kszania / pomn.” – w tym polu mo na ustali , o ile procent widok
b dzie powi kszony i pomniejszony (poleceniami Powi ksz i Pomniejsz),

- „Animacja powi kszania” – je eli to pole jest zaznaczone, w wczas program
przy ka dej operacji powi kszenia lub pomniejszenia pokazuje
powi kszany/pomniejszany obszar za pomoc animowanych prostok t w.
Pomagaj one zorientowa  si  w zmianie widoku projektu.

Pozycja listy “Pliki” obejmuje nast puj ce grupy danych i pola: 
- “Pozycja po otwarciu pliku danych” – widok projektu, kt ry poka e si po jego

otwarciu, do wyboru jest widok standardowy, taki jaki zosta z poprzedniej edycji,
widoczny ca y projekt,

- “Blokada przesuwania po otwarciu pliku” – ustawienia trybu BLOK (patrz
rozdzia 4.5.2), kt ry powoduje zablokowanie przesuwania element w. Mo e
by  zadeklarowany po otwarciu pliku wg nast puj cych opcji: 

• „Pozostaw tak, jak jest” – tryb BLOK nie b dzie zmieniany po otwarciu pliku, w
stosunku do ostatniego ustawienia trybu BLOK sprzed zamkni cia projektu,

• „Jak z poprzedniej edycji” – tryb BLOK zostanie ustawiony w taki spos b, jak podczas
ostatniego zapisu edytowania pliku,

• „Przesuwanie zablokowane” – tryb BLOK zostanie zawsze w czony po otwarciu
pliku,

- ”Lista b d w po otwarciu pliku” – w tym polu mo na okre li , czy program ma
automatycznie pokazywa list  b d w po otwarciu pliku, je eli obliczenia
wykaza y b dy,

- “Automatyczny zapis danych” – program ma mo liwo wykonywania
automatycznego zapisu danych w okre lonych odst pach czasu. W tym polu
mo na w czy  lub wy czy  automatyczny zapis oraz okre li  czas autozapisu,

- “Czytaj SAMOCZYT dla nowych danych” – w cza lub wy cza odczytywanie
opcji i pocz tkowej zawarto ci projektu z pliku SAMOCZYT. Wi cej informacji na
ten temat mo na znale  w rozdziale 7.12.2,

- “Pokazuj okienko powitalne przy starcie programu” – w tym polu mo na ustali ,
czy program ma pokazywa okienko powitalne (zawieraj ce trzy podstawowe
polecenia – „Nowy”, „Otw rz” i „Otw rz ostatni”) podczas uruchamiania
programu,

- “Zapis opcji” – w tym polu mo na ustali , kt re ustawienia s zapisywane po
wyj ciu z programu, dotyczy to: zawarto ci paska narz dzi, wszystkich ustawie
z okna „Ustawienia programu” oraz uk adu ekranu (pozycje takich element w,
jak tabela danych, lista b d w, pask w narz dzi),
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- “Zapisz pasek narz dzi teraz” – przycisk umo liwiaj cy natychmiastowy zapis
paska narz dzi zgodnie z jego aktualnym stanem, 

- „Pami taj nazwy ostatnich ‘x’ plik w" – edytor graficzny pami ta nazwy kilku
ostatnich plik w i wy wietla je w menu „Plik”, aby mo na je by o atwo ponownie
otworzy . W tym miejscu mo na okre li ile ostatnio otwartych plik w ma by
pami tanych,

- „Nazwy ostatnich plik w pokazuj z pe n cie k ” – zaznaczenie tej opcji
powoduje, e pliki wy wietlane w menu „Plik” s pokazywane z pe n cie k .
Jest to przydatne w sytuacji, gdy cz sto pracuje si  na r nych dyskach. 

Pozycja listy “Og lne”:
- “Czas na komunikaty [sek] ” – czas, przez kt ry w linii stanu pokazywane s

tymczasowe komunikaty (np. “w tym miejscu nie mo na wstawi wybranego
elementu”),

- „Czas wy wietlania chmurek podpowiedzi [sek]” – czas, przez kt ry pokazywane
s  chmurki podpowiedzi przy zaznaczonych elementach,

- “Opcje polecenia Cofnij” – opcje polece „Cofnij” . Wi cej informacji na ten temat
mo na znale  w rozdziale 4.6, 

- “Cofnij i Pon w pami ta pozycj ekranu” – je eli to pole jest zaznaczone,
program stara si odtworzy pozycj ekranu podczas wykonywania funkcji
„Cofnij” i „Pon w”. Je eli pole jest odznaczone, pozycja ekranu nie jest
odtwarzana,

- “Podw jne klikni cie w tabeli danych” – operacja wykonywana przez program w
momencie, gdy U ytkownik dwa razy kliknie na pole wariantowe w tabeli
danych. Do wyboru dwa warianty operacji pozwalaj ce na zmian warto ci na
nast pn  lub pokazanie listy warto ci

- “Wybranie warto ci w listach wyboru poprzez” – wyb r pojedynczego lub
podw jnego klikni cia myszy, kt re zatwierdza wyb r warto ci w listach dla p l
wariantowych,

- “Otwarcie grupy w listach wyboru poprzez” – wyb r pojedynczego lub
podw jnego klikni cia myszy, kt re otwiera podgrupy w listach dla p l
wariantowych,

- “Natychmiast przesuwaj suwakiem” – zaznaczenie tej opcji powoduje, e po
przesuni ciu poziomego lub pionowego suwaka, program od razu przesuwa
widok projektu. Odznaczenie tej opcji powoduje, e program czeka
z od wie eniem widoku, a  U ytkownik ustali ostateczn  pozycj  suwaka,

- „Po zmianie projektu dalej pokazuj wyniki oblicze ” – zaznaczenie tej opcji
powoduje, e program nawet po zmianie danych pokazuje na rysunku
poprzednie wyniki oblicze . Zmienia jedynie ikon stanu tak, aby U ytkownik
mia informacj , e projekt zosta zmieniony. Gdy opcja ta jest odznaczona,
program ukrywa wyniki oblicze  po jakiejkolwiek zmianie danych,

- Opcje drukowania:
• „Drukuj na marginesach" – zaznaczenie tej opcji powoduje, e program drukuje

projekt r wnie na marginesach. Je eli opcja ta jest wy czona, to mo e si zdarzy ,
e przy podziale strony w rodku tekstu, program nie wydrukuje jednej litery tekstu ani

na jednej stronie, ani na drugiej,
• "Nag wek strony drukuj w pionie" – zaznaczenie tej opcji powoduje, e nag wek

strony (informacja o nazwie projektu i numerze strony) b dzie drukowany w pionie po
lewej stronie kartki zamiast w poziomie w lewym g rnym rogu kartki, 
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• "Drukuj nag wek strony tylko na 1 stronie" – zaznaczenie tej opcji powoduje, e
nag wek strony (informacja o nazwie projektu i numerze strony) b dzie drukowany
tylko na pierwszej stronie, natomiast na kolejnych stronach nie b dzie drukowany,

• "Drukuj no yczki – oznaczenia ci cia" – zaznaczenie tej opcji powoduje, e program
drukuje ma e symbole no yczek oznaczaj ce miejsca, w kt rych maj  by  ci te strony,

• "Drukuj linie – oznaczenia ci cia" – zaznaczenie tej opcji powoduje, e program
drukuje przerywane linie oznaczaj ce miejsca, w kt rych maj  by  ci te strony,

• "Drukuj numery s siaduj cych stron" – zaznaczenie tej opcji powoduje, e program
drukuje na marginesie strza ki oraz numery stron s siaduj cych z dan  stron ,

• "Ostrzegaj, gdy pr ba wydruku bez oblicze " – zaznaczenie tej opcji powoduje, e
program wy wietla okienko ostrze enia przy pr bie wydruku projektu, kt ry nie by
obliczony lub zosta  zmieniony od ostatnich oblicze .

W dolnej cz ci okienka znajduje si przycisk pozwalaj cy skonfigurowa tabel
konwersji kolor w przy eksporcie plik w DWG/DXF. Ka demu kolorowi, kt ry jest
widoczny w edytorze graficznym mo na przypisa numer koloru, kt ry b dzie u yty
w wyeksportowanym pliku.

Pozycja listy “Komunikaty”:
- W tym miejscu U ytkownik mo e zadeklarowa , kt re z wy wietlanych

w programie ostrze e lub podpowiedzi maj by niewidoczne po wykonaniu
oblicze . Wy czenie komunikat w odnosi si do ca ego programu, lecz mo e
zosta  w czone w p niejszym czasie w edytowanym projekcie.

- Wy czenia komunikatu mo na dokona w ustawieniach programu lub
bezpo rednio klikaj c prawym klawiszem myszki na komunikacie w li cie
b d w podczas jej wy wietlania. Nale y wtedy wybra polecenie „Nie pokazuj
wi cej tego komunikatu”. Wybrana podpowied lub ostrze enie nie znikn od
razu, lecz po ponownym przej ciu do oblicze .

Pozycja listy „Edycja skr t w literowych”
- W tym miejscu istnieje mo liwo przypisania skr t w literowych do

poszczeg lnych element w z katalog w materia owych np. do filtra, kolanka,
typu rury. Dzi ki temu najcz ciej u ywane typy element w mog by szybko
wywo ane w tabeli danych za pomoc  skr t w literowych.

7.3.2. Konfiguracja wygl du ekranu

W rozdziale 4.2 opisane s podstawowe elementy ekranu. Opr cz okna g wnego
wyst puj okna pomocnicze, kt re mog by wklejone do okna g wnego
i funkcjonowa jako jego cz lub stanowi oddzielne okienka widoczne na tle okna
g wnego.

Ka de okienko pomocnicze, kt re mo na wklei do okna g wnego (opr cz
pask w narz dzi), ma zestaw specjalnych przycisk w, wy wietlanych w oknie lub po
wykonaniu pewnych czynno ci:
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Przycisk  s u y do zamkni cia okienka pomocniczego.
Przycisk  s u y do przesuwania okienka po ekranie. Podczas przesuwania

ramka okienka pomocniczego mo e przyjmowa dwie grubo ci: szerok i w sk .
Grubo ramki zmienia si automatycznie w zale no ci od miejsca, nad kt rym
aktualnie znajduje si przesuwane okienko. Ramka szeroka oznacza, e okienko
b dzie okienkiem samodzielnym, natomiast ramka w ska oznacza, e okienko
zostanie wklejone do obszaru okna g wnego. W ska ramka pojawia si tylko wtedy,
kiedy okienko pomocnicze zostanie przesuni te na brzeg okna g wnego w miejsce,
gdzie ma zosta wklejone. Przycisk jest wy wietlany podczas przesuwania okna
kursorem myszki.

Po ustawieniu si myszk na przycisku pojawia si podpowied dotycz ca
okienka pomocniczego, a po klikni ciu jest wy wietlana ca a strona pomocy. 

Wklejanie pask w narz dzi do okna g wnego odbywa si w spos b analogiczny
jak wklejanie okienek pomocniczych, z t  r nic , e paski narz dzi nie posiadaj
zestawu specjalnych przycisk w. Jednak e po umieszczeniu kursora myszki na pasku
w miejscu obok przycisk w lub pomi dzy przyciskami, kursor przyjmuje kszta t apki,
co pozwala na przesuni cie paska narz dzi w inne miejsce ekranu.

W programie, zaraz po uruchomieniu widoczny jest g wny (standardowy) pasek
narz dzi. Posiada on zak adki, kt re umo liwiaj  U ytkownikowi prze czanie si
pomi dzy poszczeg lnymi cz ciami tego paska. 

Opr cz g wnego paska narz dzi, na ekranie mo na umie ci dodatkowe paski
narz dzi b d ce kopiami poszczeg lnych zak adek.

♦ Aby umie ci  na ekranie dodatkowe paski narz dzi nale y:
1. Przycisn klawisze Shift+F9, albo klikn prawym klawiszem myszki na

obszarze g wnego paska narz dzi w miejscu, gdzie nie ma adnego przycisku,
2. Zaznaczy  paski narz dzi, kt re maj by  umieszczone osobno na ekranie,
3. Klikn  na przycisk “Zamknij”,
4. Przemie ci  nowe paski narz dzi w odpowiednie miejsce.

G wny pasek narz dzi mo e by przesuwany w taki sam spos b jak inne paski
narz dzi. Je eli jednak g wny pasek narz dzi zostanie wklejony z boku okna
g wnego, to nie ma mo liwo ci wy wietlenia nazw zak adek. W takiej sytuacji
klikni cie prawym klawiszem myszki dolnym obszarze paska narz dzi powoduje
wy wietlenie menu pozwalaj cego wybra  dowoln  zak adk .

Pozosta e ustawienia wygl du ekranu ustalane s w okienku ustawie programu,
po wybraniu pozycji „Wygl d ekranu” (patrz rozdzia  7.3.1). 

7.3.3. Konfiguracja pask w narz dzi, klawiatury, myszki i menu
podr cznego

Program umo liwia dowolne konfigurowanie zawarto ci pask w narz dzi,
pozwala przypisa dowolne czynno ci poszczeg lnym klawiszom i skr tom klawiszy,
skonfigurowa czynno ci wywo ywane klawiszami myszki oraz ustali zawarto menu
podr cznego. Powy sze czynno ci s  realizowane przy pomocy okienka “Dostosuj”.
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♦ Aby wywo a okienko konfiguracji pask w narz dzi, klawiatury, myszki i menu
podr cznego nale y wybra  polecenie „Opcje / Dostosuj ...” 

Okienko jest podzielone na cztery zak adki. Pierwsza z nich s u y do
konfigurowania pask w narz dzi, druga – klawiatury, trzecia – myszki, a czwarta –
menu podr cznego.

7.3.3.1. Konfiguracja pask w narz dzi
Na pierwszej zak adce mo na ustali  zawarto  wszystkich pask w narz dzi.

W lewej g rnej cz ci okienka znajduje si lista kategorii czynno ci
wykonywanych przez program. Po wybraniu dowolnej pozycji w tej li cie, w prawej
g rnej cz ci okienka pojawi si dost pne czynno ci (polecenia) lub elementy w tej
kategorii. Po ustawieniu si myszk na dowolnym poleceniu, mo e pokaza si
podpowied  na temat danego polecenia.

W lewej dolnej cz ci okienka znajduje si lista dost pnych pask w narz dzi
(zak adek g wnego paska narz dzi) oraz przyciski „Nowy”, „Usu ”, „Nazwa” s u ce
do stworzenia nowej zak adki, usuni cia istniej cej oraz zmiany nazwy wybranej
zak adki. Dwa przyciski z niebieskimi strza kami z prawej strony listy zak adek s u do
zmiany kolejno ci wy wietlanych zak adek w ramach g wnego paska narz dzi.

Po prawej stronie znajduje si zestaw element w i polece , przynale ny do danej
zak adki g wnego paska narz dzi (wybranej z listy po lewej stronie). 

♦ Elementy mo na przenosi pomi dzy g rn i doln cz ci okienka metod “z ap
i przeci gnij”:

1. Ustawi  si  myszk  na elemencie i przycisn  lewy klawisz myszki, 
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2. Nie zwalniaj c lewego klawisza myszki przesun kursor z wybranym
elementem do g rnego obszaru okienka,

3. Zwolni  lewy klawisz myszki. 

W ten spos b, z listy kategorii i dost pnych polece , wybiera si przyciski
reprezentuj ce poszczeg lne elementy i polecenia niedost pne w skonfigurowanym
standardowo pasku narz dzi.

W podobny spos b mo na usuwa elementy “wrzucaj c” je do znajduj cego si

w okienku kosza .

W dolnej cz ci okienka mo na zmieni wygl d przycisk w („p askie” lub z ramk )
oraz ustali , czy w chmurkach podpowiedzi wy wietlanych dla przycisk w maj by
r wnie  wy wietlane skr ty klawiszowe.

♦ Aby stworzy  odst p pomi dzy s siaduj cymi przyciskami, nale y wstawi  „separator”
pomi dzy przyciski. Separator jest dost pny jako pierwszy przycisk w g rnej cz ci
okienka.

Modu y wybrane z dolnej listy paska narz dzi mog by dodatkowo konfigurowane
poprzez konfiguracj  reprezentuj cego przycisku oraz opisu.

♦ Aby konfigurowa  modu nale y:
1. Klikn na przycisku dotycz cym modu u, a nast pnie klikaj c prawym

klawiszem myszy wywo a polecenie “Konfiguruj” i wybra je lewym klawiszem
myszy

2. Pojawi si  okienko konfiguracji modu u opisane w rozdziale 7.10.3.
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7.3.3.2. Konfiguracja klawiatury
Na zak adce „Klawiatura” mo na przypisa  r ne czynno ci poszczeg lnym

klawiszom i kombinacjom klawiszy na klawiaturze.

W lewej g rnej cz ci okienka znajduje si lista kategorii czynno ci i element w
wykonywanych przez program. Po wybraniu dowolnej pozycji w tej li cie, w prawej
g rnej cz ci okienka pojawia si lista dost pnych czynno ci/element w z danej
kategorii.

♦ Aby przypisa czynno /element do klawisza b d kombinacji klawiszy na klawiaturze
nale y:

1. Wybra  kategori czynno ci/elementu,
2. Wybra czynno /element z listy polece – w polu “Aktualny klawisz skr tu”

pojawi si informacja, jaka kombinacja klawiszy wywo uje obecnie dan
czynno . Pole b dzie opisane „Brak”, je eli czynno ci nie jest przypisany
aden klawisz,

3. Ustawi  si  w polu “Naci nij nowy klawisz skr tu”,
4. Przycisn tak kombinacj klawiszy na klawiaturze, kt ra ma odpowiada

wybranej czynno ci. Program wy wietli j w tym polu i ewentualnie ostrze e,
je eli kombinacja klawiszy ju jest przypisana do jakiej innej
czynno ci/elementu , 

5. Klikn na przycisk „Przypisz”. Wybrany klawisz b d kombinacja klawiszy
zostanie przypisana do wskazanej czynno ci/elementu,

6. Przycisk “Standard” pozwala przywr ci  domy lne ustawienia klawiatury.
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7.3.3.3. Konfiguracja myszki
Na zak adce „Mysz” mo na okre li , jakie czynno ci maj by przypisane do

klawiszy myszki. 

♦ Aby przypisa  czynno  do klawisza myszki nale y:
1. Wybra  kategori czynno ci/elementu ,
2. Wybra  czynno /element z listy polece ,
3. W dolnej, lewej cz ci okienka wybra jedn z opcji polece “Przycisk” i

“Klikni cie”, kt ra ma odpowiada wybranej czynno ci. Program poinformuje, co
jest obecnie przypisane do klawisza myszki,

4. Klikn  na przycisk „Przypisz” przypisuj cy czynno  do klawisza myszki, 
5. Za pomoc przycisku “Kasuj” mo na skasowa  przypisanie.

Z prawej dolnej strony okienka znajduj si pola do konfiguracji rolek myszki. Dla
myszy z jedn rolk program u ywa ustawie jak dla rolki pionowej. Dla myszy z
dwoma rolkami mo na osobno konfigurowa funkcje rolki pionowej i poziomej. Opis
u ycia rolek myszki i zwi zanych z ni klawiszy na klawiaturze jest opisany w rozdziale
4.3.

Po wybraniu przycisku „Standard” program powraca do domy lnych ustawie .
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7.3.3.4. Konfiguracja menu podr cznego

Na tej zak adce mo na ustali zawarto menu podr cznego, kt rego wywo anie
mo e by  przypisane np. do klikni cia prawym klawiszem myszki. 

W lewej g rnej cz ci okienka znajduje si lista kategorii polece wykonywanych
przez program. Po wybraniu dowolnej pozycji w tej li cie, w lewej dolnej cz ci okienka
pojawia si lista dost pnych czynno ci z danej kategorii. Dodatkowo widoczne s
pozycje “(menu elementu)” oraz “(separator)” pozwalaj ce wstawi odpowiednio
czynno ci zale ne od klikni tego elementu oraz separator – kresk rozdzielaj c
poszczeg lne wiersze menu. 

Z prawej strony okienka znajduje si lista zawieraj ca czynno ci wpisane do
menu podr cznego. Za pomoc przycisk w z niebieskimi strza kami, znajduj cych si
z prawej strony listy, mo na zmienia  kolejno  czynno ci na li cie.

Czynno ci mo na przenosi  z jednej listy do drugiej metod  “z ap i przeci gnij” lub
te  z u yciem przycisk w “Dodaj” i “Kasuj”. 

Przycisk “Standard” przywraca domy lne menu podr czne.

7.4. Wykorzystanie rysunk w z innych program w

7.4.1. Import rysunk w; Galeria rysunk w

Program umo liwia wczytanie i wykorzystanie rysunk w zapisanych w innych
programach. Rysunki takie s traktowane jako „czysta” grafika, to znaczy nie mog
stanowi obliczanej cz ci projektu. Zarz dzanie rysunkami jest realizowane
w okienku „Galeria rysunk w”. W tym oknie rysunki mo na wczytywa , usuwa ,
skalowa , zmienia ich opis itd. 
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♦ Aby w czy galeri rysunk w (okienko do zarz dzania rysunkami) nale y wybra
polecenie z menu g wnego „Modu y / Galeria rysunk w ...” 

Okienko galerii rysunk w wygl da nast puj co:

W g rnej cz ci okienka znajduje si lista rysunk w w projekcie. Przed opisem
rysunku mog pojawi si literowe symbole „B” lub „U”. Znaczenie symboli jest
nast puj ce:

- „B” – rysunek jest zapisywany w bibliotece U ytkownika, co oznacza e b dzie
dost pny we wszystkich plikach projekt w, a w danym pliku projektu b dzie
zapisywany tylko wtedy, gdy zostanie u yty – zyska wtedy symbol „U”. Rysunek
bez symbolu “B” jest zapisywany tylko w pliku projektu i nie jest dost pny
w innych projektach.

-  „U” – rysunek jest u yty w pliku projetu. Symbol mo e by przypisany do
rysunk w u ytych z biblioteki U ytkownika, jak r wnie do rysunk w zapisanych
do pojedynczego pliku.

Dla wybranego rysunku mo na okre li , czy ma on by zapisywany w bibliotece
U ytkownika poprzez zaznaczenia pola pod list rysunk w. W polu „Opis” mo na
zmieni  opis wybranego rysunku. 

Po klikni ciu na nazw rysunku w li cie, w dolnej cz ci okienka zostanie

wy wietlona jego zawarto . Przyciskami z lup mo na powi ksza
i pomniejsza widok rysunku, a za pomoc suwak w poziomego i pionowego mo na
przesuwa podgl d rysunku.

W prawej, g rnej cz ci okienka znajduj si przyciski do odczytywania pliku
rysunku z dysku „Czytaj”, zapisu rysunku na dysk „Zapisz” oraz do usuni cia rysunku z
listy „Usu ”. Zapis rysunku mo e si  odbywa  w kilku formatach graficznych. 

! W oknie „Galerii rysunk w” nie mo na usun rysunku, kt ry jest u yty w
projekcie.
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Z prawej strony znajduj si zak adki, na kt rych mo na konfigurowa dane
rysunku. Zak adka „Skalowanie” s u y do wyskalowania rysunku. Widoczne czerwone
punkty na rysunku mo na dowolnie przesuwa . Nale y lewym klawiszem myszki
przesun oba punkty w charakterystyczne miejsca na rysunku i poda ich odleg o

w polu . Po klikni ciu przycisku „Skaluj” rysunek zostanie wyskalowany.

Na zak adce „Rozmiar” znajduj si pola „Rozmiar X [m]” i „Rozmiar Y [m]”, kt re
s u do okre lenia wymiar w rysunku. Wymiary podane s w skali bezwzgl dnej w
metrach. Je eli zaznaczone jest pole „Proporcje”, to program b dzie zmienia drugi
wymiar przy zmianach jednego z nich tak, aby zachowa  proporcje rysunku. 

Na zak adce „Pod czenia” znajduje si pole, po zaznaczeniu kt rego na
rysunku pojawiaj si dwa punkty pod czenia rysunku do instalacji – U ytkownik
mo e je dowolnie przesuwa  lewym klawiszem myszki.

Mo na wykorzystywa  t funkcj do tworzenia w asnych rysunk w element w
projektu typu kocio i odbiornik o narzuconym oporze lub zmiany typu rysunkowego dla
element w, wstawianych na arkusze robocze typu „Plan/Rzut”, „Rozwini cie”. Po
wstawieniu elementu na obszar roboczy w tabeli danych w polu „Typ rysunkowy”
zmieniamy oznaczenia na „Rysunek”, a w polu „Rysunek” wybieramy zapisany
w galerii plik i deklarujemy punkty pod cze .

Dodatkowe pole „Siatka” oznacza, e punkty pod cze mog by przesuwane
tylko po w z ach siatki, nie za  p ynnie.

Ostatnie dwa pola prawej cz ci okienka maj  nast puj ce znaczenie: 
- „Skala wy wietlania” – skala, w jakiej wy wietlany jest ogl dany rysunek,
- „Poka rozmiar” – program poka e za pomoc niebieskiej przerywanej linii

zakres rysunku, 

! Program pozwala wczyta rysunki zapisane w wielu formatach graficznych, jak
np. DWG, DXF, WMF, EMF, BMP, JPG i innych. W momencie wyboru pliku
DWG/DXF, program otwiera okno importu, z mo liwo ci  interpretacji.
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7.4.2. Zapami tanie fragmentu projektu jako rysunku

W poprzednim rozdziale opisane jest u ycie rysunk w z innych program w jako
element w graficznych w programie. Program jednak e posiada kilka prostych
narz dzi rysunkowych pozwalaj cych stworzy  w asne rysunki. Dodatkowo istnieje
funkcja pozwalaj ca umie ci rysunek narysowany w programie w „Galerii rysunk w”
i nast pnie wykorzysta go w wielu miejscach oraz w innych projektach.

♦ Aby zapami ta  rysunek w „Galerii rysunk w” nale y:
1. Narysowa rysunek w obszarze projektu. Mo na wykorzystywa wszystkie

elementy cznie z elementami z zak adki “Grafika”, 
2. Zaznaczy elementy. Mo na tutaj wykorzysta wszystkie techniki opisane

w rozdzia ach od 4.7.2 do 4.7.7, 
3. Wybra  polecenie „Modu y / Zapami taj zaznaczone jako rysunek”,
4. Zaznaczone elementy zostan zapami tane jako rysunek i umieszczone

w galerii rysunk w,
5. Mo na nowemu rysunkowi nada  nazw  w polu „Opis”,
6. Nowy rysunek mo na r wnie zapisa w wybranym miejscu na dysku

korzystaj c z funkcji „Zapisz”.

♦ Konfiguracja rysunku w „Galerii rysunk w” zosta a opisana w rozdziale 7.4.1.

! Rysunki zapami tane w Galerii rysunk w nie posiadaj adnych danych
projektowych. Zapami tany zostaje tylko sam rysunek i nie b dzie on m g by
w przysz o ci modyfikowany.

♦ Aby zapami ta fragment projektu jako zbi r obiekt w programu (nie jako rysunek !)
nale y zaznaczy elementy do zapami tania, a nast pnie z menu g wnego „Modu y”

wybra polecenie „Do cz do paska narz dzi” . Zaznaczony fragment projektu
staje si  modu em.

7.4.3. Wykorzystanie rysunk w z „Galerii rysunk w”

Rysunki mog zosta wstawione do projektu w dowolnym miejscu bez adnego
powi zania z pozosta ymi elementami projektu.

♦ Aby wstawi  rysunek do projektu nale y:

1. Z zak adki „Grafika” w pasku narz dzi wybra  ikon  „Rysunek” ,
2. Przesun si na obszar roboczy i wstawi klikni ciem lewego klawisza myszki

rysunek do projektu, 
3. W miejscu wstawienia ikony pojawi si  oliwkowa ramka,
4. W tabeli danych otworzy rozwijaln list w polu „Rysunek” i wybra z listy

nazw  rysunku lub pozycj „dodaj nowy ...”, aby otworzy „Galeri  rysunk w”.

Pole „Zachowaj rozmiar” w tabeli danych rysunku ustawione na „Tak” powoduje,
e rysunek zachowuje rozmiary okre lony dla niego w „Galerii rysunk w”. Po zmianie

tego pola na „Nie” wielko  rysunku mo e by  dowolnie modyfikowana.
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Natomiast pole „Widoczny” pozwala na modyfikacj widoczno ci rysunku. Po
zmianie ustawienia na „Nie” rysunek staje si niewidoczny – o tym, e rysunek jest
wstawiony wiadczy tylko oliwkowa ramka.

! Rysunki z galerii mog  by  tak e wykorzystywane jako logo w tabelce projektu.

7.5. Import pliku DWG/DXF

7.5.1. Z interpretacj

Podk ad budowlany (rzuty kondygnacji budynku) jest niezb dny do projektowania
instalacji ogrzewania p aszczyznowego, jak r wnie wykorzystywany jest podczas
oblicze strat ciep a. Pokazanie rozmieszczenia instalacji na rzucie jest r wnie
niezb dne do dokumentacji projektowej. Podk ad mo e by narysowany bezpo rednio
w programie za pomoc dost pnych element w lub zosta zaimportowany z pliku
w formacie DWG/DXF z interpretacj cian, okien i drzwi. Podczas importu
zaznaczane s odpowiednie warstwy, z kt rych program tworzy kompletn konstrukcj
kondygnacji – wstawia do arkusza rysunkowego ciany, okna i drzwi rozumiane jako
obiekty programu (takie same, jak te kt re mog by wstawione podczas tworzenia
podk adu r cznie) oraz tworzy na tej podstawie struktur  pomieszcze .

Aby przyst pi do importu rysunku DWG/DXF pliku nale y z menu „Plik” wybra
polecenie „Importuj rzut budynku z pliku DWG/DXF” lub z paska narz dzi wybra ikon

dotycz c funkcji importu . Program otwiera nowe okienko, w kt rym trzeba
wybra zapisany na dysku plik (w prawym g rnym rogu mo e znajdowa si podgl d
zawarto ci pliku) i klikn przycisk „Otw rz”. Podczas pierwszego importu program
zapyta o plik czcionek u ytych w projekcie budowlanym (o rozszerzeniu .shx). Mo na
wskaza lokalizacj pliku na dysku – mo e on by dostarczony z projektem lub
znajdowa si w folderach programu AutoCAD. Je eli na dysku nie ma takiego pliku,
mo emy pobra potrzebne czcionki ze strony
http://www.cadresource.com/library/fonts.html, do kt rej link jest umieszczony w dolnej
cz ci okna. Je eli nie chcemy pobra potrzebnych czcionek z internetu, to nale y
klikn  przycisk „Anuluj”. 

7.5.1.1. Import uszkodzonych plik w DWG/DXF
W przypadku gdy wskazany plik DWG/DXF nie mo e zosta bezpo rednio

wczytany do interpretatora, system wy wietli komunikat "Plik jest uszkodzony. Spr buj
naprawi  plik".

! UWAGA: Wyb r „Tak” mo e spowodowa zawieszenie si komputera i utrat nie
zapisanych danych.

W przypadku wyboru „Tak”, program uruchamia procedur naprawcz pliku, w
wyniku kt rej mo e nast pi :

- naprawienie wczytanego pliku i pomy lne wykonanie interpretacji,
- wczytanie pliku i zawieszenie si komputera / wygenerowanie komunikat w o

b dach w programie,

http://www.cadresource.com/library/fonts.html
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- wygenerowanie komunikatu o tre ci: "Nie mo na wczyta pliku" (plik nie zostaje
wczytany),

- zawieszenie si komputera / wygenerowanie komunikat w o b dach w
programie (plik nie zostaje wczytany). 

Zostaje otwarte okno importu pliku. Po lewej stronie wy wietlane s wszystkie
warstwy rysunku zawarte we wczytywanym pliku. W prawym g wnym oknie ekranu
znajduje si podgl d importowanego rysunku. W g rnym lewym rogu ekranu znajduj
si przyciski umo liwiaj ce ogl danie, przesuwanie rysunku oraz pomiar d ugo ci
element w na rzucie.

7.5.1.2. Okre lenie jednostki miary rysunku 
Jednostk miary rysunku nale y wybra w polu poni ej przycisk w, rozwijaj c

list dost pnych wielko ci. Jednostka musi by odpowiednia do rozmiar w
rzeczywistych obiektu. Poni ej program wy wietla rozmiar rysunku, czyli jego
szeroko  i wysoko  w jednostkach pliku DWG/DXF oraz w metrach.

Jednostk  miary rysunku mo na zdefiniowa :
- spo r d dost pnych wielko ci (100m, 10m, 1m, 1dm, 1cm, 1mm, 0.1mm,

0.01mm, domy lne),
- poprzez narzucenie dowolnej warto ci liczbowej w [m], 
- za pomoc przycisku "Zmierz" (umieszczonego obok rozwijalnej listy z

jednostkami rysunku). Po wybraniu tej opcji program przechodzi w tryb
mierzenia odleg o ci w obszarze rysunku. U ytkownik podaje pocz tkowy i
ko cowy punkt pomiaru odleg o ci na rysunku, po czym pojawia si okno, w
kt rym u ytkownik wpisuje odleg o punkt w w metrach, a nast pnie program
automatycznie wyznacza jednostk rysunku i wy wietla j w polu "Jednostka
miary rysunku". 

! Wybranie jednostki miary rysunku odpowiedniej do rozmiar w obiektu
rzeczywistego ma znaczenie ze wzgl du na edytor graficzny programu Instal-
therm, kt ry zawsze pokazuje i odczytuje wymiary w metrach. Dlatego wa ne
jest, aby importowany rysunek by  poprawnie przeskalowany.

W oknie wyboru jednostki miary rysunku istnieje mo liwo wyboru opcji „Przyjmij
poprzednie ustawienia importu”. Po zaznaczeniu tej opcji program automatycznie
przymnie wszystkie ustawienia jakie zosta y zastosowane przy poprzednim imporcie
(tego samego lub innego pliku) – czyli jednostka miary rysunku, przedzia szeroko ci
cian, warstwy importowane jako podk ad, itd.. 

7.5.1.3. Wyb r obszaru rysunku do importu
Istnieje r wnie mo liwo , w oknie wyboru jednostki rysunku, zadeklarowania

obszaru rysunku kt ry ma zosta zaimportowany. Do tego celu s u y polecenie „Wskaz
obszar rysunku do importu” . Po zdefiniowaniu obszaru rysunku do importu istnieje
mo liwo przesuwania okna widoku rysunku, u ywania opcji zoom i sprawdzania
granic zdefiniowanego obszaru.
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! Importowi podlegaj tylko elementy rysunku znajduj ce si w ca o ci w obszarze
zaznaczenia.

U ytkownik ma mo liwo anulowania wskazanego obszaru rysunku do importu
poprzez jednokrotne klikni cie w dowolnym punkcie podgl du rysunku, b d c w trybie
definiowania obszaru rysunku do importu.

Klikni cie na obszarze podgl du rysunku prawym klawiszem myszki powoduje
wywo anie podr cznego menu, w kt rym opr cz polece umo liwiaj cych ogl danie
rysunku znajduj  si  r wnie  opcje wy wietlania, czyli mo liwo  zmiany koloru t a.

♦ Aby przesun podgl d rysunku nale y klikn lewym klawiszem myszki i nast pnie
trzymaj c wci ni ty klawisz przesun rysunek w odpowiednim kierunku. Podczas tej

operacji kursor zmienia kszta t na: .

7.5.1.4. Wyb r warstw do importu
Aby przej do nast pnego okna importu nale y klikn przycisk „Dalej” w g rnej

cz ci ekranu. Przej cie do tego okna jest mo liwe dopiero po wybraniu jednostki
rysunku. Kolejnym etapem jest wybranie warstw, na kt rych znajduj si ciany.
Domy lnie adna z warstw nie jest zaznaczona. Zaznaczenie nazwy warstwy
powoduje jej wy wietlenie lini przerywan . Dopiero zaznaczenie „haczykiem” pola
przy danej warstwie powoduje jej wy wietlenie lini ci g i oznacza wybranie
element w z danej warstwy do interpretacji.

Standardowo program interpretuje ciany sk adaj ce si z dw ch linii. Je eli
ciany narysowane s za pomoc wielu r wnoleg ych linii, (przyk adowo:

wprowadzona jest trzecia linia oznaczaj ca izolacj ciany) mog one by
nieodpowiednio zrozumiane i przerysowane. W takiej sytuacji nale y klikn

przycisk , przej na obszar podgl du rysunku i zaznaczy fragment
„wieloliniowej” ciany. W dolnej cz ci okna program wy wietli podgl d zaznaczonego
fragmentu i wynik interpretacji. Nale y zaznaczy kilka charakterystycznych
fragment w cian i w ten spos b powstaj  typy rysunkowe dla cian w pliku.
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Je eli pewien typ rysunkowy ciany zosta niepotrzebnie lub niepoprawnie
zaznaczony, mo na go usun . Nale y w takim wypadku zaznaczy go w oknie

„Wybrane typy cian” i klikn  przycisk .

W g rnej cz ci okna mo na zmieni przedzia grubo ci cian (minimaln
i maksymaln warto ). Je li wyst puj w projekcie murowane kana y wentylacyjne lub
kominowe mo na zwi kszy grubo cian do odpowiedniej warto ci tak, aby zosta y
zinterpretowane jako pogrubione ciany. Mo na w tym miejscu wykorzysta funkcj

„Pomiar d ugo ci” .

Aby przej do kolejnego okna importu, kt rym jest okno interpretacji okien
i drzwi, nale y klikn przycisk „Dalej”. W tym etapie nale y zaznaczy warstwy, na
kt rych znajduj si okna oraz drzwi. Mo na zmieni warto w polu „Przedzia
szeroko ci okien” – szczeg lnie nale y o tym pami ta w momencie wyst powania
w projekcie podw jnych drzwi. Elementy te zostan wtedy poprawnie zinterpretowane
przez program.

W prezentowanej przez program „bibliotece” w polu „Rodzaje okien i drzwi” nale y
zaznaczy wszystkie rodzaje okien i drzwi identyczne rysunkowo z wyst puj cymi na
importowanym rysunku. Nale y pami ta o zaznaczeniu podw jnych drzwi, je li
wyst puj w projekcie.

Je eli w biblioteczce nie ma rodzaj w okien i drzwi identycznych z narysowanymi
na rysunku to nale y wybra typ lub typy okien i drzwi najbardziej zbli one do
interpretowanych.

Wybranie wszystkich typ w z biblioteki okien i drzwi powoduje wyd u enie czasu
interpretacji, natomiast nie wp ywa na jej poprawno . Je eli program nie zinterpretuje
okien i drzwi z rysunku DWG/DXF jako element w budowlanych, to nale y uzupe ni
r cznie zinterpretowan struktur  kondygnacji o brakuj ce okna/drzwi.

Aby dok adniej obejrze znajduj ce si na rysunku elementy sk adowe i ich rodzaj
mo na wykorzysta przyciski w g rnej cz ci okna s u ce do powi kszania
i przesuwania podgl du.

Po sprawdzeniu zaznaczenia interpretowanych okien/drzwi nale y klikn „Dalej”,
aby przej  do ostatniego okna importu.
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Jest to okno wyboru warstw wczytywanych jako rysunek, czyli przenoszonych do
projektu bez interpretacji graficznej. Domy lnie wszystkie warstwy s zaznaczone.
Klikni cie na li cie warstw prawym klawiszem myszki powoduje wywo anie opcji
„Zaznacz wszystko”, „Odznacz wszystko”. Je eli plik jest wczytywany z interpretacj ,
nie ma konieczno ci wczytywania wszystkich warstw po raz kolejny jako podk adu
rysunkowego. Mo na w tym miejscu zrezygnowa z wczytywania jakichkolwiek warstw
klikaj c „Odznacz wszystko”. Mo na r wnie wybra tylko te, kt re s niezb dne do
uzupe nienia grafiki podk adu (np. schody, umeblowanie pomieszcze , itp.). 

W omawianym oknie – "Wybierz warstwy rysunkowe, kt re maj by wczytane
jako rysunek" znajduje si pole – "Importuj wype nienia (hatch)". Pole to jest domy lnie
w czone. U ytkownik ma mo liwo wy czenia importu wype nie element w
importowanego rysunku, w celu skr cenia czasu interpretacji rysunku i zmniejszenia
obj to ci pliku *. .isb z zaimportowanym rysunkiem. Odznaczenie importu wype nie
dotyczy r wnie  element w "hatch" b d cych cz ciami sk adowymi blok w.

Po klikni ciu przycisku „Dalej”, program wykonuje interpretacj rysunku, (kt ra
mo e trwa dosy  d ugo) oraz wczytuje rysunek do projektu. Program wy wietla
procentowy post p interpretacji, po jej zako czeniu pojawia si komunikat, e
interpretacja zosta a zako czona. Po klikni ciu „OK” plik zostaje wczytany do
bie cego arkusza na zak adki zakresu edycji: „Konstrukcja”, gdzie pojawi si ciany,
okna/drzwi i utworzone z nich pomieszczenia oraz „Podk ad”, gdzie b d elementy
z warstw nieinterpretowanych.

Jako interpretacji zale y przede wszystkim od jako ci wczytywanego pliku
DWG/DXF oraz od ustawienia opcji interpretacji (w szczeg lno ci dost pnych grubo ci
cian oraz szeroko ci okien). Najlepsze efekty uzyskuje si , gdy ciany oraz okna

i drzwi znajduj  si  na osobnych warstwach.
Je eli program nie zinterpretuje rysunku w 100% dobrze, mo liwe jest

dokonywanie r cznych poprawek takich jak dorysowanie cian, wstawienie okien
i drzwi, itp. 

Nale y szczeg ln uwag zwr ci na stworzone przez program pomieszczenia,
wstawione okna, drzwi oraz poprawno ich rodzaju i wygl d. Je eli niekt re
pomieszczenia nie s zakreskowane, oznacza to, e brak jest ciany tworz cej
pomieszczenie lub w ze cz cy ciany nie zosta domkni ty. Nale y uzupe ni
podk ad wstawiaj c „r cznie” cian po wybraniu jej z paska narz dzi lub przesuwaj c
w ze . Je eli dwa lub kilka pomieszcze podczas interpretacji zosta y po czone
w jedno, to wykorzystuj c element „ ciana” dzielimy pomieszczenie wed ug potrzeby.
To samo dotyczy okien i drzwi, je eli kt re nie zosta o zinterpretowane nale y
wstawi  je z paska narz dzi w odpowiednim miejscu.

Poprawna pod wzgl dem graficznym struktura budynku powinna si
charakteryzowa cechami opisanymi w pkt 5.3. Poprzez r czn modyfikacj i korekt
zinterpretowanej struktury kondygnacji nale y poprawi rysunek, tak aby by
prawid owy.

! Podczas importu nie jest interpretowana i nie powstaje ciana ukowa. Po
wczytaniu pliku nale y uzupe ni rysunek konstrukcji budynku o nietypowe
ciany.

Rysunki wczytane z interpretacj i tworz ce rzuty kolejnych kondygnacji tego
samego budynku powinny sobie odpowiada tzn. wsp rz dne wsp lnych naro y
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powinny by na wszystkich kondygnacjach takie same. Nale y na t zgodno
zwraca uwag ju w plikach DWG/DXF. Je li rzuty kondygnacji po interpretacji s
przesuni te wzgl dem siebie, mo liwe jest przesuniecie rzutu w programie Instal-
therm, jednak przy rozbudowanych rzutach jest to uci liwe, a poza tym utrudni
eksport rysunku do oryginalnego pliku DWG/DXF. W celu przyporz dkowania
przesuni tych wzgl dem siebie rzut w kondygnacji nale y u y elementu „Punkt
odniesienia” wybieranego z zak adki paska narz dzi „Elementy”. Wi cej informacji na
ten temat zawiera rozdzia  5.2.10. 

Pokrywanie si rzut w jest konieczne do wykonania poprawnych oblicze
cieplnych na podstawie graficznej struktury budynku w programie Instal-OZC.

7.5.2. Jako rysunku, bez interpretacji

Plik w formacie DWG/DXF utworzony przy u yciu aplikacji CAD mo e pos u y
jako podk ad, kt ry zostanie wczytany jako rysunek, bez interpretacji.

Zaimportowany bez interpretacji rysunek budowlany lub mapa mog stanowi  t o,
na kt rym b dzie nanoszona konstrukcja budynku, projektowana instalacja lub sie .

Import pliku odbywa si do aktualnie otwartego arkusza roboczego. Arkusz ten
powinien by pusty. Importu rysunku mo na dokona na arkusz roboczy typu
„Rzut/Plan” lub typu „Rozwini cie”. R nice podczas importu polegaj na tym, e
podczas importu na arkusz „Rozwini cie” nie ma mo liwo ci wyboru warstw cian,
okien i drzwi do interpretacji.

! Na arkusz roboczy „Rozwini cie” mo na dokona jedynie importu pliku
DWG/DXF bez interpretacji. Nie jest mo liwe dokonanie na ten arkusz importu z
interpretacj .

! Wa systemie Windows 98 nie jest mo liwe wczytanie zaszyfrowanego pliku DWG
do interpretera.

! Program po wczytaniu podk adu wstawia rysunek dok adnie w to samo miejsce,
w kt rym znajdowa si w oryginalnym pliku, pod wzgl dem wsp rz dnych
i z zachowaniem jednostek.

Elementy wczytywane bez interpretacji zachowuj struktur warstw z pliku 
DWG/DXF. Po przej ciu na zakres edycji „Podk ad” lub „Konstrukcja” – zale nie od
wybranego do importu arkusza roboczego i klikni ciu na ekranie na obszarze
zaimportowanego podk adu, pojawia si oliwkowa ramka, a w tabeli pojawiaj si dane
podk adu.

Tutaj mo na zmieni widoczno ca ego podk adu w polu „Widoczny”
i poszczeg lnych warstw w polu „Warstwy widoczne”.
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U ytkownik ma mo liwo zaznaczenia, dla kt rych warstw podk adu ma by
uwzgl dniana opcja AUTO (domy lnie wszystkie warstwy s zaznaczone).
Zaznaczenie warstw dotycz cych konstrukcji budynku jest szczeg lnie przydatne
podczas rysowania rzutu kondygnacji – wstawiane na zak adce „Konstrukcja”, przy
w czonym trybie AUTO, ciany lub pomieszczenia ,s „przyci gane” do
charakterystycznych miejsc zaznaczonych warstw. Charakterystycznymi miejscami s
np. osie cian, kraw dzie cian.

Podobne czynno ci mo na wykona klikaj c prawym klawiszem myszki na
elemencie rysunkowym podk adu i wybieraj c dan czynno z wy wietlonego menu
podr cznego. Program odszukuje wtedy, na kt rej warstwie element si znajduje
i pozwala wy czy  widoczno  warstwy oraz zmieni  ustawienia trybu AUTO.

Wykorzystywanie podk adu rysunkowego wczytanego bez interpretacji jest cz sto
wykorzystywane jako t o do narysowania rzutu kondygnacji i stworzenia w ten spos b
graficznej struktury budynku.

7.5.2.1. Reimport podk adu
W programie istnieje mo liwo reimportowania wcze niej zaimportowanego

podk adu. Jest to przydatne zw aszcza w sytuacjach gdy po zrobieniu projektu
otrzymamy nowy zmieniony plik od architekta. Nie ma wtedy potrzeby na nowo
projektowania instalacji. W celu reimportowania podk adu nale y, na zakresie edycji
podk ad, klikn prawym przyciskiem myszy na wcze niej zaimportowanym podk adzie
i wybra opcj „Od wie zaimportowany podk ad”. W przypadku gdy system nie mo e
odnale zaimportowanego jako podk ad pliku DWG/DXF, u ytkownik zostanie
poproszony o jego wskazanie lub wskazanie innego pliku do reimportu. Je eli
u ytkownik zamknie okno, bez wskazania cie ki do pliku DWG/DXF, plik nie zostanie
wczytany (reimport nie zostanie przeprowadzony).

! Przy reimportowaniu innego pliku ni wcze niej zosta zaimportowany nale y
pami ta e musi on mie  identyczn  jednostk  miary rysunku.

! Reimport jest mo liwy tylko w przypadku plik w wczytanych jako podk ad bez
interpretacji. Nie ma mo liwo ci reimportowania plik w wczytanych z
interpretacj .

Tok post powania podczas importu rysunku na arkusz rzutu
Tok post powania przy wczytywaniu pliku DWG/DXF jako rysunku bez interpretacji

jest taki sam jak opisany w rozdziale 7.5 z t  r nic , e nie nale y w okienkach
wyboru warstw, na kt rych znajduj si ciany oraz okna i drzwi wybiera adnych
warstw. W ostatnim okienku importu nale y wybra warstwy, kt re maj by wczytane
jako rysunek. Po klikni ciu po raz kolejny przycisku „Dalej” nast puje wczytanie
rysunku do edytora graficznego programu Instal-therm.. 

Po zako czeniu importu pliku DWG/DXF bez interpretacji, na odpowiednim
zakresie edycji umieszczany jest obiekt „Podk ad DWG/DXF” zawieraj cy wszystkie
wybrane warstwy przedstawione w postaci jednolitego rysunku (bez wyr nienia
jakichkolwiek obiekt w). W rysunku tym zapami tany jest jednak podzia na warstwy z
mo liwo ci  przywr cenia/wy czenia widoczno ci warstw.
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Tok post powania podczas importu rysunku na arkusz rozwini cia
Gdy dokonujemy importu pliku DWG/DXF znajduj c si na arkuszu roboczym

„Rozwini cie” program wczytuje rysunek na aktualny zakres edycji. Po wybraniu
rysunku do importu i wybraniu jednostki rysunku, po naci ni ciu przycisku „Dalej”
program przechodzi bezpo rednio do okna wyboru warstw wczytywanych jako
rysunek. Domy lnie wszystkie warstwy s zaznaczone. Nale y odznaczy warstwy
zb dne, kt re niepotrzebnie zaciemnia yby rysunek. (np. opisy pomieszcze , zb dne
numery, tabelki projektu itp.). Wybranie przycisku „Dalej” powoduje wczytanie rysunku
na aktualnie otwarty zakres edycji projektu.

7.6. Eksport rysunku 

Program umo liwia eksport rysunku (rzutu budynku, rozwini cia, profilu, schematu
instalacji lub sieci) do pliku na dysku. Rysunki mog by eksportowane w formatach
DWG, DXF, Windows Metafile (pliki WMF), Enhanced Metafile (pliki EMF), JPEG i
innych. Pliki DWG / DXF s otwierane przez wiele profesjonalnych program w
graficznych min. AutoCAD®.

♦ Aby wyeksportowa rysunek nale y wybra z menu g wnego polecenie
„Plik / Eksport rysunku ...” lub wybra z paska narz dzi ikon odpowiadaj c funkcji

eksportu . Zostaje otwarte okno eksportu, w kt rym trzeba zaznaczy typ pliku, do
kt rego ma si  odby  eksport.

! Bez zaznaczenia typu pliku dalszy eksport nie jest mo liwy.

Przy eksporcie rysunku mo na wybra – dla poszczeg lnych typ w arkuszy
roboczych - zakresy edycji, kt re maj by wyeksportowane. Domy lnie proponowane
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s zakresy charakterystyczne dla edytowanego projektu (dotycz ce instalacji) oraz
dotycz ce konstrukcji i podk adu budynku.

Jednak w dalszych ustawieniach eksportu mo e nast pi automatyczne
wykluczenie z eksportu obszar w edycji "Podk ad", je eli wykonujemy eksport z
do czaniem r d owego pliku DWG. W takim przypadku wyb r ten s u y przede
wszystkim do ustalenia, kt re zakresy edycji maj by wyeksportowane z pliku
zawieraj cego projekty zar wno instalacji wodoci gowej, jak i centralnego ogrzewania.
Dokonane tu ustawienia s niezale ne od tych, kt rych dokonuje si przy konfiguracji
wydruku na drukark .

Po zaznaczeniu konkretnego typu pliku nale y klikn przycisk „Dalej”. Program
przechodzi do kolejnego okna, w kt rym wybierane s arkusze robocze, kt re maj
by eksportowane a tak e rodzaj eksportu. W programie s mo liwe dwa rodzaje
eksportu: z do czaniem pliku oraz bez do czania pliku r d owego.

Domy lnie wszystkie arkusze robocze zaznaczone s do eksportu. Je li
U ytkownik nie zamierza kt rego arkusza eksportowa musi odznaczy pole przy
nazwie arkusza.

! Funkcja eksportu z do czaniem pliku r d owego jest dost pna tylko dla plik w
typu DWG/ DXF.

Je eli wykonujemy eksport pliku do formatu DWG/DXF bez do czania pliku
r d owego, to po zaznaczeniu zakresu edycji dotycz cego konstrukcji i podk adu

zakresy te s eksportowane do osobnych warstw jako elementy graficzne. W tym
miejscu nale y zaznaczy , e poszczeg lne elementy graficzne wyeksportowane z
formatu ISB. do formatu DWG/DXF mog si  r ni od tych samych element w, kt re
by yby narysowane w programie AutoCAD®.

Eksport z do czaniem charakteryzuje si tym, e program tworzy kopi pliku
DWG/DXF u ytego wcze niej do importu rzutu do danego arkusza roboczego projektu
i do cza do tej kopii warstwy utworzone przez program, a nast pnie zapisuje ca o
pod now nazw . Podk ad i konstrukcja, na kt rych utworzony zosta projekt, nie
zostaj  wyeksportowane, poniewa  s  one ju  w oryginalnym pliku.

Je li plik .dwg by importowany i znajduje si na dysku, program wy wietla jego
nazw w polu „Plik do czany”. Je eli eksportujemy projekt do pliku *.dwg, kt ry nie
jest plikiem r d owym, nie jest wy wietlona domy lnie jego nazwa. Po zaznaczeniu
arkusza (granatowe pod wietlenie) pojawiaj si dodatkowe ikonki i jest 
mo liwa zmiana pliku do czanego lub jego usuni cie z listy do czanych plik w. Za
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pomoc przycisku mo na zmieni plik do czany lub odnale go na dysku, je eli
zmieni a si  jego lokalizacja.

! W momencie, gdy importowanego pliku nie ma na dysku lub program nie mo e
go zlokalizowa pojawia si ikonka . W takim wypadku mo na wyszuka
samodzielnie plik na dysku lub wykona eksport bez do czania.

! Je eli na jednym arkuszu znajduje si kilka zaimportowanych plik w .dwg to
program nie b dzie adnego z nich do cza ani wy wietla nazwy. U ytkownik
mo e do czy tylko jeden z tych plik w. Pozosta e zaimportowane pliki nie
zostan  wyeksportowane.

Za pomoc przycisku mo na zmieni nazw pliku wynikowego i jego
lokalizacj na dysku. Domy lnie jest to nazwa pliku projektu + nazwa danego arkusza
roboczego. Plik zapisany zostaje w folderze danych, tam gdzie zosta zapisany
wyj ciowy plik *.isb . 

Aby wykona eksport bez do czania pliku r d owego nale y klikn ikonk .
W takim wypadku wyeksportowane zostan zar wno warstwy utworzone w programie,
jak i warstwy podk adu. Obiekty znajduj ce si na zaznaczonych do eksportu
zakresach edycji wyeksportuj si jako obiekty graficzne, charakterystyczne dla plik w
DWG/DXF.

Aby przej do ostatniego okna eksportu nale y klikn „Dalej”. W zale no ci od
wybranego typu pliku wy wietlone s opcje do zmiany: wersji pliku, jednostki,
eksportowanych linii i ich grubo ci lub rozdzielczo ci rysunku DPI. 

Mo na wyeksportowa projekt do nast puj cych wersji pliku AutoCAD’a.:
ACAD11, ACAD12, ACAD13, ACAD14, ACAD2000, ACAD2004. Wersja pliku nie
zawsze pokrywa si z wersja programu, np. wersja pliku 2004 mo e by wczytywana
do programu AutoCAD® wersji 2004, 2005, 2006.

Jednostka eksportu odpowiada za przemianowanie d ugo ci podawanych
w metrach w pliku *.isb na jednostki programu AutoCAD®. Je li jest wykonywany
eksport z do czaniem pliku r d owego DWG/DXF to jest automatycznie podana
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jednostka eksportu r wna jednostce wybranej podczas importu r d owego pliku. W
przeciwnym wypadku nale y t  jednostk  okre li  samodzielnie.

Samodzielny wyb r jednostki mo e nast pi spo r d jedenastu predefiniowanych
w programie jednostek, lub poprzez narzucenia w asnej jednostki rysunku pliku
eksportowanego. Program przeskalowuje rysunek - jednostka (metr) rysunku w
formacie ISB zostaje zamieniona na odpowiedni  liczb  jednostek formatu DWG/DXF.

Linie narysowane w programie Instal-therm mog zosta wyeksportowane jako
„Polylinie” lub „Linie”. W przypadku eksportu linii jako „polylinii”, niezale nie od wersji
pliku, zawsze eksportowana jest ich grubo . Poniewa obs uga szeroko ci linii w
programie AutoCAD (nie nale y myli z grubo ci polylini) jest dost pna od wersji
2000, dlatego jest domy lnie zablokowane ustawienie kontrolki "Eksportuj grubo ci
linii” jako „Nie" dla wersji pliku AutoCAD’a od 11 – 14. Dla wy szych wersji pliku mo na
dokona eksportu grubo ci (szeroko ci) linii. Ka dy typ linii po eksporcie stanowi jeden
element (jedn linie). Dotyczy r wnie typ w linii z o onych z kilku element w (np. linie
kropkowe, kreskowe, kreskowo-kropkowe). Program podczas eksportu typ w linii nie
rozk ada ich na poszczeg lne elementy.

Grubo polylinii w programie AutoCAD® mo e podlega skalowaniu. Tej ostatniej
w a ciwo ci linie nie posiadaj .

Dla wersji pliku AutoCAD 2004, istnieje mo liwo wyboru dw ch opcji
dost pnych w polu: "Eksportuj kolory jako": 

- jako kolory RGB, 
- jako kolory AutoCAD. 

W przypadku wyboru opcji „Jako kolory RGB”. je eli kolor eksportowanego
elementu jest kolorem zgodnym w 100% z jednym z dost pnych kolor w programu
AutoCAD, to ten kolor zostanie wybrany dla wyeksportowanego elementu. Je eli nie
jest zgodny, to dla wyeksportowanego elementu zostanie wybrany kolor RGB. Wyb r
tej opcji powoduje lepsz jako wyeksportowanych element w na wydrukach
wykonanych z poziomu programu AutoCAD (na bia ym papierze), natomiast na
podgl dzie wyeksportowanego rysunku na czarnym tle obszaru roboczego programu
AutoCAD pojawiaj si bia e wype nienia, kt re utrudniaj lub w niekt rych
przypadkach uniemo liwiaj edycj tych element w. Nale y w wczas zmieni w
programie AutoCAD t o obszaru roboczego na bia e.

Wyb r opcji „Jako kolory AutoCADa” powoduje natomiast, e je eli kolor
eksportowanego elementu jest kolorem zgodnym w 100% z jednym z dost pnych
kolor w programu AutoCADa, to ten kolor zostanie wybrany dla wyeksportowanego
elementu. Je eli kolor eksportowanego elementu nie jest zgodny, to dla
wyeksportowanego elementu zostanie wybrany najbli szy z dost pnych kolor w
programu AutoCAD. Opcja ta w og le nie korzysta z kolor w RGB, stad wygl d
wyeksportowanych element w w pliku DWG/DXF odpowiada wygl dowi tych
element w przy eksporcie do ni szych wersji programu AutoCAD (np. 2000, 14 itd.) -
na czarnym tle obszaru roboczego programu AutoCAD nie pojawiaj si bia e
wype nienia, charakterystyczne dla eksportu kolor w RGB.

Przycisk „Anuluj” oznacza wyj cie z okna eksportu, a nie przerwanie procesu
eksportu.
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W celu zako czenia eksportu i zapisania plik w na dysku nale y nacisn

przycisk . Program wy wietla komunikat: „Eksportuj projekt jako
rysunek. Prosz  czeka  ...”, po znikni ciu kt rego eksport jest zako czony.

W przypadku element w typu zaw r, pompa, wodomierz, separator powietrza itp.
(element bez wype nienia). otrzymuje si po eksporcie odmienny ich wygl d na
obszarze roboczym AutoCAD’a w zale no ci od wybranego do eksportu formatu pliku:

1. Przy eksporcie wymienionych element w do format w AutoCAD: 11-2000 – po
wstawieniu w edytorze graficznym programu Instal-therm, elementu bez
wype nienia na dzia k , w pliku wyeksportowanym widoczna jest linia dzia ki
przechodz ca przez element (np. zaw r). Wygl d elementu jest niezale ny od
koloru t a obszaru roboczego.

2. Przy eksporcie wymienionych element w do formatu AutoCAD 2004, ich wygl d
jest zale ny od koloru t a obszaru roboczego , poniewa podczas eksportu
„otrzymuj ” bia e wype nienie tj.: 

- Gdy t o rysunku w programie AutoCAD jest bia e – po wstawieniu elementu na
dzia k , w pliku wyeksportowanym linia dzia ki nie przechodzi przez element (np.
zaw r).

- Gdy t o rysunku w programie AutoCAD jest czarne (domy lne ustawienie
przestrzeni modelu) – wszystkie wymienione elementy b d wype nione bia ym
kolorem.

7.7. Numerowanie pomieszcze

Program wyposa ony jest w funkcj  p automatycznego numerowania
pomieszcze Przed zaimportowaniem lub narysowaniem rzutu kondygnacji mo na
ustali  spos b numeracji, aby p niej ponumerowa  powsta e pomieszczenia.

W oknie struktury budynku (Ctrl+F7) znajduje si pole .
Po klikni ciu tego pola pojawia si nowe okienko, w kt rym mo na zadeklarowa
wzorzec, wed ug kt rego program b dzie numerowa  pomieszczenia.
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W polach po lewej stronie nale y wpisa algorytm numeracji kondygnacji,
mieszka i pomieszcze (u ywaj c znak w opisanych w poni szej legendzie). Mo na
wykorzystywa  zar wno liczby, litery oraz inne znaki. 

Po wyborze algorytmu, w strukturze budynku, widocznej predefiniowanej
kondygnacji w polu ”Numeruj od” nale y przypisa liczb lub liter stanowi c
pocz tek numeracji. Po klikni ciu „OK” spos b numeracji zostanie zapami tany.

Po stworzeniu lub zaimportowaniu rzutu budowlanego nale y wybra polecenie

„Numeruj pomieszczenia” z menu g wnego „Dane element w”. Nast pnie
przej na obszar rysunkowy i klika opisy poszczeg lnych pomieszcze – program
ponumeruje pomieszczenia w wybranej przez U ytkownika kolejno ci i wed ug
zadeklarowanego algorytmu.

Domy lny spos b numeracji pomieszczenia jest nast puj cy:

<numer_kondygnacji><numer_pomieszczenia>,

W takim wypadku pomieszczenia na jednej kondygnacji maj kolejno numery:
001, 002, 003... itd., na nast pnej kondygnacji 101, 102, 103... itd. 

7.8. Okre lanie makrodefinicji

Makrodefinicje realizuj podobne funkcje jak wpisywanie deklaracji element w
niewidocznych na rysunku rzutu w polu „Opory r ne”. U atwiaj one jednak
wykonywanie tej czynno ci, poniewa stanowi gotowe zestawy cz sto stosowanych
element w. Jednorazowa deklaracja makrodefinicji umo liwia wielokrotne jej
zastosowanie w r nych odcinkach instalacji. W zestawie „makro” mog znajdowa si
zar wno „gotowe” opory deklarowane przez podanie warto ci dzeta/Kv/Op r, jak
r wnie  wybrane z katalog w producent w rur elementy.

Z uwagi na automatyczne dobieranie z czek i kszta tek przez program na
podstawie informacji graficznych odczytywanych z rysunku, sugeruje si
wykorzystywanie makr tylko w szczeg lnych przypadkach (np. gdy wyst puj
w projekcie zestawy element w, kt rych program nie jest w stanie odczyta
z rysunku).

Makrodefinicje okre la si w specjalnym oknie w spos b bardzo podobny jak
wpisuje si  opory miejscowe (patrz rozdzia 4.8.4).

Aby stworzy now makrodefinicj lub edytowa istniej c nale y wybra
kombinacj klawiszy (Ctrl+M) lub wybra z okna deklaracji opor w r nych przycisk

.
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W g rnej cz ci okna po otwarciu rozwijalnego pola „Makro” widoczna jest lista
makr zadeklarowanych w projekcie. Po wybraniu w li cie konkretnego makra mo na
w dolnej cz ci modyfikowa jego zawarto poprzez usuwanie lub dodawanie opor w
za pomoc strza ek z okna „Elementy makra” do okna „Wybrane opory”. Za pomoc
przycisk w w prawej g rnej cz ci mo na edytowa nazw , usuwa oraz tworzy
nowe makra.

Po utworzeniu nowego makra w otwartym oknie „Nowe makro” wpisujemy
charakterystyczn nazw , wybieramy numer makra, a nast pnie istnieje mo liwo
przypisania katalogu do makra z katalog w wczytanych do projektu. W dolnej cz ci
program wy wietla list  aktualnych makr.

Po zaakceptowaniu nazwy makrodefinicji i wyboru katalogu przyciskiem „OK.”
nowe makro staje si  aktualnie edytowanym.

W oknie „Elementy makra” b dzie mo na wybra z tego katalogu elementy i
przenie  je do zestawu opor w edytowanego makra.
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! Zawory musz by elementami widocznymi na rysunku i nie mo na ich
wpisywa  u ywaj c makrodefinicji.

Z poziomu okna edycji makrodefinicji mo na r wnie zadeklarowa skr ty literowe
dla wybranych element w. Wi cej na temat wprowadzania skr t w literowych zawiera
rozdzia  4.8.3.

7.9. Powielanie fragment w projektu

Aby przyspieszy tworzenie projektu mo na skorzysta z powielania istniej cych
fragment w. W programie do dyspozycji s trzy podstawowe techniki powielania
fragment w projektu:

- powielanie przez schowek,
- zapami tywanie fragment w instalacji jako modu y w pasku narz dzi (patrz

rozdzia  7.10.1),
- powielanie fragment w projektu w okre lonym kierunku. 

7.9.1. Powielanie przez schowek

Jest to najprostsza forma powielania fragment w projektu. Fragment, kt ry ma
by powielony, mo e ju mie uzupe nione dane element w. Zaleca si , aby by on
formalnie poprawny (np. aby by y zrealizowane wewn trzne po czenia), gdy  u atwi to
dalsz  edycj  graficzn  danych. 

♦ Aby powieli  fragment z wykorzystaniem schowka nale y:
1. Zaznaczy elementy do powielenia. Mo na tutaj wykorzysta wszystkie techniki

opisane w rozdzia ach od 4.7.4 do 4.7.7, 

2. Wybra polecenie „Edycja / Kopiuj” (Ctrl+C, ). Elementy zostan
skopiowane do schowka jako modu ,

3. Wybra  polecenie „Edycja / Wklej” (Ctrl+V, ),
4. Ustawi  modu  w danym miejscu,
5. Przycisn  lewy klawisz myszki. Modu  zostanie wstawiony,
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6. Kolejne modu y mog by wstawiane albo po ponownym wykonaniu polecenia
„Edycja / Wklej”, albo po wybraniu polecenia „Edycja / Wstaw ten co ostatnio”

(F3, ).

! Podczas wklejania mo na wykorzysta mo liwo ci trybu AUTO opisane
dok adnie w rozdziale 4.5.4. 

! Elementy skopiowane do schowka Windows mog zosta wklejone jako rysunki
do innych program w (m.in. MS Word®, Corel DRAW! ®, AutoCAD®).

7.9.2. Powielanie fragment w rysunku w okre lonym kierunku

Jest to spos b, kt ry pozwala na szybkie powielenie fragmentu projektu przy
zachowaniu niezmiennej warto ci jednej ze wsp rz dnych, np. rz dnej (powielenie z
przesuni ciem w poziomie). W cz ci przypadk w program nie jest w stanie
automatycznie okre li oczekiwanego przez U ytkownika miejsca po o enia
powielanego modu u, w wczas najlepszym rozwi zaniem jest powielanie przez
schowek.

♦ Aby powieli  fragment projektu w danym kierunku nale y:
1. Zaznaczy elementy do powielenia. Mo na tutaj wykorzysta wszystkie techniki

opisane w rozdzia ach od 4.7.4 do 4.7.7, 
2. Przycisn klawisze Ctrl+Alt+Shift+<strza ka kierunku> lub odpowiedni

przycisk na pasku narz dzi , , ,
3. Nast pnie program zapyta, o odleg o powielania. Nale y poda odleg o

pomi dzy istniej cym a powielanym fragmentem,
4. Po podaniu warto ci I naci ni ciu „OK” modu lub zaznaczony zestaw

element w zostanie powielony w okre lonym kierunku. 

7.10. Modu y i grupy w programie 

Chocia instalacj w programie mo na zawsze tworzy z pojedynczych
element w, to jednak wykorzystanie typowych modu w pozwala na du e
przyspieszenie pracy w sytuacji, gdy poszczeg lne fragmenty projektu s  powtarzalne.

Modu jest to uk ad kilku element w, zapami tany w pasku narz dzi do dalszego
u ycia. Gotowe modu y s zapisane w programie, w pasku narz dzi na osobnej
zak adce.

7.10.1. Tworzenie i zapami tywanie modu w

Tworzenie modu u polega na wstawieniu do projektu element w, uzupe nieniu,
(je li jest to konieczne) ich danych i nast pnie zapami taniu w pasku narz dzi.
Elementy te nie musz by ze sob po czone. Modu em mo e by np. pojedyncza
dzia ka dla kt rej wcze niej zadeklarujemy w tabeli danych d ugo , typ rury, czy
umiejscowienie. Przy tworzeniu nowych modu w mo na wykorzysta inne, ju
istniej ce.
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♦ Aby stworzy  modu  i zapami ta  go w pasku narz dzi nale y:
1. Z u yciem pojedynczych element w b d innych modu w stworzy fragment

instalacji, kt ry ma by  zapami tany jako modu ,
2. Zaznaczy wszystkie elementy, kt re maj stworzy modu . Najlepiej

wykorzysta  tutaj zaznaczanie element w z obszaru (patrz rozdzia  4.7.6), 
3. Wybra menu „Modu y / Do cz do paska narz dzi”. Zaznaczone elementy

zostan zapami tane jako modu w zak adce “Moje”. Jednocze nie zostanie
wy wietlone okienko konfiguracji modu u (patrz rozdzia  7.10.3). 

7.10.2. Galeria modu w

Wszystkie stworzone modu y mog by przegl dane i edytowane w galerii
modu w.

♦ Aby wywo a  galeri  modu w nale y wybra  polecenie „Modu y / Galeria modu w ...” 

Pojawi si  okienko galerii modu w:

W g rnej cz ci okienka znajduje si lista modu w, uszeregowana wed ug
kategorii. Po wybraniu modu u w tej li cie, w dolnej cz ci okienka pojawia si rysunek
modu u. Dwa przyciski z prawej strony listy s u do usuni cia modu u oraz do jego
konfiguracji.

Istnieje mo liwo dowolnej zmiany wielko ci listy i okienka podgl du modu u za
pomoc myszki – nale y ustawi mysz pomi dzy list i okienkiem podgl du i przewlec
granic  tych p l w g r  lub w d .

7.10.3. Konfiguracja modu u

Po klikni ciu na przycisk “Konfiguruj” w okienku galerii modu w otwarte zostaje
okienko konfiguracji modu u.
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W tym okienku mo na:
1. Okre li tekst podpowiedzi, kt ry b dzie pojawia si w chmurce podpowiedzi po

ustawieniu si  myszk  na przycisku w pasku narz dzi,
2. Okre li  kategori , do kt rej nale y wybrany modu ,
3. Przesun punkt zaczepienia modu u. Jest to punkt, w kt rym znajduje si

kursor myszki podczas wstawiania modu u. Punkt ten jest przedstawiony jako
krzy yk w okienku konfiguracji.

7.10.4. Grupowanie i odgrupowywanie

Grupowanie element w s u y do stworzenia pewnej struktury instalacji. Grupy
wykorzystywane s do odpowiedniej prezentacji wynik w oblicze w tabelach.
Ponadto zgrupowanie element w u atwia ich przesuni cie na rysunku. 

Grupa cechuje si  tym, e:
1. aden z jej element w nie mo e le e  poza granicami grupy,
2. Przesuwaj c grup  przesuwa si  wszystkie elementy do niej nale ce,
3. Podczas przesuwania elementu nale cego do grupy poza jej granice, program

b dzie automatycznie zwi ksza  zakres grupy. 

♦ Aby zgrupowa  elementy nale y:
1. Zaznaczy elementy. Mo na tutaj wykorzysta wszystkie techniki opisane w

rozdzia ach od 4.7.2 do 4.7.7, 

2. Wybra  menu Elementy / Grupuj (Ctrl+G, ).

! Nie mo na zgrupowa  tylko jednego elementu.
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Na ekranie grupa jest przedstawiana za pomoc  br zowej obw dki:

Po klikni ciu na obszar grupy w miejscu, gdzie nie ma adnego elementu do niej
nale cego, grupa zostaje zaznaczona i w tabeli pojawiaj si jej dane. Zaznaczenie
grupy wskazywane jest napisem w linii stanu, pogrubieniem ramki grupy, wskazuje na
to te  tre  tabeli danych.

! Nale y uwa a , czy zaznaczona jest grupa czy te element grupy – jest to wa ne
zw aszcza przy zamiarze usuni cia elementu grupy. 

! Dopuszczalne jest tworzenie grup zagnie d onych tzn. takich, gdzie jedna grupa
jest zawarta w innej. 

Program umo liwia r wnie  odgrupowanie element w.

♦ Aby odgrupowa  elementy nale y:
1. Zaznaczy  grup ,

2. Wybra  menu Elementy / Odgrupuj (Ctrl+H, ),
3. Grupa (jako pewna struktura logiczna) zostanie usuni ta, lecz elementy, kt re

uprzednio si  w niej znajdowa y, pozostan na rysunku. 

7.11. Rysowanie uk adu rur w ramach powierzchni grzewczych

Edytor graficzny wyposa ony jest w narz dzie do automatycznego rysowania
uk adu rur w ramach p tli grzewczej. Mo e jednak niekiedy zachodzi potrzeba
r cznego narysowania uk adu rur, np. je eli narz dzie automatyczne nie daje
oczekiwanych rezultat w, albo gdy chcemy narysowa uk ad rur tylko na cz ci
p aszczyzny grzewczej. Zar wno narysowane automatycznie, jak i r cznie, pod
wzgl dem w a ciwo ci linie te stanowi aman (element graficzny). Opis p l danych
i w a ciwo ci linii amanych do rysowania uk adu rur znajduje si  w rozdziale 6.2.8.

! Uzupe nienie rysunku o linie amane nale y przeprowadzi na samym ko cu
edycji projektu, po uzyskaniu kompletnych wynik w oblicze . W przeciwnym
wypadku jakiekolwiek zmiany w zakresie oblicze mog spowodowa
zdezaktualizowanie si  rysunku amanych i konieczno  ich ponownej edycji. 
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7.11.1. Rysowanie automatyczne 

Do automatycznego rysowania uk adu rur w powierzchni grzewczej s u y element

. Po wybraniu i przej ciu na obszar PG program poka e krzy yk oznaczaj cy
punkt pod czenia przy czy do PG. Dla zadeklarowanego wariantu u o enia „ limak”

nale y wybra kierunek uk adania – wy wietlana jest strza ka okre laj ca kierunek
oraz dodatkowo wyrysowany jest podgl d uk adu rur. Po zaakceptowaniu u o enia
nale y klikn  lewym klawiszem myszki, aby wstawi  p tl .

Dla wariantu „Podw jny meander” nale y raz klikn w miejscu, od kt rego
zacznie si rysowanie w a ciwego meandra, a drugi raz w miejscu oznaczaj cym
zako czenie rysowania pojedynczej p tli. Po akceptacji klikamy na PG, aby wstawi
p tle. Przyk ad rysownia podw jnego meandra zamieszczony jest poni ej.
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7.11.2. Rysowanie r czne

Spos b r cznego wstawiania na rysunek linii amanych przy wy czonym trybie
AUTO jest taki sam jak spos b wstawiania przy czy (patrz rozdzia  6.3.3.1): 

- rozpoznawanie punkt w pod czenia przy czy do PG, jako punktu startowego
dla linii amanych,

- dla pary amanych automatyczne uzupe nianie w tabeli danych odst pu
rysunkowego zgodnie z wynikami dla danej PG,

Podczas edycji amanych i ewentualnych modyfikacji du e znaczenie ma
wyr wnywanie do siatki. Nale y zwr ci uwag czy wyr wnywanie dla siatki jest
w czone oraz jaka jest warto „oczka” siatki ustawiona w „Opcje projektu / AUTO,
ORTO, SIAT”. Warto ta powinna stanowi liczb , kt rej wielokrotno ci  s
edytowane odst py uk adania rur – przyk adowo w sytuacji, gdy rury maj przebiega
co 12,5 cm, a oczko siatki wynosi 5 cm, program nie pozwoli na u o enie amanych
w danej odleg o ci od siebie.

W przypadku dokonywania korekt ju wstawionych odcink w linii amanych
zalecane jest wy czenie trybu ORTO. 

! Linie amane do rysowania uk adu rur, pomimo ze maj wygl d bardzo zbli ony
do przy czy i na wydruku mog z nimi tworzy jedn ca o , w sensie 
obliczeniowym nie stanowi odcink w rur grzejnych. W szczeg lno ci nie maj
one adnego wp ywu na obliczenia cieplne i hydrauliczne oraz program nie
sprawdza poprawno ci ich po cze .

Powy sza w a ciwo pozwala na wykorzystanie amanych do
fragmentarycznego rozrysowania p tli grzewczej w takim zakresie, aby intencje
projektanta by y jednoznacznie odczytane przez instalatora. Poni ej przedstawiono
kilka przyk adowych zastosowa linii amanych do r cznego rysowania uk adu rur
w ramach PG: 

1. P tla o uk adzie meandrycznym rozrysowana w zakresie wskazuj cym na
stron , od kt rej nale y rozpocz  uk adanie rur: 

2. P tla o uk adzie limakowym z powierzchni zabudowan . amane s
rozrysowane w zakresie okre laj cym, w jaki spos b uwzgl dni nieregularno
powierzchni – fragment pomieszczenia jest pokryty podw jnym meandrem, kt ry
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zosta rozrysowany, pozosta a, zbli ona do kwadratu cz ma by pokryta
limakiem:

3. P tla zawieraj ca SB zintegrowan na pocz tku obwodu, rozrysowana w
zakresie podkre laj cym powy szy charakter strefy brzegowej (pSB a nie zSB): 

7.12. Wyszukiwanie elementu

Pomocn funkcj w programie jest wyszukiwanie element w wybierane z menu
g wnego „Elementy”/ „Szukaj elementu” lub za pomoc skr tu Ctrl+F. Do tego celu
s u y specjalne okienko o nast puj cej postaci: 
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W g rnej cz ci tego okienka znajduje si pole okre laj ce rodzaj wyszukiwanego
elementu. Znajduj ce si poni ej pole edycyjne s u y do wpisania symbolu lub numeru
wyszukiwanego elementu. Po przyci ni ciu klawisza Enter lub klikni ciu na przycisk
“Szukaj / Nast pny” program wyszuka okre lony element i oznaczy go na rysunku. 

Je eli element nie mo e by odnaleziony, program wy wietli odpowiedni
komunikat.

Okienko wyszukiwania ma mo liwo wy wietlenia listy element w danego typu
wyst puj cych w projekcie. Do w czenia i wy czenia listy s u y przycisk ze strza k
znajduj cy si  pod przyciskiem pytajnika.

Klikni cie na pozycj  w li cie powoduje r wnie  odszukanie elementu w projekcie.

7.12.1. Jednoczesna praca na dw ch lub wi cej projektach

Program Instal-therm jest aplikacj tzw. jedno–dokumentow , tzn. tak , w kt rej
jednocze nie mo e by otwarty tylko jeden dokument (projekt). Nie ma natomiast
przeszk d, aby uruchomi ten sam program dwa lub wi cej razy. W ka dym z
uruchomionych program w mo na wtedy otworzy inny projekt, lub nawet dwa razy
ten sam projekt, lecz ka dy np. z innym aktywnym arkuszem roboczym.

Uruchomienie programu dwa razy pozwala na atwe przenoszenie fragment w
projekt w z jednej tzw. instancji programu do drugiej z u yciem schowka systemowego
Windows.

♦ Aby przenosi  fragmenty projektu z jednego do drugiego nale y:
1. Uruchomi program dwa razy, 
2. W jednym uruchomionym programie otworzy projekt, z kt rego ma by

skopiowany fragment,
3. Zaznaczy  fragment do kopiowania,

4. Skopiowa  fragment do schowka – polecenie „Edycja / Kopiuj” (Ctrl+C, ),
5. Prze czy si na drugi program, wybra  w a ciwy arkusz roboczy oraz zakres

edycji,
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! Nie jest mo liwe kopiowanie niekt rych element w pomi dzy r nymi typami
arkuszy roboczych.

6. Wklei  fragment ze schowka – polecenie „Edycja / Wklej” (Ctrl+V, ).

7.12.2. Plik SAMOCZYT

Plik SAMOCZYT jest to plik, kt ry jest wczytywany jako podk ad podczas
zak adania nowego projektu. W takim pliku mog by zapisane standardowe opcje
projektu, ustawienia wydruku oraz ewentualnie fragment projektu (np. podk ad
budowlany, mapa, tabelka rysunku itp.). Po zainstalowaniu programu jest dost pny
standardowy plik SAMOCZYT.

♦ Aby stworzy  w asny plik typu SAMOCZYT nale y:
1. Stworzy projekt, kt ry b dzie podk adem innych projekt w. W takim projekcie

mo e si znale dowolny fragment instalacji, ale mo e to by  r wnie pusty
projekt,

2. Ustali  opcje projektu,
3. Wybra  polecenie „Plik / Zapisz jako ...”,
4. Wybra miejsce i nazw zapisu pliku, odpowiadaj c standardowemu plikowi

SAMOCZYT,
5. Wpisa  SAMOCZYT i przycisn Enter.

Po wykonaniu powy szych czynno ci program b dzie przy zak adaniu nowych
projekt w korzysta z tego pliku SAMOCZYT jako szablonu. Poniewa standardowo
taki plik ju istnieje, przed zapisem nale y potwierdzi , czy poprzednia wersja ma ulec
nadpisaniu.

Aby odtworzy oryginalny plik SAMOCZYT nale y z Zarz dcy pakietu wybra
opcje „Serwis” a nast pnie „Przywr  fabryczne ustawienia programu oraz przyk ady”.
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8. DIAGNOSTYKA I OBLICZENIA

8.1. Metoda oblicze

8.1.1. Rozdzia  strat ciep a

Podstaw doboru wszystkich odbiornik w w pomieszczeniu jest zapotrzebowanie
ciep a pomieszczenia (lub zredukowana strata ciep a, je eli w pomieszczeniu
wyst puje te ogrzewanie p aszczyznowe), powi kszona o przypadaj c na dane
pomieszczenie cz strat ciep a innego pomieszczenia, z kt rego wykonano rozdzia
strat, ewentualnie r wnie pomniejszona o cz  przydzielon do innych pomieszcze .
Warto  t okre la si w programie mianem Qwym/Φwym – wymaganej mocy
odbiornik w.

Wymagan moc odbiornik w rozdziela si nast pnie na grzejniki p aszczyznowe,
konwekcyjne i ewentualnie inne grzejniki (np. elektryczne). Tabela rozdzia u
Qwym/Φwym dost pna jest zar wno w programie Instal-OZC, jak i w Instal-therm.
Je eli udzia y ogrzewania p aszczyznowego i konwekcyjnego s „auto”, to
pierwsze stwo ma ogrzewanie p aszczyznowe, kt re program projektuje w pierwszej
kolejno ci. Pozosta a cz zapotrzebowania ciep a pomieszczenia stanowi
wymagan moc grzejnik w konwekcyjnych. Od warto ci tej odejmuje si jeszcze
wst pnie oszacowan moc ciepln ga zek i innych obj tych projektem ruroci g w
biegn cych w pomieszczeniu (nie dotyczy to przy czy ogrzewania p aszczyznowego,
uwzgl dnionych ju wcze niej) i w ten spos b wyliczana jest wymagana moc
grzejnik w konwekcyjnych.
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8.1.2. Obliczenia ogrzewania pod ogowego

W programie wykorzystano metodologi projektowania i oblicze wydajno ci
cieplnej wodnych ogrzewa pod ogowych opisan w normie EN 1264. Zagadnienia
nie opisane w wy ej wymienionej normie zosta y rozwi zane w oparciu o materia y
projektowe producent w ogrzewa  pod ogowych i inne dost pne r d a.

Program realizuje szereg procedur optymalizacyjnych i algorytm w
obliczeniowych. Poni ej znajduje si  kr tki opis najwa niejszych z nich.

Elementy sk adowe
projektowanej instalacji

Q (odbiorniki 
o narzuconym oporze)

Q (grzejniki 
konwekcyjne)

Q (ogrzewanie
p aszczyznowe)

Rozdzia  do innych
pomieszcze

Q

Qzred

Qwym

Rozdzia  z innych 
pomieszcze

Odj cie strat przez
przegrody ogrzewane

Pomieszczenie

Elementy nie obj te
projektowan  instalacj

Q (inne)
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8.1.2.1. Rozdzia zapotrzebowania ciep a na PG znajduj ce si
w danym pomieszczeniu

Je eli U ytkownik nie narzuci r cznie udzia u poszczeg lnych PG w pokryciu
zapotrzebowania ciep a ca ego pomieszczenia, w trakcie oblicze program
przeprowadzi rozdzia automatyczny. Algorytm rozdzia u uwzgl dnia mo liwo ci
grzewcze poszczeg lnych PG, co zapewnia wysoki stopie  optymalizacji.

Rozdzia  jest prowadzony zgodnie z nast puj cymi wytycznymi: 

1. W miar mo liwo ci nale y zapewni jednakow moc z m2 dla wszystkich PG
obecnych w pomieszczeniu, gdy wi e si to z utrzymaniem jednakowej
redniej temperatury powierzchni pod ogi i jest korzystne ze wzgl d w

u ytkowych,
2. W strefach brzegowych moc z m2 ma by zwi kszona w stosunku do mocy

w strefach wewn trznych,
3. Nale y skontrolowa , czy ka da PG ma mo liwo pokrycia przydzielonej jej

mocy. Je li nie, nale y zr nicowa podzia tak, aby skoordynowa warto ci
mocy przydzielonej i mo liwo ci grzewcze poszczeg lnych powierzchni.

Je eli nie ma mo liwo ci takiego rozdzielenia Qwym/Φop, eby wszystkie PG
mog y dostosowa si do przydzielonych warto ci, strata zostanie rozdzielona w taki
spos b, aby niedostatek lub nadmiar mocy uzyskiwanej z poszczeg lnych PG
w stosunku do przydzielonego im Qop/Φop by  r wnomierny – wszystkie PG b d
wykazywa y w wynikach np. nadmiar mocy. Sytuacja, gdy w ramach jednego
pomieszczenia niekt re PG wykazuj nadmiar, a inne brak mocy w stosunku do
przydzielonej wiadczy o  nieoptymalnym rozdziale mocy.

8.1.2.2. Okre lenie dost pnych odst p w uk adania dla ka dej PG
Dla ka dej PG program wyznacza dost pne warianty odst p w uk adania rur,

kieruj c si nast puj cymi wytycznymi: 

1. Odst py uk adania dopuszczone dla SW i SB w danych og lnych. Odst py te
zale  od stosowanego systemu mocowania oraz typu i rednicy rury, 

2. Ewentualne niestandardowe ustawienia w tym zakresie w danych PG, 
3. Dla PG posiadaj cych SB zintegrowan rozpatrywane s wszystkie kombinacje

dopuszczonych odst p w w SB i SW z zastrze eniem, e zawsze odst p w SB
jest mniejszy ni  w SW. 

Obliczenie dla ka dego odst pu uk adania r nicy temperatur pozwalaj cej na
uzyskanie wymaganej mocy cieplnej.

Znaj c budow  p yty grzewczej i ok adzin pod ogi oraz wymagan  g sto
strumienia ciep a (moc na m2) program oblicza, jaka musi by rednia temperatura
czynnika grzewczego w p tli, aby uzyska oczekiwan moc. Nast pnie, znaj c
temperatur zasilania, okre la, jaka musi by  r nica temperatur (wych odzenie
czynnika) w p tli, aby uzyska po dan redni  temperatur  czynnika.

Podczas wyznaczania r nicy temperatur pozwalaj cej uzyska przy
rozpatrywanym odst pie uk adania dan moc ogrzewania pod ogowego brane s
pod uwag nast puj ce czynniki ograniczaj ce:
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1. Wyznaczone w danych og lnych obwodu regulacji i ewentualnie skorygowane
w danych PG maksymalne i minimalne r nice temperatur dla SW i SB,

2. Dla PG stanowi cych kombinacj pSB/SW (strefa brzegowa stanowi ca
pocz tek ca ej p tli) jako ∆t/∆θ max traktowana jest suma: ∆t/∆θ max_SW +
∆t/∆θ max_SB. Podobnie traktowana jest ∆t/∆θ min,

3. Maksymalna punktowa temperatura powierzchni pod ogi (tpp/θpp max)
okre lona zgodnie z norm EN nie mo e by przekroczona. Metoda
wyznaczania tpp/θpp max okre lona w normie uwzgl dnia zr nicowanie
temperatury powierzchni pod ogi nad rur i w rodku odst pu pomi dzy rurami –
temperatura powierzchni pod ogi ma wykres zbli ony do sinusoidy. Im wi kszy
odst p uk adania rur i im mniejszy op r ok adziny pod ogi, tym mniejszy rozp yw
ciep a i r nice tpp/θpp s wi ksze. W takich warunkach osi gana rednia
tpp/θpp jest znacznie ni sza od tpp/θpp max, poniewa szczyt fali sinusoidy nie
mo e przekroczy  tpp/θpp max, 

4. Temperatura powrotu musi by  wi ksza od ti/θi pomieszczenia.

Je eli r nica temperatur pozwalaj ca uzyska wymagan redni temperatur
czynnika nie jest dopuszczona z uwagi na kt rekolwiek z powy szych ogranicze ,
program wybierze dla danego odst pu uk adania warto ∆t/∆θ najlepsz
z dost pnych. B dzie si to wi za o z uzyskaniem przy tym odst pie uk adania
nadmiaru / braku mocy z tej PG w stosunku do przydzielonego Qop/Φop.

Je eli powy ej opisane ograniczenia spowoduj , e przy danym odst pie
uk adania przedzia dopuszczonych r nic temperatur jest pusty, odst p ten nie b dzie
dost pny. Sytuacja taka mo e by spowodowana przekroczeniem normy w zakresie 
tpp/θpp _max lub zbyt nisk temperatur powrotu w stosunku do ti/θi. Je eli taka
sytuacja wyst pi dla wszystkich dost pnych odst p w uk adania, program nie b dzie
m g dla danej PG dobra ogrzewania pod ogowego i ca y pasek wynik w tej PG
b dzie w wynikach oblicze  zaznaczony na to.

8.1.2.3. Dob r odst pu uk adania przy czy i obliczenie mocy
przy czy

Dla ka dej PG posiadaj cej przy cza przechodz ce program okre la
powierzchni zajmowan przez przy cza oraz oblicza ich moc. Powierzchnia
przy czy przechodz cych zale y od przyj tego dla nich odst pu uk adania. Je eli
przy cze ma wybran opcj automatycznego okre lania tego odst pu, program
wyznaczy odst p uk adania dla przy cza wed ug nast puj cych zasad: 

1. Dla przy czy nieizolowanych zostanie przyj ty odst p uk adania taki, jaki jest
stosowany dla p tli stanowi cej podstawow cz danej PG. Oznacza to, e
przy cza b d zajmowa y r n powierzchni w zale no ci od aktualnie
wybranego odst pu uk adania p tli. Rozwi zanie to mo na interpretowa jako
symulowanie przy czami p tli g wnej, tak, aby temperatura pod ogi w miejscu
gdzie przebiegaj przy cza nie r ni a si zbytnio od tpp/θpp w cz ci
zajmowanej przez p tl ,

2. Dla przy czy izolowanych zostanie dobrany minimalny odst p uk adania.
Przy cza te s praktycznie wy czone z grzania, wi c program b dzie
minimalizowa  powierzchni  zajmowan  przez te przy cza,
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! Jako przy cza izolowane s traktowane te fragmenty przy czy, kt re w tabelce
danych przy czy maj wybran opcj „I” – izolowane. Przy cza posiadaj ce
opcj „P” – w peszlu, nie s traktowane jako izolowane. Zgodnie z dost pnymi
danymi producent w, prowadzenie przy cza w peszlu nie powoduje istotnej
zmiany jego wydajno ci cieplnej (niewielka izolacyjno jest rekompensowana
zwi kszeniem powierzchni wymiany ciep a).

W celu obliczenia mocy przy czy program bierze pod uwag ich odst p
uk adania oraz rednie parametry pracy ( redni temperatur czynnika grzewczego)
uzyskan  dla obwodu regulacji, do kt rego przy cza zosta y zaliczone. 

8.1.2.4. Wyb r odst pu uk adania optymalnego pod wzgl dem
cieplnym i hydraulicznym

W wyniku realizacji powy ej opisanych punkt w zostaje wygenerowana lista
mo liwych do wykorzystania odst p w uk adania rur oraz r nica temperatur
i pozosta e wyniki cieplne dla ka dego z tych odst p w. Program wybiera najlepszy
pod wzgl dem cieplnym i dopasowany do innych pod wzgl dem hydraulicznym odst p
uk adania na podstawie nast puj cych kryteri w:

1. Wybierany jest taki odst p, kt ry pozwala na uzyskanie wymaganej mocy
(nadwy ka Qop/Φop jest r wna zero lub przyjmuje warto , kt ra zosta a
ustalona w zaawansowanych opcjach oblicze ). Podczas optymalizacji program
stara si dobra odst p uk adania o wydajno ci z zakresu „Pasuj ca”. Je li
aden z odst p w nie spe nia tego kryterium, program proponuje odst p

pozwalaj cy na uzyskanie mocy z zakresu „Umiarkowanie niedopasowana”,

2. W przypadku, gdy kilka odst p w pozwala na uzyskanie wymaganej mocy,
program zaproponuje ten spo r d nich, kt ry daje najwi ksze mo liwo ci
w zakresie ewentualnej zmiany ok adziny pod ogi, a wi c dostosowanie si
poprzez korekt  przep ywu do ok adziny pod ogi o innym oporze cieplnym,
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3. Ost py powoduj ce przekroczenie normy w zakresie tpp/θpp max lub
powoduj ce, e temperatura powrotu z danej p tli jest zbyt niska w stosunku do
ti/θi, nie b d  proponowane i nie mog  zosta  wybrane przez U ytkownika.

Program wykonuje optymalizacj budowy instalacji z uwagi na uzyskiwane wyniki
hydrauliczne, tzn. parametry hydrauliczne wybranych odst p w uk adania rur s brane
pod uwag podczas wyznaczania wariant w optymalnych, proponowanych przez
program (optymalizacja jest prowadzona pod wzgl dem cieplnym – patrz wy ej).
Uzyskane parametry hydrauliczne maj charakter wynikowy i w przypadku, gdy
wybrany odst p uk adania jest poprawny pod wzgl dem cieplnym, a nie jest poprawny
pod wzgl dem hydraulicznym, nale y zastosowa jedn z wielu dost pnych metod
poprawy wynik w hydraulicznych (patrz rozdzia  9.4.5). 

8.1.2.5. Wyb r optymalnej temperatury zasilania dla ka dego
obwodu regulacji

Algorytm optymalizacji temperatury zasilania korzysta z wyznaczonych 
przedzia w temperatur zasilania pasuj cych dla ka dego pomieszczenia, przy czym
jako pasuj c uznaje si tak temperatur zasilania, dla kt rej jest mo liwe uzyskanie

danej mocy ogrzewania pod ogowego w danym pomieszczeniu (sumarycznie
z wszystkich PG). W zale no ci od aktualnych danych (rodzaj i ilo PG, wymagana
moc ogrzewania pod ogowego, dopuszczone odst py uk adania, r nice temperatur
i inne) przedzia pasuj cych temperatur mo e by  r ny, w szczeg lno ci mo e nie
wyst powa wcale, co oznacza, e przy aktualnej konfiguracji danych nie ma
mo liwo ci uzyskania z ogrzewania pod ogowego danej mocy.

Dla ka dej temperatury z przedzia u tzmin/θz min i tzmax/θz max program
wykonuje dob r optymalnego wariantu uk adania pod wzgl dem cieplnym i
hydraulicznym dla danej PG, nast pnie oblicza jako rozwi zania, tworzy wykres
jako ci temperatury ( amana szara linia na rysunku) i z wykresu tego wybiera
temperatur  z przedzia u o najwy szej jako ci.
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Spos b optymalizacji: „Minimalizacja tz/θz (min. koszty dzia ania)”

Po uzyskaniu optymalizacji cieplnej i hydraulicznej wykonywana jest korekta
wykresu. W tym przypadku im ni sza temperatura zasilania tym lepiej – wykres jest
modyfikowany i je eli wyst puje kilka przedzia w o wysokiej jako ci wybierana jest
najni sza mo liwa temperatura spe niaj ca warunki jako ci.

Spos b optymalizacji: „Minimalizacja koszt w inwestycji”

Po uzyskaniu optymalizacji cieplnej i hydraulicznej wykonywana jest korekta
wykresu. W tym sposobie brana jest pod uwag sumaryczna d ugo rur oraz ilo
i wielko rozdzielaczy. Program stara si dobra temperatur tak, aby zastosowa
w projekcie jak najmniejsz ilo rozdzielaczy o jak najmniejszej ilo ci wyj , a tak e
zminimalizowa  d ugo rur. Wykres cieplno-hydrauliczny modyfikowany jest
o wielko  koszt w i ze skorygowanego wykresu wybierana jest temperatura zasilania. 

Spos b optymalizacji: „Cieplnie i hydraulicznie”

W trakcie tej optymalizacji program dobiera tak temperatur zasilania p tli
ogrzewania p aszczyznowego aby wydajno cieplna powierzchni grzejnych by a
mo liwie jak najbli sza warto ci wymaganego zapotrzebowania na ciep o przy
spe nieniu zakres w przegrzania/niedogrzania oraz przy zachowaniu jak
najmniejszych strat ci nienia.

! W ramach oblicze PG program nigdy nie zmienia rednicy rury grzejnej.
Ewentualne zastosowanie rednicy innej ni domy lna dla danego systemu
nale y zadeklarowa  w danych PG. 

8.1.3. Dob r grzejnik w

Dob r grzejnik w konwekcyjnych odbywa si w programie wed ug poni szych
zasad:

- moc cieplna dobranego grzejnika powinna by mo liwie najbli sza warto ci
wymaganej, dopuszczalne jest zar wno niedowymiarowanie, jak i
przewymiarowanie grzejnika.

- wymiary grzejnika (d ugo , wysoko i g boko ) musz si mie ci w
zadanych wymiarach wnek podokiennych. Alternatywnym rozwi zaniem jest
zastosowanie metody "Najmniejszy z zakresu", przy kt rym trzeba poda
minimalny i maksymalny wymiar grzejnika kt ry mo e zosta dobrany przez
program. Mo liwe jest r wnie czenie powy szych metod, np. dla wysoko ci
mo na dobra metod "Dopasuj do wn ki" a dla d ugo ci i g boko ci
"Najmniejszy z zakresu"..

- do wymaganej wydajno ci grzejnika dodawane s narzuty (dodatki)
uwzgl dniaj ce jego zabudow , umiejscowienie (nie pod oknem) oraz
niestandardowy spos b i kierunek zasilania. Je eli jest to grzejnik zintegrowany
lub z termostatem na ga zce, dodawany jest r wnie dodatek umo liwiaj cy
szybsze nagrzanie pomieszczenia po okresie os abienia mocy ogrzewania.
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Grzejnik dobierany jest z katalogu i wybranego w nim foldera, oznaczaj cego np.
typoszereg o podobnej konstrukcji, lecz r nych wymiarach. Poszczeg lne wielko ci
mog mie zapisany w katalogu r ny status dost pno ci – dost pny natychmiast lub
na zam wienie, tote w opcjach oblicze decyduje si , indywidualnie dla ka dego
u ytego katalogu, czy status ten ma by  uwzgl dniany.

Moc cieplna ka dego dobieranego grzejnika jest przeliczana na aktualne
parametry termiczne (temperatury zasilania, powrotu i pomieszczenia) wed ug wzor w
zgodnych z EN-442-2. Gwarantuje to dok adne obliczenia w szerokim zakresie
parametr w czynnika, uwzgl dniaj c wych odzenia. Wst pna warto temperatury
powrotu przyj ta jest na podstawie danych, bowiem ka dy grzejnik ma dan Delta_t
oznaczaj c planowane sch odzenie czynnika, po ostatecznym doborze, w przypadku
zaznaczenia opcji „Koryguj przep ywy”, warto ta b dzie najcz ciej r na od
za o onej. Program dokonuje bowiem korekty sch odzenia poprzez zwi kszenie lub
zmniejszenie nat enia przep ywu przez grzejnik, czemu towarzyszy  b dzie
odpowiednio mniejsze lub wi ksze od zadanego w danych og lnych sch odzenie
czynnika w grzejniku. Tak, aby z dobranego (zwykle z zaokr gleniem w g r , rzadziej
w d ) grzejnika uzyska dan moc. Podobna korekta wykonywana jest dla
grzejnik w o narzuconej wielko ci.

8.1.4. Obliczenia hydrauliczne i regulacja sieci

Po dobraniu rednic ruroci g w i okre leniu opor w wszystkich z czek i kszta tek
oraz opor w w asnych wszystkich odbiornik w program przyst puje do wyznaczenia
wymaganego ci nienia dyspozycyjnego w r d ach oraz ewentualnie pozostaj cych do
dobrania pompach umieszczonych na dzia kach. Na tym etapie ogrzewanie
p aszczyznowe jest ju zaprojektowane a uk ady jednorurowe s traktowane jako
wewn trznie wyregulowane i s dla dalszych oblicze  r wnowa ne odbiornikom o
znanym oporze. Armatura regulacyjna ma za o ony op r wst pny wynosz cy wi ksz
z dw ch warto ci: minimalny op r w asny (DPmin) z danych oraz op r przy
maksymalnej warto ci kv.

R wnocze nie z wymaganymi ci nieniami dyspozycyjnymi dobierane i obliczane
s regulatory r nicy ci nie . Elementy te mog niejednokrotnie mie najmniejsz
stabilizowan  r nic ci nie wi ksz od wymaganej przez stabilizowany obw d,
przez co zwi ksz wymagania, co do dyspozycyjnej r nicy ci nie przed nimi. Nie
dotyczy to zawor w nadmiarowo upustowych, kt re w istocie nie s regulatorami w
pe nym tego s owa znaczeniu. 

Je eli na trasie czynnika wyst puje sprz g o hydrauliczne (zwrotnica
hydrauliczna), jest ono traktowane jako bezci nieniowe, to znaczy r nica ci nie
mi dzy jego kr cami g rnymi (przenosz cymi czynnik zasilaj cy) i dolnymi
(powrotnymi) jest r wna zeru. 

Maj c wyznaczone (lub narzucone) r nice ci nie w r d ach i pompach
program przyst puje do regulacji sieci: wyr wnania opor w poszczeg lnych obieg w,
w tym obieg w p tli ogrzewania p aszczyznowego, wzgl dem siebie i odpowiednio do
dyspozycyjnej r nicy ci nie . Je eli do dyspozycji jest kilka zawor w regulacyjnych
umiejscowionych w r nych miejscach mi dzy odbiornikiem a r d em, a pozostaj ca
do zd awienia nadwy ka przekracza wymagane minimalne opory tych zawor w,
mo na wp yn na ich „wag ” (udzia w d awieniu nadwy ki ci nienia) manipuluj c
suwakiem pojawiaj cym si  w takiej sytuacji na ekranie opcji oblicze  hydraulicznych.
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8.2. Wywo anie oblicze

♦ W celu wywo ania oblicze nale y nacisn przycisk na pasku „Program” lub
wywo a  polecenie „Plik / Obliczenia... (F10)”.

Zostanie wykonana diagnostyka danych i je eli dane nie zawieraj  b d w,
mo liwe b dzie przej cie do w a ciwych oblicze przez klikni cie przycisku "Dalej” na
li cie komunikat w diagnostyki (mo na te  u y klawiszy Ctrl+Enter). Spowoduje to
przej cie do opcji oblicze . Ostatnia zak adka z opisem „Wyniki” zawiera tabele
wynik w oblicze . W rzeczywisto ci obliczenia ostatecznie wykonywane s dopiero po
uaktywnieniu tej zak adki.

Aby zaniecha oblicze po wy wietleniu listy komunikat w diagnostyki nale y
klikn  przycisk „Wr ” lub przycisn  klawisz Esc.

Szybkie obliczenia
W programie istnieje mo liwo wykonania tzw. "szybkich oblicze ". Jest to

wykonanie oblicze bez przechodzenia przez zak adki z opcjami oblicze (program
przyjmuje wtedy do oblicze  dane domy lne lub wcze niej zadeklarowane).

W celu wywo ania oblicze szybkich nale y nacisn przycisk na zak adce
„Program” lub wywo a polecenie „Plik / Obliczenia (szybkie)... (Shift + F10)”.

! Zaleca si w pierwszej fazie projektu wykonanie oblicze pe nych, z przej ciem
przez opcje oblicze .

Funkcja szybkich oblicze mo e by wykorzystywana w momencie, gdy
U ytkownik chce od wie y wyniki ogl dane w edytorze graficznym (bez przegl dania
wynik w tabelarycznych) lub gdy wykonuje niewielkie poprawki w projekcie i ponownie
przelicza instalacj . Program wy wietla komunikat o przebiegu oblicze , a nast pnie
od wie a wyniki w edytorze graficznym. 

8.3. Diagnostyka danych 

8.3.1. Sprawdzanie struktury po cze

Korzystnie jest przed wywo aniem oblicze i zwi zan z tym kompleksow
diagnostyk danych dokona w edytorze sprawdzenia struktury po cze .
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu, czy w instalacji (sieci) nie ma nie
pod czonych element w lub te  p tli (pier cieni) i innych niedozwolonych struktur.
Je li instalacja ma b dy po cze , program wy wietli te same b dy w okienku
wynik w diagnostyki pokazywanym po wywo aniu oblicze , tak wi c, wygodniej
dokona ewentualnych poprawek w tym zakresie wcze niej, przed wywo aniem
oblicze .

♦ Aby wywo a sprawdzenie struktury po cze nale y wybra polecenie „Dane
element w / Sprawd  po czenia” (Shift+F2).
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Wywo anie sprawdzania po cze powoduje wy wietlenie okienka, kt re zawiera
list  komunikat w na temat b d w po cze  wyst puj cych w instalacji:

Konstrukcja powy szego okienka, rodzaje ukazuj cych si w nim komunikat w,
spos b wyszukiwania zwi zanych z nimi element w s identyczne jak dla okienka
diagnostyki i zosta y opisane poni ej. Je eli instalacja jest ca kowicie poprawna,
okienko b dzie puste.

Edycja danych nie jest mo liwa, gdy widoczne jest okienko diagnostyki po cze  – 
trzeba je zamkn naciskaj c przycisk „OK.” Nie oznacza to utracenia informacji
o b dach, gdy  zostan  one uwidocznione na li cie b d w edytora graficznego. 

8.3.2. Diagnostyka danych

Wywo anie oblicze zawsze powoduje wykonanie przez program diagnostyki
danych i wy wietlenie okienka wynik w diagnostyki. Okienko to nie pojawi si , je eli
nie b dzie adnych komunikat w do wy wietlenia – wtedy program przejdzie od razu
do pierwszej zak adki opcji oblicze .

Okienko zawiera list komunikat w o nieprawid owych lub podejrzanych
warto ciach danych, jakie zosta y wykryte podczas diagnostyki. Je eli w instalacji 
wyst pi  b dy pod cze , w okienku pojawi si komunikaty dotycz ce tych b d w
i dalsza diagnostyka projektu nie zostanie przeprowadzona. Nale y wtedy usun
b dy pod cze  i jeszcze raz wywo a  obliczenia.

Rodzaje i sk adnia komunikat w oraz spos b wyszukiwania zwi zanych z nimi
element w zosta opisany w nast pnych dw ch podrozdzia ach. Opis znaczenia
poszczeg lnych komunikat w podano w dodatku umieszczonym na ko cu instrukcji.
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Wynikiem analizy komunikat w diagnostyki mo e by powr t do edycji i korekta
danych, realizowane poprzez naci ni cie przycisku „Wr ”, lub przej cie do oblicze ,
wykonywane przy pomocy przycisku „Dalej”. Wyst pienie b d w powoduje, e nie
mo na przej do dalszej cz ci oblicze – okienko zawiera wtedy odpowiedni
informacj w lewym dolnym rogu okienka, a w prawym dolnym rogu nie pojawi si
przycisk „Dalej”. 

W przypadku powrotu do edycji wszystkie komunikaty wy wietlone wcze niej
w okienku diagnostyki zostaj wstawione do listy b d w (patrz rozdzia 9.4.5). Dzi ki
temu mo na wygodnie po kolei odnajdywa i usuwa wszystkie nieprawid owo ci w
danych.

8.3.3. Rodzaje i sk adnia komunikat w stosowanych w programie 

W programie wyst puje kilka okienek i list, zawieraj cych komunikaty dotycz ce
r nych etap w edycji i oblicze instalacji. Wszystkie komunikaty s ujednolicone pod
wzgl dem sk adni oraz sposobu wyszukiwania zwi zanych z nimi element w.

Sk adnia komunikatu jest nast puj ca:

[Rodzaj_komunikatu] Element_kt rego_dotyczy_komunikat: Tre _komunikatu

W programie wyst puj nast puj ce rodzaje komunikat w:

B dy
S to komunikaty najwy szej wagi, pisane du ymi literami. Wszystkie b dy

pojawiaj ce si podczas tworzenia projektu musz by usuwane, gdy wyst powanie
b d w mo e uniemo liwia uzyskanie kompletnych wynik w dla projektu. Istniej dwa
typy b d w: b dy krytyczne powoduj ce przerwanie oblicze oraz b dy, kt re nie
powoduj przerwania oblicze , jednak w przypadku ich wyst powania wyniki mog nie
by wiarygodne. B dy powoduj ce przerwanie oblicze musz zosta wyeliminowane
gdy  ich wyst powanie nie pozwoli na przeliczenie projektu.

Ostrze enia
To komunikaty mniejszej wagi ni  b dy, pisane ma ymi literami i nie

powoduj ce zablokowania dalszych oblicze lub wy wietlania wynik w. Ostrze enia
s zwi zane najcz ciej z danymi lub wynikami, kt re nie musz si zmieni , ale
prawdopodobnie s nieprawid owe, dlatego zawsze nale y skontrolowa tre
pojawiaj cych si  ostrze e .

Podpowiedzi
To komunikaty maj ce jedynie na celu przypomnienie lub zwr cenie uwagi na

pewne dane lub wyniki. Oczywi cie podobnie jak ostrze enia nie powoduj
zablokowania dalszych oblicze lub wy wietlania wynik w i te  s pisane ma ymi
literami.

Po czenia
Komunikaty tego rodzaju maj charakter ostrze e i mog pojawi si dopiero

po obliczeniach. Dotycz one automatycznego doboru kszta tek i z czek tworz cych
po czenia w instalacji i opisuj sytuacje, w kt rych program nie dobra po czenia lub
w z a.
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Bli szy opis komunikat w diagnostyki zawiera dodatek zamieszczony na ko cu
instrukcji.

8.3.4. Wyszukiwanie elementu lub pola zwi zanego z komunikatem

Podczas przegl dania listy komunikat w w edytorze graficznym kursor ustawiony
na komunikacie przyjmuje wygl d apki. Klikni cie w tym momencie myszk powoduje
zaznaczenie elementu lub pola, kt rego dotyczy komunikat oraz wyr nienie go tym
kolorem.

! Opr cz wyr nienia tym kolorem element, kt rego dotyczy komunikat
zostanie zaznaczony, a jego dane pojawi si w tabeli danych (je li jest
w czona).

W ten spos b mo na atwo zlokalizowa przyczyn  b d w lub dane zwi zane
z ostrze eniami i podpowiedziami.

Istnieje tak e mo liwo zasi gni cia dodatkowych informacji na temat danego
komunikatu. Nale y w tym celu zaznaczy wybrany komunikat i nacisn klawisz F1
lub nacisn prawy klawisz myszki w celu wy wietlenia menu podr cznego dla
komunikatu i wybra  odpowiedni  pozycj  z tego menu. 

W menu podr cznym dla listy komunikat w, pojawiaj cym si po naci ni ciu
prawego klawisza myszki, znajduje si tak e funkcja zaznaczania wszystkich
element w, dla kt rych wyst pi dany b d. Funkcja pomaga w poprawianiu
jednakowych b d w, kt re mog by grupowo usuni te – w tabeli danych pojawiaj
si dane wszystkich zaznaczonych element w i mog by zmieniane w jednym
momencie (patrz rozdzia 4.8.7). Przyk adem b du, kt ry mo e by poprawiony w ten
spos b jest „nieuzupe niony typ rury”. 

W przypadku projekt w zawieraj cych wiele arkuszy roboczych obliczeniowych,
lista komunikat w mo e przyj struktur drzewa, (je li komunikaty dotycz kilku
arkuszy):

Na powy szym przyk adzie lista komunikat w dla arkusza „Arkusz roboczy 1” jest
zwini ta - wiadczy o tym plus w kwadraciku po lewej stronie nazwy arkusza. Arkusz
„Arkusz roboczy 2” ma w tym miejscu minus i komunikaty dotycz ce tego arkusz s
widoczne.

♦ Aby zwin / rozwin list komunikat w dotycz cych danego arkusza nale y raz
klikn na kwadracik po lewej stronie nazwy arkusza lub dwukrotnie klikn na sam
nazw  arkusza w li cie b d w.

Podczas wskazywania komunikat w program automatycznie prze cza arkusze
tak, aby pokaza  element, do kt rego odnosi si  dany komunikat.
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8.4. Opcje oblicze

Po naci ni ciu przycisku „Dalej” w oknie komunikat w diagnostyki (co jest mo liwe
tylko w przypadku braku b d w), okno to znika i pojawia si zestaw zak adek
zawieraj cych opcje oblicze – warto ci maj ce istotny wp yw na przebieg i wyniki
oblicze , kt re stanowi w zasadzie rozwini cie danych og lnych projektu, jednak dla
wygody U ytkownika zosta y przeniesione poza edytor graficzny celem umo liwienia
szybkiego wykonywania wielu wariant w oblicze . Warto ci widoczne w tych polach s
w przypadku pierwszej pr by oblicze nowego projektu zaczerpni te z pliku
SAMOCZYT (chyba, e projekt powsta jako modyfikacja innego projektu),
a w przypadku ka dych nast pnych oblicze – z pliku projektu. Niekt re opcje
zwi zane z katalogami rur (np. maksymalne pr dko ci) czytane s przy pierwszych
obliczeniach projektu z katalogu rur.

W pierwszej kolejno ci nale y wyznaczy temperatury zasilania poszczeg lnych
obwod w regulacji ogrzewania p aszczyznowego. Po ich wyznaczeniu nast puj
obliczenia ogrzewania pod ogowego. Je eli zako cz si one bez komunikat w
o b dach, mo na kontynuowa obliczenia poprzez przej cie do zak adki zawieraj cej
opcje doboru rednic, oblicze hydraulicznych i regulacji ca o ci instalacji oraz doboru
grzejnik w, a po ich ustaleniu – przez przej cie do zak adki z wynikami oblicze .

W razie wyst pienia, cho jednego b du oblicze ogrzewania p aszczyznowego,
kontynuacja oblicze  nie b dzie mo liwa – nale y usun  przyczyny tych b d w.

W przypadku braku ogrzewa  p aszczyznowych w projekcie, widoczna b dzie
jedynie zak adka daj ca dost p do opcji doboru rednic, oblicze hydraulicznych
i regulacji instalacji, oblicze  cieplnych i redakcji wynik w.

Obliczenia ko czone s  w momencie przej cia na zak adk  „Wyniki”. 

Poni ej opisano szczeg owo wszystkie ekrany z opcjami oblicze .

8.4.1. Wyznaczanie temperatur zasilania obwod w regulacji 

Przy pierwszym przej ciu do oblicze nowego pliku, temperatura zasilania
obwod w regulacji jest wyznaczana automatycznie (zale nie od narzuconej lub
domy lnej warto ci temperatury w r dle). Przy ka dym kolejnym wywo aniu oblicze
tz/θz jest r wna poprzednio ustalonej. Dla ka dego obwodu regulacji zostanie
wy wietlony oddzielny zestaw p l i przycisk w pozwalaj cych na okre lenie
temperatury zasilania danego obwodu:

Obw d regulacji: 
Nazwa obwodu regulacji, pobrana z reduktora temperatury lub r d a

zasilaj cego dany obw d.

Przycisk „Opt. tz/¯z”
Naci ni cie tego przycisku spowoduje wywo anie opisanej na pocz tku tego

rozdzia u procedury optymalizacyjnej i podstawienie wyliczonej warto ci do
temperatury zasilania obwodu.

Temp. zasilania: 
Pole zawieraj ce aktualn warto temperatury zasilania, jaka b dzie u yta do

oblicze . Warto ta mo e, po klikni ciu na obszar tego pola, zosta wpisana
wprost z klawiatury lub by ustalona przy pomocy strza ek g ra / d . Pozwala to na
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narzucenie temperatury w sytuacji, gdy jest ona okre lona przez parametry r d a
ciep a (np. pompy ciep a). Temperatura zasilania mo e te by ustalona poprzez
optymalizacj  lub z poziomu wykresu tz/θz (patrz ni ej).

Przycisk „Wykres”
Powoduje wy wietlenie wykresu tz/θz pasuj cych dla poszczeg lnych

pomieszcze , kt ry zosta  szczeg owo opisany w nast pnym podpunkcie.

Przycisk „Przyjmij wych odzenia”
Naci ni cie na ten przycisk powoduje uwzgl dnienie wych odze na trasie

mi dzy mieszaczem lub r d em z ostatnich oblicze lub wed ug przyj tego
wska nika wych odze wody w dzia kach (dla pierwszych oblicze danego
projektu).

Spos b opt. tz
Program pozwala na dob r metody sposobu optymalizacji tz. Do wyboru jest : 
- „Cieplnie i hydraulicznie” – program dobiera tak temperatur zasilania p tli o.p,

aby wydajno cieplna P.G by a jak najbardziej zbli ona do wymaganego
zapotrzebowania na ciep o przy spe nieniu zakres w przegrzania/niedogrzania
oraz przy zachowaniu jak najmniejszych strat ci nienia,

- „Min. koszt w inwestycji” – taki dob r tz, aby wymagane wydajno ci cieplne P.G
by y uzyskiwane przy zminimalizowaniu koszt w inwestycyjnych, co w praktyce
oznacza najwy sz  temperatur  zasilania, 

- „Min.tz. (min. koszty dzia ania) - taki dob r tz, aby wymagane wydajno ci
cieplne P.G by y uzyskiwane przy minimalnych kosztach eksploatacji, co w
praktyce oznacza najni sz  temperatur  zasilania. 

W g rnej cz ci ekranu, ponad paskami przycisk w i warto ci dla poszczeg lnych
obwod w regulacji znajduje si przycisk „Zaawansowane”. Klikni cie tego przycisku
pozwala na dost p do parametr w steruj cych optymalizacj temperatury zasilania.
Opcje te pozwalaj na okre lenie warunk w dla jakich program b dzie traktowa PG
jako „Pasuj ca”, „Umiarkowanie niedopasowan ” oraz „Ca kowicie niedopasowan ”.
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8.4.2. Wykres tz/ z pasuj cych i optymalizacja w oparciu o wykres 

Poziomo na wykresie naniesione s dost pne temperatury zasilania. Zakres skali
zale y od tz/θz min dla danego obwodu regulacji i tz/θz max tego obwodu (s one
okre lane w tabeli danych elementu regulacji temperatury zasilania o.p). Do
element w regulacji nale y np. r d o ciep a, mieszacz, rozdzielacz z zestawem
pompowo-mieszaj cym. Na osi pionowej umieszczone s pomieszczenia nale ce do
tego obwodu (a wi c pomieszczenia, kt rych PG s pod czone do rozdzielaczy
przypisanych temu obwodowi).

Pionowa przerywana linia zielonego koloru oznaczona na osi poziomej suwakiem
w kszta cie tr jk ta obrazuje aktualne ustawienie temperatury zasilania. W celu zmiany
tz/θz mo na pos u y si polem liczbowym umieszczonym obok przycisku „Wyznacz”
lub z apa  myszk  za suwak lub lini  i przesun  w prawo lub w lewo.

Istot wykresu stanowi wyznaczone przez program przedzia y temperatur
zasilania pasuj cych dla poszczeg lnych pomieszcze . Jako tz/θz pasuj ca rozumiana
jest taka warto , kt ra pozwala uzyska  z PG umieszczonych w tym pomieszczeniu
moc r wn zapotrzebowaniu ciep a, kt re ma pokry ogrzewanie pod ogowe.
Przedzia y te s zobrazowane przy pomocy poziomych kresek umieszczonych na
wysoko ci nazwy danego pomieszczenia:
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Zielona pozioma kreska na powy szym rysunku oznacza, e w pomieszczeniu
„102” b dzie mo na uzyska dok adnie wymagan moc ogrzewania pod ogowego, je li
temperatura zasilania b dzie si  mie ci a w przedziale od ok. 35,5°C do 49°C.

Kreska przedzia u pasuj cych tz/θz dla pomieszczenia ma kolor zielony, je li jest
przeci ta przez pionow przerywan lini oznaczaj c aktualne ustawienie tz/θz. Kolor
niebieski oznacza, e tz/θz jest zbyt niska, a kolor czerwony, e zbyt wysoka. Mo na to
interpretowa jako spodziewane niedogrzanie i przegrzanie pomieszczenia, jednak
w praktyce mo e si okaza , e pomieszczenie oznaczone kresk czerwon
(spodziewane przegrzanie) wyka e brak mocy, poniewa warianty o ma ym odst pie
uk adania mog zosta odrzucone z uwagi na przekroczenie normy w zakresie
temperatury powierzchni pod ogi (tpp/θpp).

! Przedzia pasuj cych tz/ z pokazany przez program na wykresie mo e
w praktyce okaza si nieci g y – tzn. wyst pi sytuacja, e okre lona
temperatura trafia w rodek przedzia u, a mimo to w wynikach oblicze
pomieszczenie to wykazuje niedob r lub nadmiar mocy. Sytuacja taka jest
szczeg lnie prawdopodobna, je li dopuszczony jest ma y zakres wych odzenia
czynnika w p tli (np. t/ max. wynosi 10 a t/ min. 6). Jednak nadmiar lub
niedob r mocy w takiej sytuacji jest z regu y niewielki.

Mo e si zdarzy , e nie ma w og le mo liwo ci uzyskania danej mocy
z ogrzewania pod ogowego (np. wtedy, gdy moc wymagana z m2 jest zbyt du a),
a wi c przedzia tz/θz pozwalaj cych na uzyskanie danej mocy jest pusty – uka e
si wtedy komunikat „Brak pasuj cego tz/θz”. Towarzyszy mu czerwona strza ka
skierowana w lewo lub niebieska skierowana w prawo. Rodzaj strza ki wskazuje na
przyczyn  braku przedzia u pasuj cej tz/θz:

– oznacza, e wszystkie dost pne tz/θz powoduj niedogrzanie
pomieszczenia. Najcz stsz przyczyn takiej sytuacji jest zbyt du e
zapotrzebowanie ciep a na m2 powierzchni efektywnej PG – z powodu ograniczenia
temperatury powierzchni pod ogi maksymalna moc z m2 powierzchni wynosi ok.
100 W. Nale y tutaj zwr ci uwag , e max. tpp/θpp jest kontrolowana punktowo,
a nie jako rednia, tak, wi c w poszczeg lnych sytuacjach rednia moc graniczna
mo e si  do  istotnie r ni  od teoretycznych 100 W. 
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– oznacza sytuacj przeciwn – wszystkie dost pne tz/θz powoduj
przegrzanie tego pomieszczenia, tzn. uzyskanie z PG wi kszej mocy ni  wymagana
(a nie przekroczenie maksymalnej tpp/θpp!). Sytuacja taka jest cz sta dla
pomieszcze znajduj cych si wewn trz budynku, maj cych bardzo ma e straty
ciep a.

U do u okienka wykresu znajduj  si  nast puj ce przyciski:

„Wyznacz”
Optymalizacja temperatury zasilania. Ma podobne dzia anie jak tak samo

zatytu owany przycisk w pasku danego obwodu regulacji – powoduje wyznaczenie
optymalnej temperatury zasilania.

„Przyjmij”
Powoduje przyj cie temperatury aktualnie ustawionej na wykresie, niezale nie

od tego, czy jest ona ustawiona przy pomocy funkcji “Wyznacz”, czy r cznie.
Program zamknie okienko z wykresem, a w polu “Temp. zasilania:” w pasku
danego obwodu regulacji pojawi si  warto  ustalona na wykresie.

„Anuluj”
Powoduje anulowanie zmian wprowadzonych na wykresie lub w polu

liczbowym i zamkni cie okienka wykresu. Temperatura zasilania pozostanie taka,
jaka by a przed otwarciem wykresu.

Wykres stanowi doskona e r d o informacji na temat spodziewanych wynik w
oblicze . Pozwala on okre li , bez konieczno ci analizy wynik w szczeg owych, kt re
pomieszczenia uzyskaj dan moc, a kt re nie. Dzi ki temu mo na od razu wr ci
do edycji i zmodyfikowa dane, a nast pnie, analizuj c powt rnie wykres, sprawdzi
czy zmiany danych przynios y po dane efekty.

Praktycznie wszystkie parametry pomieszczenia i obecnych w nim PG
uwzgl dniane w obliczeniach wp ywaj na zakres pasuj cych tz/θz, a wi c na d ugo
i umiejscowienie odpowiadaj cej danemu pomieszczeniu kreski na wykresie. Do
najwa niejszych nale :

- wymagana moc w W/m2, wynikaj ca z efektywnej powierzchni PG obecnych
w pomieszczeniu z jednej strony, a warto ci Qop/Φop z drugiej, 

- rodzaj (op r cieplny) ok adziny pod ogi,
- zakres dopuszczonych r nic temperatur (∆t/∆θ – wych odzenie czynnika w p tli

grzewczej),
- dost pne odst py uk adania,
- obecno  i rodzaj stref brzegowych,
- powierzchnia zajmowana przez przy cza i spos b ich uwzgl dniania.

Manipulowanie powy szymi parametrami wp ywa na zmian przedzia u
pasuj cych tz/θz, a w konsekwencji na wyniki oblicze przy zadanej temperaturze
zasilania.

Innym zastosowaniem wykresu jest mo liwo maksymalizacji lub minimalizacji
tz/θz. Dzi ki wykresowi wida , z kt rych pomieszcze „rezygnujemy” (tzn. decydujemy
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si na ich przegrzanie lub niedogrzanie) np. zmniejszaj c temperatur zasilania lub
przeciwnie – o ile mo emy obni y  tz/θz nie „rezygnuj c” z ani jednego pomieszczenia.

8.4.3. Opcje i wst pne wyniki oblicze ogrzewa  p aszczyznowych

Druga zak adka zawiera – po ustaleniu temperatur zasilania i prze czeniu si na
ni lub naci ni ciu przycisku „Dalej” – wyniki oblicze ogrzewa  p aszczyznowych,
kt re s w tym momencie ju wykonane. Opisujemy j jednak w ramach omawiania
opcji oblicze , poniewa istnieje na niej mo liwo  r cznej manipulacji odst pami
uk adania rur w poszczeg lnych p aszczyznach grzejnych. Ju  na tym etapie mog by
komunikaty o b dach wynik ych z oblicze ogrzewa  p aszczyznowych,
uniemo liwiaj cych kontynuacj i wykonanie kompleksowych oblicze ca ej instalacji.
Pojawia si  w wczas te okno z komunikatami b d w, a pola w tabeli wynik w
odpowiadaj ce tym b dom zostaj pod wietlone na czerwono. Klikaj c na kolejne
b dy w oknie komunikat w (w tabeli wynik w kursor zaznaczy odpowiednie pola),
a nast pnie wciskaj c klawisz F1, otrzyma si wi cej informacji na temat wybranego
b du.

Centraln cz tej zak adki zajmuje tabela wynik w oblicze . U do u znajduje si
zaznaczona tym t em tabela komunikat w dotycz cych oblicze . R wnie tym
kolorem zaznaczone s te wiersze lub pola tabeli wynik w, dla kt rych wyst pi y
ostrze enia lub b dy.
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Struktura tabeli jest nast puj ca:

Opis rozdzielacza

Stycznie do lewej kraw dzi zak adki opcji oblicze rozpoczyna si wiersz
zawieraj cy opis rozdzielacza. Wszystkie znajduj ce si poni ej wiersze,
zawieraj ce wyniki dla pomieszcze i wyst puj cych w nich PG, dotycz tego
rozdzielacza a do momentu, gdy pojawi si nast pny opis rozdzielacza lub opis
PG ogrzewanych przy czami. Wiersz opisuj cy rozdzielacz zawiera nast puj ce
pola:

- Typ wstawionego rozdzielacza: <Symbol_Rozdzielacza> – symbol (nazwa)
rozdzielacza;

- Zasilany z: <Symbol_OR> (tz/θz = ...0C) – symbol r d a zasilania obwodu
regulacji, do kt rego nale y rozdzielacz oraz, w nawiasie, ustalona dla tego
obwodu temperatura zasilania, a wi c w efekcie temperatura zasilania
rozdzielacza;

- Liczba wyj : <...> – liczba wyj z rozdzielacza, cznie z wyj ciami
rezerwowymi, je li takie zosta y zadeklarowane w tabeli danych;

- Nastawy na: <z.p.> – umiejscowienie zawor w rozdzielaczowych na zasilaniu
(z) lub / i powrocie (p); 

- G: <... kg/h> – sumaryczny przep yw masowy rozdzielacza;
- Ci n. dysp. <... Pa> – ci nienie dyspozycyjne dla rozdzielacza.

Regulacja nastaw na zaworach przy rozdzielaczach dla p tli grzewczych
Nastawy zawor w s obliczane przy za o eniu, e ci nienie kt re dochodzi do

rozdzielacza ma warto wymaganego min. ci nienia dyspozycyjnego dla tego
rozdzielacza. Po przej ciu do „Wynik w” warto nastaw ulega zmianie – jest
przeliczana, poniewa  s wykonywane obliczenia hydrauliczne dla ca ej sieci. Cz sto
ci nienie dla rozdzielacza jest wy sze od wymaganego min. ci nienia dyspozycyjnego.

Opis pomieszczenia

Z niewielkim wci ciem od lewej, nad lini obramowuj c wyniki dla pierwszej
PG, znajduje si wiersz z wynikami pomieszczenia. Wszystkie znajduj ce si
poni ej wiersze, zawieraj ce wyniki dla pojedynczych PG, dotycz tego
pomieszczenia a do momentu, gdy pojawi si nast pny opis pomieszczenia lub
opis kolejnego rozdzielacza. Wiersz opisuj cy pomieszczenie mo e mie  r ny
kolor: czarny oznacza, e uzyskana moc ogrzewania pod ogowego odpowiada
warto ci wymaganej, czerwony wiadczy o przegrzaniu, a niebieski o niedoborze
mocy. Wiersz ten zawiera nast puj ce pola:

- Pomieszczenie: <Symbol_Pomieszczenia> – symbol (nazwa) pomieszczenia;
- ti/θi = <... 0C> – temperatura wewn trzna pomieszczenia;
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- Q/Φop = <... W> – wymagana moc ogrzewania p aszczyznowego, ustalona
w danych pomieszczenia na podstawie straty ciep a zredukowanej o strat przez
pod og  oraz procentu, jaki ma by  pokryty przez ogrzewanie pod ogowe;

- Nadwy ka Q/Φ = <... W> – r nica mocy uzyskiwanej w stosunku do
wymaganej. Warto dodatnia oznacza nadwy k mocy w stosunku do potrzeb
(wiersz wy wietlany na czerwono), a warto ujemna niedob r mocy (wiersz
wy wietlany na niebiesko). Pole to uwzgl dnia sumaryczn moc wszystkich PG
nale cych do tego pomieszczenia.

- Liczba PG: <...> – liczba p tli grzewczych wyst puj cych w tym pomieszczeniu;

Wyniki dla powierzchni grzewczej (PG)

Ka da PG wyst puj ca w instalacji posiada w tabeli wynik w jeden pasek wynik w.
Znajduj si tu najwa niejsze z punktu widzenia oblicze dane oraz wszystkie
istotne wyniki cieplne i hydrauliczne dotycz ce tej PG. Bezpo rednio pod wierszem
z opisem pomieszczenia znajduj si paski wynik w dla nale cych do niego PG,
kt re s jednocze nie pod czone do opisywanego rozdzielacza. Je li w
pomieszczeniu wyst puj jeszcze PG pod czone do innych rozdzielaczy lub
grzane przy czami, ich paski wynik w b d  si  znajdowa y w innym miejscu tabeli.
Zawarto poszczeg lnych p l paska wynik w jest zgodna z nag wkami tabeli
wynik w, umieszczonymi w jej g rnej cz ci o szarym tle. Pasek jest dwuwierszowy
i du a cz  p l zawiera kilka warto ci.

- Symbol PG – g rny wiersz: symbol (nazwa) PG, 
- Ok adzina / Rlb [(m2K)/W] – dolny wiersz: rodzaj ok adziny pod ogowej oraz op r

ok adziny. Je li ok adzina zosta a wpisana jako warto liczbowa, a nie wybrana
z listy dost pnych opcji, pojawi si napis <nieznana ok .> i wpisany op r
ok adziny.

- Qwym/Φwym [W] – wymagana moc sumaryczna danej PG, przyporz dkowana
jej podczas automatycznego rozdzia u Q/Φ lub narzucona przez U ytkownika.

- Nadw. Q/Φ [W] – r nica mocy uzyskiwanej w stosunku do wymaganej. Warto
dodatnia, wy wietlana na czerwono, oznacza nadmiar mocy uzyskiwanej
w stosunku do Q/Φ wymaganego, natomiast warto ujemna, wy wietlana na
niebiesko, oznacza niedob r mocy. Suma nadwy ek mocy dla PG nale cych
do danego pomieszczenia jest r wna warto ci w polu „Nadwy ka Q/Φ” wierszu
opisu pomieszczenia.

- ∆t/∆θ [K] – obliczona r nica temperatury (wych odzenie) czynnika grzewczego
w p tli. R nica temperatur odnosi si zawsze do ca ej p tli, tak e w przypadku
p tli ze zintegrowan  stref  brzegow (zSB lub pSB).

Z prawej strony tego pola znajduje si przycisk ze skierowan w d strza k ,
umo liwiaj cy otwarcie okienka z deklaracj automatycznego doboru ∆t/∆θ lub
r cznego narzucenia warto ci. Wygl d okienka jest nast puj cy:
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- SB / SW – pole to stanowi opis zawarto ci nast pnych trzech p l i tworzy z nimi
blok wynik w, oddzielony od pozosta ych p l pionowymi ci g ymi kreskami. 

Je eli dana PG nie zawiera zintegrowanej strefy brzegowej, w g rnym wierszu
pojawi si „SW” dla p tli stanowi cej stref wewn trzn lub „SB” dla p tli
zdefiniowanej jako strefa brzegowa stanowi ca osobny obw d. Dolny wiersz
pozostanie pusty.

Dla PG posiadaj cej SB zintegrowan z SW, w g rnym wierszu pojawi si
„zSB” dla SB utworzonej przez zag szczenie uk adania przewod w lub „pSB” dla
SB pod czonej jako pierwsza. W kolejnych trzech polach wynik w pierwszy wiersz
b dzie si wtedy odnosi do tej zintegrowanej SB. W dolnym wierszu pojawi si
napis „SW” i drugi wiersz kolejnych trzech p l wynik w b dzie si odnosi do tej
cz ci p tli, kt ra stanowi stref  wewn trzn .
- pow. [m2] – powierzchnia efektywna PG lub poszczeg lnych cz ci PG (patrz

opis pola „SB / SW”). Warto ta obejmuje ca kowit powierzchni efektywn
PG, cznie z powierzchni przy czy przechodz cych. Dla PG posiadaj cych
zintegrowan SB powierzchnia przy czy przechodz cych jest zawsze
odejmowana od cz ci PG stanowi cej SW, nawet, je li przy cza na rysunku
przebiegaj  cz ciowo przez stref  brzegow .

- T (lub zale nie od producenta oznaczenie: B, b, p, r, VA; jednostki: [cm] lub [m]
lub [mm]) – odst p uk adania przewod w w ramach PG lub odst py dla
poszczeg lnych jej cz ci (patrz opis pola „SB / SW”). 

Z prawej strony tego pola znajduje si przycisk ze skierowan w d strza k ,
umo liwiaj cy rozwini cie listy dost pnych odst p w uk adania rur dla tej PG i wyb r
innego odst pu ni  wybrany domy lnie przez program. Wygl d listy jest nast puj cy:

Lista zawiera pole „Wariant ...”oraz pola wynikowe dla tego wariantu –
„Nadwy ka Q/Φ” oraz „∆t/∆θ [K]”. Domy lnie, przy zaznaczonej opcji „Auto”, jest
wybrany wariant optymalny pod wzgl dem cieplnym. Je eli zostanie wybrany inny
wariant, program oznaczy go jako „R czny”. Wariant wybrany r cznie jest
pami tany przez program i nie zostanie zmieniony na inny przy wykonywaniu
nast pnych oblicze . W celu powrotu do wariantu optymalnego pod wzgl dem
cieplnym nale y zaznaczy opcj „Auto”. Po wybraniu innego wariantu odst pu
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uk adania zostanie on wprowadzony do paska wynik w danej PG i program
odpowiednio zmieni pozosta e pola wynik w.

Je li dany odst p powoduje przekroczenie normy w zakresie tpp/θpp max
nawet przy zastosowaniu maksymalnej r nicy temperatur, pojawi si przy nim
napis „Przekroczenie normy” i b dzie on niedost pny. Je li wyst pi sytuacja, e
nawet przy najmniejszej mo liwej ∆t/∆θ temperatura powrotu jest zbyt niska
w stosunku do ti/θi, pojawi si komunikat „Zbyt niska tz/θz” i odst p te nie b dzie
dost pny. Je li wszystkie warianty s niedost pne, ca y pasek wynik w dla danej
PG b dzie zaznaczony na to, a w li cie b d w pojawi si odpowiedni
komunikat.
- tpp/θpp /q [0C] / [W/m2] – temperatura powierzchni pod ogi ( rednia) oraz

g sto strumienia ciep a (moc uzyskiwan z m2) obliczone dla danej PG lub jej
cz ci (patrz opis pola SB / SW). 

- Pow. przy . prze. – powierzchnia przy czy przechodz cych. Pole to wy wietla
obliczon sumaryczn powierzchni przy czy przechodz cych przez dan PG.
Powierzchnia ta zale y od d ugo ci poszczeg lnych fragment w przy czy
i dobranego dla nich przez program lub narzuconego przez U ytkownika
odst pu uk adania.

- Qprz/Φprz. [W] – moc przy czy przechodz cych. Zale y ona od sumarycznej
powierzchni przy czy, odst pu uk adania stosowanego dla poszczeg lnych
fragment w, izolacji przy czy, procentu wykorzystania ich mocy oraz
parametr w pracy instalacji.

- D . rur cznie – g rny wiersz: sumaryczna d ugo rur danej p tli grzewczej,
cznie z d ugo ci  przy czy,

- prz. + p t. – dolny wiersz: d ugo przy czy prowadz cych od rozdzielacza do
w a ciwej p tli + d ugo rury stanowi cej w a ciw  p tl grzewcz . Suma tych
dw ch warto ci jest r wna sumarycznej d ugo ci z wiersza pierwszego.

- Przep. [kg/h] – g rny wiersz: przep yw masowy czynnika grzewczego przez
dan  p tl ,

- [m/s] – dolny wiersz: pr dko  przep ywu czynnika grzewczego w p tli.
- Strata ci n. rura + kszt. – g rny wiersz: liniowe straty ci nienia w p tli razem ze

strat  na kszta tkach przy czeniowych do rozdzielacza,
- z.z.; z.p. [kPa] – dolny wiersz: strata ci nienia na zaworach umieszczonych na

rozdzielaczu. Pierwsza liczba oznacza strat ci nienia na zaworze
umieszczonym na zasilaniu, druga liczba dotyczy straty na zaworze
umieszczonym na powrocie.

Je eli rozdzielacz nie jest wyregulowany, niekt re pola mog by nie
uzupe nione. W przypadku rozdzielacza wyregulowanego to pole b dzie
wyt uszczone dla tej PG, kt ra decyduje o wymaganym ci nieniu dyspozycyjnym.

! Uwaga – w celu obliczenia sumarycznej straty ci nienia po regulacji nale y
doda wszystkie trzy warto ci wy wietlone w tym polu. Suma ta powinna by w
przybli eniu r wna dla wszystkich PG pod czonych do opisywanego
rozdzielacza i odpowiada ci nieniu dyspozycyjnemu na rozdzielaczu. Je eli
dojdzie do znacz cych odchyle tej sumy dla niekt rych PG, wynikaj cych
z wykroczenia poza zakres regulacji stosowanych zawor w, pojawi si
odpowiednie komunikaty w li cie b d w.

- Nast. zaw. – nastawa zaworu na rozdzielaczu. Literka w nawiasie oznacza, czy
regulacja dotyczy zaworu na zasilaniu – „(Z)”, czy powrocie – „(P)”. Pole jest
wype nione tylko wtedy, gdy ca y rozdzielacz jest wyregulowany.
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Powy ej opisana struktura nie obejmuje powierzchni ogrzewanych przy czami.
Z uwagi na brak mo liwo ci przyporz dkowania tych PG do kt regokolwiek
rozdzielacza (przez PG mog przechodzi przy cza biegn ce do r nych
rozdzielaczy), wyniki dla PG ogrzewanych przy czami s wy wietlane oddzielnie
i zgrupowane w ramach sekcji za ostatnim nale cym do danego arkusza
rozdzielaczem.

Wzajemne u o enie opisu danej grupy PG grzanych przy czami, opisu
pomieszcze i pask w wynik w dla poszczeg lnych PG jest identyczne jak dla
standardowych PG. Wyst puj  jedynie r nice w zakresie p l i ich znaczenia. 

Opis grupy PG grzanych przy czami

Nag wek wynik w dla tego typu PG ma status podobny jak opis rozdzielacza,
jest, wi c umieszczony stycznie do lewej kraw dzi zak adki wynik w. Poni ej
znajduj si opisy pomieszcze i paski wynik w dla PG grzanych przy czami
z danego arkusza. Nag wek zawiera nast puj ce pola: 

Powierzchnie grzane przy czami przypisane do r d a: <Nazwa_ r d a> –
nazwa r d a zasilaj cego obw d regulacji.

Pasek pomieszczenia

Pasek wynik w dla PG grzanej przy czami

Pasek zawiera takie same pola jak w przypadku standardowej PG, jednak nie
wszystkie s  wype nione. Do istotnych p l nale :

- Symbol PG – znaczenie identyczne jak dla standardowej PG.
- Ok adzina / Rlb [(m2K)/W] – znaczenie identyczne jak dla standardowej PG.
- Qwym/Φwym [W] – znaczenie identyczne jak dla standardowej PG.
- Nadw. Q/Φ [W] – znaczenie identyczne jak dla standardowej PG.
- pow. [m2] – znaczenie identyczne jak dla standardowej PG.
- T (lub zale nie od producenta oznaczenie: B, b, p, r, VA; jednostki: [cm] lub [m]

lub [mm]) – odst p uk adania obowi zuj cy dla tych przy czy przechodz cych
przez dan PG grzan przy czami, dla kt rych w danych by a pozostawiona
opcja (auto). Niekt re przy cza mog by uk adane z innym, narzuconym przez
U ytkownika odst pem. Szczeg owe informacje w tym zakresie s
umieszczone w tabelce wynik w dla poszczeg lnych przy czy dost pnej przy
wydruku.

- Pow. przy . prze. – znaczenie identyczne jak dla standardowej PG.
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- Qprz/Φprz. [W] – moc przy czy przechodz cych: stanowi ona jednocze nie
sumaryczn  moc uzyskiwan  z PG tego typu. 

8.4.4. Opcje doboru rednic

Nast pna, trzecia zak adka (jest ona pierwsza, je eli w projekcie nie wyst puje
ogrzewanie p aszczyznowe) zawiera wszystkie pozosta e opcje oblicze : doboru
rednic, regulacji sieci i oblicze cieplnych, w tym doboru grzejnik w. Wyb r zestawu

opcji odbywa si  przez wyb r z listy widocznej w lewej cz ci ekranu.

Opcje doboru rednic, kt re s pierwszym widocznym zestawem opcji, zawieraj
pola do zaznaczenia:

- Ponownie dobieraj rednice – w cza dob r rednic przy drugich i nast pnych
obliczeniach projektu (np. je eli zmieniono kryteria doboru),

- Zachowaj narzucone rednice – w przypadku doboru rednic, wielko ci
narzucone w edytorze b d  zachowane,

- Przechod do nast pc w rur – w razie niemo no ci dobrania odpowiednio du ej
rednicy z wybranego typoszeregu program przejdzie do nast pnego,

wskazanego w katalogu jako „nast pca” (o ile istnieje), 
- Ogrzewanie p aszczyznowe: Wykonuj podzia u OP na zwoje – pole aktywne dla

tych system w ogrzewania p aszczyznowego, w kt rych wyst puje mo liwo
podzia u d ugo ci rur na zwoje. Zaznaczenie tej opcji oblicze powoduje
wy wietlenie w wynikach zestawienia materia w, wybranych w opcjach projektu
rednic rur w postaci zwoj w.

G wnymi elementami ekranu s  dwie tabele, z kt rych g rna podaje wykaz
zastosowanych w projekcie typ w rur, a dolna dla zaznaczonego w g rnej tabeli typu, 
szczeg owe opcje doboru rednic. S  to warto ci:

- Minimalnej rednicy (wewn trznej), jaka mo e by  dobierana,
- Maksymalnej pr dko ci przypisanej w katalogu do ka dej rednicy,
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- Maksymalnej warto ci jednostkowego oporu tarcia. 

Warto ci te zr nicowane s dla r nych umiejscowie dzia ek: ga zek, poziomej
sieci wewn trz mieszka (do pionu), pion w i dla pozosta ej sieci. Zastosowane
zestawy opcji mo na zapami ta w pliku, kt ry mo na wykorzysta przy obliczeniach
innych projekt w. Ponadto zawsze s  zapami tywane automatycznie w pliku projektu.

W g rnej tabeli w aktualnie wybranym wierszu znajduje si przycisk , kt rego
klikni cie otwiera pomocnicz tabelk , w kt rej mo emy zobaczy warto ci
maksymalnych pr dko ci dla poszczeg lnych rednic i element w zmiany kierunku,
a tak e w czy  lub wy czy  poszczeg lne rednice do zastosowania przy doborze.

8.4.5. Opcje regulacji sieci

Opcje regulacji sieci obejmuj  r wnie sterowanie doborem wymaganych ci nie
dyspozycyjnych w pompach i r d ach. Na zak adce s nast puj ce pola do
zaznaczenia:

- Ponownie dobieraj pompy na dzia kach – w cza dob r pomp w aktualnych
obliczeniach, podczas pierwszych oblicze nowego projektu jest to wykonywane
automatycznie,

- Zachowaj narzucone H pomp na dzia kach – podczas doboru pomp warto ci
wysoko ci podnoszenia narzucone w edytorze poszczeg lnym pompom s
zachowane, a je eli pole nie jest zaznaczone – s kasowane, tak jakby my
w edytorze wpisali warto  wysoko ci podnoszenia „?”, 

Poni ej znajduje si  tabela minimalnych warto ci spadku ci nienia:
- na zaworach odbiornikowych [kPa], 
- na ka dym zaworze regulacyjnym [kPa](poza nale cymi do pierwszej grupy –

na odbiornikach),
- na ka dym regulatorze r nicy ci nie  [kPa].

Warto ci te mo na r wnie wpisywa jako dane poszczeg lnych zawor w
w edytorze graficznym. 
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Pod tabel znajduj si pola edycyjne pozwalaj ce dla ka dego wyst puj cego
w projekcie r d a zada warto dyspozycyjnej r nicy ci nie , lub te pozostawi  j
do dobrania przez program. Dodatkowo w opcjach zaawansowanych mo na dla
ka dego r d a ustali „przesuni cie regulacji” – czy preferowane jest d awienie
nadwy ek ci nienia na zaworach po o onych bli ej odbiornik w, czy te bli ej r d a
(o ile w projekcie istnieje wiele zawor w regulacyjnych na trasie od r d a do
odbiornika).

8.4.6. Opcje oblicze  cieplnych

Ekran opcji oblicze cieplnych to g wnie warto ci kontroluj ce dob r grzejnik w.
Znajduj  si  tam pola w czaj ce:

- Ponowny dob r grzejnik w (dob r odbywa si automatycznie przy pierwszych
obliczeniach),

- Zachowywanie narzuconych wielko ci grzejnik w, (je eli dob r jest w czony),
- Dopasowanie wydajno ci grzejnik w, zar wno dobieranych, jak i narzuconych,

przez korekt  przep ywu czynnika grzejnego , 
- Norm  doboru izolacji (otulin rur),

Je eli ma miejsce dob r grzejnik w lub sprawdzanie wydajno ci grzejnik w
narzuconych, to brane pod uwag  s nast puj ce warto ci ze znajduj cej si poni ej
listy:

- Procentowe wykorzystanie zysk w ciep a z ga zek – warto mniejsza od 100
oznacza, e cz ciep a oddawanego przez ga zki nie jest odzyskiwana
w pomieszczeniu (jest bezpowrotnie tracona),

- Procentowe wykorzystanie zysk w ciep a z pion w – warto mniejsza od 100
oznacza, e cz  ciep a oddawanego przez piony jest bezpowrotnie tracona,

- Ostrzegaj, gdy udzia zysk w jest wi kszy od.... – ta warto pozwala
U ytkownikowi na atwiejsze wychwycenie przypadk w, gdy pomieszczenie jest



Diagnostyka i obliczenia 

277

w du ym stopniu ogrzewane przebiegaj cymi ruroci gami, co zmniejsza oby
mo liwo regulacji mocy oddawanej do pomieszczenia przez instalacj .
Program w takich sytuacjach wypisze ostrze enia podczas oblicze ,

- Minimalne wych odzenie na grzejniku po korekcie przep yw w [K] – opcja ta,
powoduje ograniczenie korekty przep ywu w przypadku gdy u ytkownik narzuci
zbyt ma y grzejnik. Ograniczenie tego wych odzenia jest ograniczeniem korekty
przep yw w z g ry nie pozwalaj ce do zbyt du ych przep yw w w wyniku
dzia ania korekty przep yw w.

Poni ej znajduje si tabela zawieraj ca nazwy wszystkich u ytych w projekcie
katalog w grzejnik w. Dla ka dego katalogu indywidualnie mo na ustawi :

- Tylko dost.: na magazynie – czy maj by dobierane tylko grzejniki zaznaczone
jako stan magazynowy, alternatywnie dobierane s grzejniki bez wzgl du na
stan dost pno ci (informacja o stanie dost pno ci wpisana jest do katalogu),

- Przestrzegaj ogr. d ug. – czy maj by przestrzegane ograniczenia d ugo ci
zadane w danych grzejnika, 

- Przestrzegaj ogr. wys. – czy maj by przestrzegane ograniczenia wysoko ci
zadane w danych grzejnika, 

- Przestrzegaj ogr. g b. – czy maj by przestrzegane ograniczenia g boko ci
zadane w danych grzejnika , 

- Dodatek do wielko ci – wysoko dodatku do wielko ci grzejnika w a ciwego
w zale no ci od wymaga krajowych (niezgodno stanu budynku
rzeczywistego z projektowym, stosowanie zawor w termostatycznych).

! Uwaga: dodatki do wielko ci grzejnika uwzgl dniaj ce typ jego obudowy
i spos b pod czenia program dodaje niezale nie, na podstawie danych ka dego
grzejnika indywidualnie.

8.4.7. Opcje redakcji wynik w

Opcje redakcji wynik w nie wp ywaj na przebieg i wynik samych oblicze ,
a jedynie na obszerno generowanych tabel i zestawie oraz ich redakcj . Nie maj
one natomiast wp ywu na graficzn  prezentacj  wynik w.

Na opcje redakcji wynik w sk adaj  si  pola do zaznaczenia:



Diagnostyka i obliczenia 

278

- Generuj zest. mat. – czy ma by tworzone zestawienie materia w. Wy czenie
tej opcji mo e pozwoli zaoszcz dzi nieco czasu oblicze du ych instalacji na
powolnych komputerach, je eli wykonuje si obliczenia wariantowe i zestawienie
materia w b dzie wygenerowane po zatwierdzeniu innych wynik w,

- Wykazuj wk adki zaworowe – czy ma by tworzone zestawienie wk adek
zaworowych. Zestawienie takie mo e by przydatne, je eli stosuje si grzejniki
zintegrowane z oddzielnie zamawianymi wk adkami,

- Grzejniki LP niezintegrowane – czy zestawienie grzejnik w niezintegrowanych
ma by  rozbite na grzejniki lewe i prawe,

- Grzejniki LP zintegrowane – czy zestawienie grzejnik w zintegrowanych ma by
rozbite na grzejniki lewe i prawe,

- Wykazuj elementy istniej ce: Razem z projektowanymi, Osobno, Pomijaj – czy
elementy o stanie „Istniej cy” (funkcja ustawiana w tabeli danych elementu)
maja by wykazywane w osobnych tabelach zestawie , razem z elementami
o stanie „Projektowany” czy te  w og le maj  by pomijane w zestawieniach,

- Tw rz list el. na dzia kach – czy maj by tworzone pomocnicze tabele
o nazwie „Lista element w na dzia kach”, szczeg owo wykazuj ce, jakie
elementy, w tym wszystkie z czki i kszta tki znajduj si na poszczeg lnych
dzia kach,

- Tw rz list el. na odbiornikach – czy maj by tworzone pomocnicze tabele
o nazwie „Lista element w na odbiornikach”, szczeg owo wykazuj ce, jakie
elementy, w tym wk adki zaworowe, zestawy i rubunki przy czeniowe znajduj
si  przy poszczeg lnych odbiornikach.

! Tworzenie dw ch wy ej wymienionych list zajmuje nieco czasu i zasob w
komputera, dlatego w przypadku du ych projekt w zaleca si odznaczenie tych
opcji.

- Armatura grzejnikowa w tabeli pod ka dym grzejnikiem – zaznaczenie tej opcji
powoduje, e informacje o typie i nastawie wk adki zaworowej i / lub zastawu
przy czeniowego b d podane bezpo rednio pod grzejnikiem w tabeli
odbiornik w. Alternatywnie zostan one zebrane w osobnej tabeli, pod tabel
odbiornik w,
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- W wydruku obieg w zawsze pe ne listy – domy lnie ta opcja jest odznaczona,
gdy generowanie obieg w poch ania du o zasob w systemowych i jest
czasoch onne. W ca o ci wy wietla si wtedy tylko obieg krytyczny, pozosta e
obiegi wy wietlaj si w spos b uproszczony w taki spos b, e jest podana
strata ci nienia dzia ek wcze niej przedstawionych a szczeg owo
przedstawiane s  dzia ki indywidualne dla danego obiegu.
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9. PREZENTACJA WYNIK W OBLICZE

Obliczenia wykonywane s po przej ciu na zak adk „Wyniki”. Je eli zako cz si
cho jednym b dem, ostrze eniem lub podpowiedzi – uka e si okienko ze
stosownym komunikatem. Bezpo rednio po zako czeniu oblicze mo na przejrze
wszystkie tabele z wynikami, natomiast aby wyniki zobaczy na rysunkach, nale y
nacisn przycisk „Edytor” w g rnej cz ci ekranu. Pozosta e przyciski w g rnej cz ci
ekranu to: 

- „Drukuj” – daje dost p do podgl du wydruku i wydruku wszystkich tabel
wynik w,

- „Przerwij” – powraca do edytora graficznego bez doko czenia oblicze (np.
je eli zaraz po obejrzeniu wynik w oblicze ogrzewa  p aszczyznowych nie
mamy zamiaru kontynuowa  oblicze ),

- „Wr ” – cofa si  do poprzedniej zak adki (opcji oblicze ).

9.1. Lista komunikat w dotycz ca wynik w oblicze

Lista wszelkich komunikat w dotycz cych przebiegu oblicze – b d w, ostrze e
i podpowiedzi, pojawia si automatycznie pod tabelami wynik w. Klikni cie na wiersz
z listy spowoduje ustawienie tabeli wynik w w taki spos b, aby dany element projektu,
kt remu przypisany jest b d, sta si widoczny. W razie potrzeby zmieni si  r wnie
aktywna pozycja listy wynik w.

Opis znaczenia poszczeg lnych komunikat w, wraz z ewentualnym okre leniem
sposobu unikni cia danej sytuacji w dalszych obliczeniach podano w dodatku na
ko cu instrukcji. 

9.2. Tabele wynik w

Tabele wynik w prezentowane s w prawej cz ci ekranu. Po lewej stronie
znajduje si lista (drzewo) wszystkich mo liwych tabel wynik w. Klikni cie w element
listy powoduje wy wietlenie danej tabeli.

9.2.1. Wyniki og lne

Zawieraj  na pocz tku tabeli zbiorcze wyniki dla ca ego projektu, takie jak:

Liczba r de liczba r de w projekcie
czna liczba

odbiornik w
liczba wszystkich odbiornik w w projekcie

czna liczba dzia ek liczba wszystkich dzia ek w projekcie
czna liczba

rozdzielaczy
czna liczba rozdzielaczy w projektowanej

instalacji
czna liczba pomp czna liczba pomp w projektowanej instalacji
czna dekl. strata

pom. Q/Φ
czna deklarowana w projekcie strata ciep a

pomieszcze
[W]

czna dekl. moc
odb. Qwym/Φwym

czna deklarowana w projekcie moc odbiornik w [W]
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Poni ej znajduj si wyniki przypisane do poszczeg lnych r de ciep a
wyst puj cych w projekcie. W pierwszej linijce s  opisane dane r d a:

- r d o <nazwa_ r d a>
- Zastosowanie <Ogrzewnictwo / Ch odnictwo>
- Medium <nazwa_medium> – wybrany w tabeli danych rodzaj medium oraz

ewentualnie przypisana mu procentowa warto udzia u, je li nie jest to woda.

Nast pnie tabela zawiera nast puj ce informacje: 

Rz dna r d a narzucona lub przyj ta z rysunku rz dna r d a [m]
Temperatura zasilania 
i powrotu

narzucona lub przyj ta z danych og lnych
temperatura zasilania oraz wyliczona temperatura
powrotu

[0C]

Moc ca kowita moc ca kowita r d a – zapotrzebowanie na
ciep o ca ej projektowanej instalacji

[W]

czna wydajno
grzejnik w
konwekcyjnych

zsumowana wydajno dobranych grzejnik w
konwekcyjnych

[W]

czna wydajno
grzejnik w
p aszczyznowych

zsumowana wydajno dobranych grzejnik w
ogrzewania p aszczyznowego

[W]

czna wydajno
pozosta ych
odbiornik w

zsumowana wydajno dodatkowych
odbiornik w, kt re zosta y zadeklarowane
w projekcie

[W]

Zyski ciep a z dzia ek
uwzgl dnione
w bilansie

ilo ciep a z dzia ek znajduj cych si
w projekcie, kt ra zosta a uwzgl dniona
w obliczeniach

[W]

Niewykorzystane
straty ciep a dzia ek

ilo ciep a z dzia ek znajduj cych si
w projekcie, kt ra nie zosta a uwzgl dniona
w obliczeniach

[W]

Straty ogrzewa
p aszczyznowych na
zewn trz

cz ciep a ogrzewania p aszczyznowego, kt ra
jest tracona na zewn trz budynku (do gruntu lub
powietrza)

[W]

Ci nienie
dyspozycyjne

ci nienie dyspozycyjne narzucone w tabeli
danych lub dobrane w czasie oblicze

[kPa]

Spadek ci nienia na
trasie krytycznej 

strata ci nienia na trasie od r d a do odbiornika
krytycznego

[kPa]

Op r w asny
odbiornika
krytycznego

warto oporu odbiornika krytycznego wraz
z armatur  mu przynale n

[kPa]

Op r w asny r d a przypisana w tabeli danych warto oporu r d a [kPa]
Przep yw w r dle obliczony przep yw medium w r dle [kg/h]
Ci nienie statyczne ci nienie statyczne [MPa]
Odbiornik krytyczny nazwa odbiornika krytycznego 
D ugo trasy
odbiornika
krytycznego

d ugo instalacji na trasie od r d a do
odbiornika krytycznego i z powrotem

[m]

Pojemno  wodna pojemno  wodna instalacji [dm3]
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9.2.2. Wyniki og lne ogrzewania p aszczyznowego

Zawieraj one dla ka dego obwodu regulacji oddzielny blok wynik w, obejmuj cy
dane zbiorcze dla ca ego obwodu oraz zestawienie rozdzielaczy nale cych do tego
obwodu. Pierwsza linijka opisuje dane obwodu regulacji:

r d o <nazwa_ r d a>
Zastosowanie <Ogrzewnictwo / Ch odnictwo>
Medium <nazwa_medium> – wybrany w tabeli danych rodzaj medium oraz

ewentualnie przypisana mu procentowa warto udzia u, je li nie jest to woda.

Dane zbiorcze obejmuj  nast puj ce pola: 

Obw d regulacji
zasilany z 

typ i nazwa r d a zasilania dla danego obwodu

Temperatura tz/θz i
tp/θp

obliczona lub narzucona temperatura zasilania
danego OR, rednia temperatura powrotu dla
ca ego obwodu regulacji, wynikaj ca z przep yw w
i temperatur powrotu uzyskiwanych na
poszczeg lnych PG nale cych do tego obwodu
regulacji

[0C]

Straty ciep a do
pokrycia przez o.p. 

sumaryczne zapotrzebowanie ciep a do pokrycia
przez o.p. przypisane wszystkim PG nale cym do
tego obwodu regulacji

[W]

Uzyskana moc O.P. sumaryczna moc wszystkich PG nale cych do
tego obwodu regulacji

[W]

Przep yw wody
grzewczej

sumaryczny przep yw czynnika grzewczego przez
wszystkie rozdzielacze danego obwodu regulacji

[kg/h]

w tym na pokrycie
strat zewn.

przep yw czynnika grzewczego r wnowa cy
strat na zewn trz (w d lub w bok). Zgodnie ze
stosowan metod obliczeniow , straty na
zewn trz s  r wnowa one okre lanym w trakcie
oblicze narzutem na przep yw czynnika
grzewczego. Niniejsze pole wprowadzono dla
u atwienia oceny, jaka cz sumarycznego
przep ywu wynika w a nie z konieczno ci
r wnowa enia strat 

[kg/h]

Maksymalne
ci nienie
dyspozycyjne

maksymalne ci nienie dyspozycyjne spo r d
stosowanych dla rozdzielaczy w danym obwodzie
regulacji

[kPa]

Pojemno wodna
instalacji

sumaryczna pojemno wodna instalacji
ogrzewania pod ogowego, a wi c pojemno rur
tworz cych p tle grzewcze oraz rozdzielaczy 

[dm3]

Tabela rozdzielaczy OP obejmuje nast puj ce pola: 

Symbol rozdzielacza symbol (nazwa) rozdzielacza wprowadzony
w tabeli danych
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Liczba p tli liczb  p tli wychodz cych z danego rozdzielacza
(a nie liczba wyj , gdy wyj mo e by wi cej
z uwagi na dodatkowe wyj cia przeznaczone dla
grzejnik w)

czna d . rur czna d ugo rur wszystkich p tli nale cych do
danego rozdzielacza 

[m]

tp/θp rednia temperatura powrotu dla danego
rozdzielacza, wynikaj ca z przep yw w
i temperatur powrotu uzyskiwanych na
poszczeg lnych PG nale cych do tego
rozdzielacza

[0C]

Przep yw sumaryczny przep yw czynnika grzewczego przez
dany rozdzielacz

[kg/h]

Ci n. dysp. ustalone (obliczone lub narzucone przez
u ytkownika) ci nienie dyspozycyjne, jakie nale y
zapewni danemu rozdzielaczowi. Dla tej warto ci
ci nienia zosta a przeprowadzona regulacja
rozdzielacza

[Pa]

Wym. ci n. dysp. minimalne wymagane ci nienie dyspozycyjne dla
danego rozdzielacza, ustalone podczas oblicze .
Je li regulacja jest prowadzona dla ci nienia
narzuconego, pole to informuje o minimalnym
ci nieniu, jakie mo e zosta zastosowane dla
danego rozdzielacza 

[Pa]

Pod tabel mo e dodatkowo znajdowa si liczba powierzchni grzanych
przy czami przypisanych do danego r d a.

9.2.3. Tabela dzia ek

W tabeli „Dzia ki” wy wietlane s wyniki wszystkich dzia ek w instalacji przypisane
do poszczeg lnych r de . Na pocz tku podany jest typ i nazwa r d a. Nast pnie
znajduj si wyniki element w niezgrupowanych, w dalszej kolejno ci element w,
kt re stanowi  grupy:

TD typ dzia ki: zasilanie lub powr t
Symbol dzia ki symbol (nazwa) dzia ki narzucony przez

U ytkownika lub przypisany automatycznie przez
program

Symbol dzia ki
w czenia

symbol (nazwa) dzia ki do kt rej jest w czona
dana dzia ka – przypisania dokonuje program
podczas diagnostyki

Q/Φ ilo  ciep a niesiona przez dzia k [W]
red. rednica dzia ki obliczona przez program lub

narzucona przez U ytkownika. rednice
narzucona wy wietlane s w wynikach
w nawiasach kwadratowych

[mm]

L d ugo  dzia ki [m]
R jednostkowy op r tarcia [Pa/m]
ζ suma opor w miejscowych [Pa]
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R*L+Z ca kowity op r dzia ki bez armatury regulacyjnej [Pa]
Op r ca kowity op r dzia ki z armatura regulacyjn [Pa]
w pr dko  medium w dzia ce [m/s]
G nat enie przep ywu w dzia ce [kg/h]
Gr. Izol grubo  izolacji [mm]
dt spadek temperatury wody w dzia ce [K]
t/θ wlot temperatura na wlocie do dzia ki [0C]
q jednostkowa strata ciep a dzia ki [W/m]
Qdz./Φdz. strata ciep a dzia ki [W]

Pod wierszem z wynikami konkretnej dzia ki pojawiaj si wyniki dla zawor w lub
kryz znajduj cych si  na danej dzia ce.

Nazwa zaworu typ zaworu (nazwa katalogowa)
red. rednica zaworu [mm]

Op r op r elementu regulacyjnego [Pa]
Xp warto proporcjonalnej odchy ki regulacji (dla

niekt rych typ w zawor w)
Az autorytet zaworu (dla niekt rych typ w zawor w)
Nastawa dobrana nastawa lub otw r kryzy 

Poni ej listy dzia ek znajduje si tabela rozdzielaczy, w kt rej s nast puj ce
pola:

Rozdzielacz Symbol symbol rozdzielacza 
Symbol dzia ki w . numer (symbol) dzia ki w czenia
Strum. Q/Φ strumie  ciep a przenoszony przez rozdzielacz [W]
Przep yw przep yw masowy przez rozdzielacz [kg/h]
ζ op r miejscowy [Pa]
t/θ wlot temperatura wlotowa medium do rozdzielacza [0C]
Liczba wyj liczba wyj z rozdzielacza, cznie

z ew. wyj ciami rezerwowymi

9.2.4. Tabela odbiornik w

W tabeli „Odbiorniki” wy wietlane s wyniki wszystkich odbiornik w w instalacji 
przypisane do poszczeg lnych r de . Na pocz tku podany jest typ i nazwa r d a.
Nast pnie znajduj si wyniki element w niezgrupowanych, w dalszej kolejno ci
element w, kt re stanowi  grupy:

Symbol odb. symbol (nazwa) odbiornika
Symbol pomiesz. symbol (nazwa) pomieszczenia, w kt rym znajduje

si  odbiornik
ti/θi temperatura wewn trz pomieszczenia [0C]
Q/Φdane deklarowana wydajno  odbiornika [W]
Q/Φdobr dobrana wydajno  odbiornika [W]
Q/Φzysk zyski ciep a od dzia ek i ga zek [W]
G nat enie przep ywu [kg/h]
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tz/θz temperatura zasilania [0C]
tp/θp temperatura powrotu [0C]
Typ grzejnika typ grzejnika
L d ugo  grzejnika [mm]
H szeroko  grzejnika [mm]
D grubo  grzejnika [mm]
DWZ numer dzia ki w czenia – zasilanie
DWP numer dzia ki w czenia – powr t
Op r op r hydrauliczny odbiornika [kPa]
A’/A procentowe przewymiarowanie lub

niedowymiarowanie odbiornika
[%]

W przypadku, gdy w projekcie wyst puj grzejniki zintegrowane, pod tabel
z wynikami odbiornik w znajduje si tabela wynik w armatury przypisanej do
powy szych odbiornik w:

Symbol odb. symbol (nazwa) odbiornika
Symbol pomiesz. symbol (nazwa) pomieszczenia, w kt rym znajduje

si  odbiornik
Nazwa zaworu typ zaworu (nazwa katalogowa)

red. rednica zaworu [mm]
Op r op r elementu regulacyjnego [Pa]
Xp warto proporcjonalnej odchy ki regulacji (dla

niekt rych typ w zawor w)
Az autorytet zaworu 
Nastawa dobrana nastawa lub otw r kryzy 

9.2.5. Tabela pomieszcze

W tabeli „Pomieszczenia” zestawione s wszystkie pomieszczenia wyst puj ce
w projekcie przypisane do poszczeg lnych kondygnacji znajduj cych si na kolejnych
arkuszach roboczych. 

Do kondygnacji przypisana jest nazwa, rz dna oraz kolejne mieszkania i
pomieszczenia.

Symbol
pomieszczenia

symbol (nazwa) pomieszczenia

ti/θi temperatura wewn trzna [0C]
Liczba grzejnik w liczba i rodzaj grzejnik w: p (p aszczyznowe), k

(konwekcyjne) BRAK (brak grzejnik w),
Q/Φ zapotrzebowanie ogrzewania [W]
Qwym/Φwym wymagana moc ogrzewania w pomieszczeniu [W]
Qop/Φop wymagana moc grzejnik w p aszczyznowych [W]
Qgrz/Φgrz wymagana moc grzejnik w konwekcyjnych [W]
Wynik. Qop/Φop wynikowa moc grzejnik w p aszczyznowych [W]
Wynik. Qgrz/Φgrz wynikowa moc grzejnik w konwekcyjnych [W]
Wynik Qdz/Φdz wynikowe zyski ciep a od dzia ek znajduj cych si

w pomieszczeniu
[W]

Pokrycie strat procentowe przegrzanie lub niedogrzanie [%]
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9.2.6. Tabela wynik w ogrzewania p aszczyznowego

Wyniki oblicze ogrzewa  p aszczyznowych przypisane s do poszczeg lnych
rozdzielaczy znajduj cych si  w projekcie.

Na pocz tku znajduje si  opis rozdzielacza:

Typ wstawionego
rozdzielacza:

symbol (nazwa) rozdzielacza

Zasilany z: symbol r d a zasilania obwodu regulacji, do
kt rego nale y rozdzielacz oraz, w nawiasie,
ustalona dla tego obwodu temperatura zasilania 

[0C]

Liczba wyj : liczba wyj z rozdzielacza, cznie
z ew. wyj ciami rezerwowymi

Nastawy na: umiejscowienie zawor w rozdzielaczowych na
zasilaniu lub / i powrocie

G: sumaryczny przep yw masowy rozdzielacza [kg/h]
Ci n. dysp. ci nienie dyspozycyjne dla rozdzielacza [Pa]

Wszystkie znajduj ce si poni ej wiersze, zawieraj ce wyniki dla pomieszcze
i wyst puj cych w nich PG, dotycz tego rozdzielacza a do momentu, gdy pojawi si
nast pny opis rozdzielacza lub opis PG ogrzewanych przy czami. Wiersz z wynikami
pomieszczenia zawiera nast puj ce pola:

Pomieszczenie: symbol (nazwa) pomieszczenia
ti/θi temperatura wewn trzna pomieszczenia [0C]
Qop/Φop wymagana moc ogrzewania p aszczyznowego,

(ustalona w danych pomieszczenia)
[W]

Nadwy ka Q/Φ r nica mocy uzyskiwanej z wszystkich PG i
wymaganej. Warto dodatnia oznacza nadwy k
mocy w stosunku do potrzeb (wiersz wy wietlany
na czerwono), a warto ujemna niedob r mocy
(wiersz wy wietlany na niebiesko).

[W]

Liczba PG: liczba p tli grzewczych wyst puj cych w tym 
pomieszczeniu

tz/θz wg EN: temperatura zasilania p tli danego pomieszczenia
wed ug normy EN 

[0C]

Wyniki poszczeg lnych PG zawieraj pola:
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Symbol PG 
Ok adzina / Rlb 

g rny wiersz: symbol (nazwa) PG
dolny wiersz: rodzaj ok adziny pod ogowej oraz
op r ok adziny. Je li ok adzina zosta a wpisana
jako warto liczbowa, a nie wybrana z listy
dost pnych opcji, pojawi si napis <nieznana
ok .> i wpisany op r ok adziny

[(m2K)/W]

Qwym/Φwym wymagana moc danej PG [W]
Nadw. Q/Φ r nica mocy uzyskiwanej w stosunku do

wymaganej. Warto dodatnia, wy wietlana na
czerwono, oznacza nadmiar mocy uzyskiwanej
w stosunku do Q/Φ wymaganego, natomiast
warto ujemna, wy wietlana na niebiesko,
oznacza niedob r mocy.

[W]

∆t/∆θ obliczona r nica temperatury (wych odzenie)
czynnika grzewczego w p tli. R nica
temperatur odnosi si zawsze do ca ej p tli,
tak e w przypadku p tli ze zintegrowan stref
brzegow  (zSB lub pSB) 

[K]

SB
SW

pole to stanowi opis zawarto ci nast pnych
trzech p l i tworzy z nimi blok wynik w,
oddzielony od pozosta ych p l pionowymi
ci g ymi kreskami
– je eli dana PG nie zawiera zintegrowanej strefy 
brzegowej, w g rnym wierszu pojawi si „SW”
dla p tli stanowi cej stref wewn trzn lub „SB”
dla p tli zdefiniowanej jako strefa brzegowa
stanowi ca osobny obw d. Dolny wiersz
pozostanie pusty.
– dla PG posiadaj cej SB zintegrowan z SW, 
w g rnym wierszu pojawi si „zSB” dla SB
utworzonej przez zag szczenie uk adania
przewod w lub „pSB” dla SB pod czonej jako
pierwsza. W kolejnych trzech polach wynik w
pierwszy wiersz b dzie si wtedy odnosi do tej
zintegrowanej SB. W dolnym wierszu pojawi si
napis „SW” i drugi wiersz kolejnych trzech p l
wynik w b dzie si odnosi do tej cz ci p tli,
kt ra stanowi stref  wewn trzn .

pow. powierzchnia efektywna PG lub poszczeg lnych
cz ci PG (patrz opis pola „SB / SW”). Warto
ta obejmuje ca kowit powierzchni efektywn
PG, cznie z powierzchni przy czy
przechodz cych. Dla PG posiadaj cych
zintegrowan SB powierzchnia przy czy
przechodz cych jest zawsze odejmowana od
cz ci PG stanowi cej SW, nawet, je li
przy cza na rysunku przebiegaj cz ciowo
przez stref  brzegow

[m2]
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T (lub B, b, p, r, VA) odst p uk adania przewod w w ramach PG lub
odst py dla poszczeg lnych jej cz ci (patrz opis
pola „SB / SW”). 

[mm]
[cm] [m] 

tpp/θpp /q temperatura powierzchni pod ogi ( rednia) oraz
g sto strumienia ciep a (moc uzyskiwana z m2)
obliczone dla danej PG lub jej cz ci (patrz opis
pola SB / SW) 

[0C]
/ [W/m2]

Pow. przy . prze powierzchnia przy czy przechodz cych. Pole to
wy wietla obliczon sumaryczn powierzchni
przy czy przechodz cych przez dan PG.
Powierzchnia ta zale y od d ugo ci
poszczeg lnych fragment w przy czy
i dobranego dla nich przez program lub
narzuconego odst pu uk adania

Qprz/Φprz moc przy czy przechodz cych [W]
D . rur cznie

prz. + p t.

g rny wiersz: sumaryczna d ugo rur danej p tli
grzewczej, cznie z d ugo ci  przy czy
dolny wiersz: d ugo przy czy prowadz cych
od rozdzielacza do w a ciwej p tli + d ugo rury
stanowi cej w a ciw  p tl grzewcz . Suma tych
dw ch warto ci jest r wna warto ci z wiersza 
pierwszego

Przep. g rny wiersz: przep yw masowy czynnika
grzewczego przez dan  p tl
dolny wiersz: pr dko przep ywu czynnika
grzewczego w p tli

[kg/h]

[m/s]

Strata ci n. rura +
kszt.

z.z.; z.p. 

g rny wiersz: liniowe straty ci nienia w p tli
razem ze strat na kszta tkach przy czeniowych
do rozdzielacza
dolny wiersz: strata ci nienia na zaworach
umieszczonych na rozdzielaczu. Pierwsza liczba
oznacza strat ci nienia na zaworze
umieszczonym na zasilaniu, druga dotyczy straty
na zaworze umieszczonym na powrocie

[kPa]

Nast. zaw. nastawa zaworu na rozdzielaczu. Literka
w nawiasie oznacza, czy regulacja dotyczy
zaworu na zasilaniu – „(Z)”, czy powrocie – „(P)”.
Pole jest wype nione tylko wtedy, gdy ca y
rozdzielacz jest wyregulowany

9.2.7. Tabela parametr w monta u ogrzewania p aszczyznowego

Tabela parametr w monta u przeznaczona jest dla instalatora (wykonawcy
instalacji). Wydruk parametr w monta u, razem z wydrukiem rysunku i zestawieniem
materia w stanowi kompletn dokumentacj wykonawcz projektu ogrzewania
p aszczyznowego.

Na pocz tku znajduje si  opis rozdzielacza:
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Rozdzielacz: symbol (nazwa) rozdzielacza
Liczba wyj : liczba wyj z rozdzielacza, cznie z wyj ciami

rezerwowymi, je li takie zosta y zadeklarowane
w tabeli danych

Typ: typ rozdzielacza z katalogu
z.z.: typ zaworu zasilaj cego
z.p.: typ zaworu powrotnego
Szafka rozdzielacza: rodzaj szafki rozdzielaczowej z katalogu

Wszystkie znajduj ce si poni ej wiersze, zawieraj ce wyniki dla pomieszcze
i wyst puj cych w nich PG, dotycz tego rozdzielacza a do momentu, gdy pojawi si
nast pny opis rozdzielacza lub opis PG ogrzewanych przy czami. Wiersz z wynikami
pomieszczenia zawiera nast puj ce pola:

Opis parametr w monta u pomieszczenia ma zawsze dwa wiersze, gdy zawsze
jest wy wietlane pole dotycz ce systemu mocowania. Ca y opis b dzie pogrubiony,
je li w pomieszczeniu jest stosowany inny ni domy lny system mocowania rur.
Parametry monta u pomieszczenia zawieraj  nast puj ce pola:

Pomieszczenie: symbol (nazwa) pomieszczenia
Liczba PG: liczba p tli grzewczych wyst puj cych w tym

pomieszczeniu
– w tym: ... do innych rozdzielaczy; (pole
opcjonalne!)
Liczba p tli grzewczych pod czonych do innych
rozdzielaczy. Je eli p tle grzewcze jednego
pomieszczenia s pod czone do kilku
rozdzielaczy, wyniki dla tego pomieszczenia
pojawi si w ramach ka dego z tych
rozdzielaczy, przy czym ka dorazowo wypisane
b d PG nale ce do aktualnie opisywanego
rozdzielacza. Jednoczenie w tym polu pojawi si
informacja, ile PG jest pod czonych do innych
rozdzielaczy
– ... PG grzanych przy czami; (pole opcjonalne!)
Je eli w pomieszczeniu wyst puj PG grzane
wy cznie przy czami, w tym polu pojawi si
odpowiednia informacja. Dla pomieszczenia, w
kt rym wyst puje tylko jedna PG i jest ona grzana
przy czami, liczba p tli (poprzednie pole) b dzie
wynosi a zero
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System taki sam jak
domy lny / System
inny ni domy lny
/ System uk adania

nazwa systemu wybranego z katalogu producenta.
Wiersz ten mo e przyj jedn z trzech poni ej
opisanych form:
– („System taki sam jak domy lny:
<Nazwa_Systemu>”) jest stosowana dla tych
pomieszcze , kt re wykorzystuj domy lny
system mocowania okre lony w danych og lnych
projektu
– („System inny ni domy lny:
<Nazwa_Systemu>”) jest stosowana dla tych
pomieszcze , kt re maj wybrany inny ni
domy lny system mocowania rur. Jednocze nie
dla ca ego opisu pomieszczenia (obydwu wierszy)
jest stosowana pogrubiona czcionka
– („System uk adania: <Nazwa_Systemu>”) jest
stosowana dla wszystkich pomieszcze , je li
system domy lny nie jest okre lony

Wiersz parametr w monta u dla pojedynczej PG zawiera najwa niejsze
informacje konieczne do prawid owego wykonania danej p tli grzewczej. Obejmuje on
nast puj ce pola:

! Parametry monta u dla PG zawieraj cych b dy obliczeniowe (np. przekroczenie
max. straty ci nienia) nie b d wy wietlane! W celu uzyskania kompletnych
parametr w monta u nale y usun wszystkie b dy na etapie oblicze .

Symbol PG 
Ok adzina / Rlb 

g rny wiersz: symbol (nazwa) i typ powierzchni
grzewczej
dolny wiersz: rodzaj ok adziny pod ogowej oraz
op r cieplny ok adziny. Je li ok adzina zosta a
wpisana jako warto liczbowa oporu cieplnego,
a nie wybrana z listy dost pnych opcji, pojawi si
napis <nieznana ok .> i wpisany op r ok adziny

[(m2K)/W]
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SB / SW Pole to stanowi opis zawarto ci nast pnych
dw ch p l i tworzy z nimi blok, oddzielony od
pozosta ych p l pionowymi ci g ymi kreskami:
– je eli dana PG nie zawiera zintegrowanej strefy
brzegowej, w g rnym wierszu pojawi si „SW”
dla p tli stanowi cej stref wewn trzn lub „SB”
dla p tli zdefiniowanej jako strefa brzegowa
stanowi ca osobny obw d. Dolny wiersz
pozostanie pusty
– dla PG posiadaj cej SB zintegrowan z SW, w
g rnym wierszu pojawi si „zSB” dla SB
utworzonej przez zag szczenie uk adania
przewod w lub „pSB” dla SB pod czonej jako
pierwsza. W kolejnych dw ch polach wynik w
pierwszy wiersz b dzie si wtedy odnosi do tej
zintegrowanej SB. W dolnym wierszu pojawi si
napis „SW” i drugi wiersz kolejnych dw ch p l
wynik w b dzie si odnosi do tej cz ci p tli,
kt ra stanowi stref  wewn trzn

pow. powierzchnia efektywna PG lub poszczeg lnych
cz ci PG (patrz opis pola „SB / SW”). Warto
ta obejmuje ca kowit powierzchni efektywn
PG, cznie z powierzchni przy czy
przechodz cych. Dla PG posiadaj cych
zintegrowan SB powierzchnia przy czy
przechodz cych jest zawsze odejmowana od
cz ci PG stanowi cej SW, nawet je li przy cza
na rysunku przebiegaj cz ciowo przez stref
brzegow

[m2]

T (lub B, b, p, r, VA) odst p uk adania przewod w w ramach PG lub
odst py dla poszczeg lnych jej cz ci (patrz opis
pola „SB / SW”). 

[mm]
[cm] [m] 

Typ rury
Spos b u o enia

g rny wiersz: stosowany w danej powierzchni
grzewczej typ rury 
dolny wiersz: spos b uk adania rur w ramach
p tli, wybrany w danych PG 

Liczba p tli liczba p tli (p aszczyzn) grzewczych
wyst puj cych w tym pomieszczeniu

D . rur cznie

prz. + p t.

g rny wiersz: sumaryczna d ugo rury, jaka
powinna by  u o ona w ramach danej p tli
grzewczej, cznie z d ugo ci  przy czy
dolny wiersz: d ugo przy czy prowadz cych
od rozdzielacza do w a ciwej p tli + d ugo rury
stanowi cej w a ciw  p tl grzewcz . Suma tych
dw ch warto ci jest r wna sumarycznej d ugo ci
z wiersza pierwszego 

Nast. Zaw. nastawa zaworu na rozdzielaczu reguluj cego
przep yw w danej p tli. W drugim wierszu
pojawia si oznaczenie, czy nastawa dotyczy
zaworu na powrocie – „(P)”, czy na zasilaniu „(Z)”
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Warstwy pod ogi W tym polu s wy wietlane warstwy izolacji
znajduj ce si pod p yt grzewcz , w kolejno ci
od p yty systemowej w d

Podobnie jak w tabeli wynik w oblicze , parametry monta u dla PG ogrzewanych
przy czami s wy wietlane oddzielnie i zgrupowane w ramach sekcji za ostatnim
nale cym do danej sekcji rozdzielaczem.

Wzajemne u o enie opisu danej grupy PG grzanych przy czami, opisu
pomieszcze i pask w parametr w monta u dla poszczeg lnych PG jest identyczne
jak dla standardowych PG. Wyst puj  jedynie r nice w zakresie p l i ich znaczenia.

Nag wek parametr w monta u dla tego typu PG zawiera nast puj ce pole: 

Powierzchnie grzane przy czami, przypisane do r d a: <Nazwa_ r d a>;
Nazwa r d a, kt re zasila wymienione poni ej PG grzane przy czami.

Pasek zawiera takie same pola jak w przypadku standardowej PG, jednak nie
wszystkie s  wype nione. Do istotnych p l nale :

Symbol PG 
Ok adzina / Rlb 

znaczenie identyczne jak dla standardowej PG [(m2K)/W]

pow. znaczenie identyczne jak dla standardowej PG [m2]
T (lub B, b, p, r, VA) odst p uk adania obowi zuj cy dla tych

przy czy przechodz cych przez dan PG
grzan przy czami, dla kt rych w danych by a
pozostawiona opcja (auto). Niekt re przy cza
mog by uk adane z innym, narzuconym w
danych przez u ytkownika odst pem.
Szczeg owe informacje w tym zakresie s
umieszczone w tabelce parametr w monta u dla
poszczeg lnych przy czy dost pnej przy
wydruku

[mm]
[cm] [m] 

Typ rury
Spos b u o enia

dla PG grzanych przy czami zawsze jest
wpisana opcja „ogrzewane przy czami”

Warstwy pod ogi znaczenie identyczne jak dla standardowej PG

9.2.8. Tabela obieg w

Tabela „Obiegi” zawiera wyniki oblicze uszeregowane dla wszystkich tras od
r d a do poszczeg lnych odbiornik w. Na pocz tku tabeli znajduje si nazwa r d a

/ kot a, do kt rego s pod czone opisane ni ej obiegi. Nast pnie jest nazwa obiegu
zawieraj ca nazw  odbiornika.

Kolejne wiersze zawieraj opisy dzia ek zasilaj cych dany odbiornik, wyniki
samego odbiornika oraz dzia ek powrotnych do r d a. S  to nast puj ce pola:
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Opis symbol ( r d a, dzia ki, odbiornika)
Strum. Q/Φ strumie  ciep a w elemencie [W]
G masowe nat enie przep ywu [kg/h]
L d ugo  dzia ki [m]

red. rednica dzia ki [mm]
w pr dko  przep ywu medium przez dzia k [m/s]
R jednostkowy spadek ci nienia [Pa/m]
Dzeta suma wsp czynnik w opor w miejscowych

element w armatury na dzia ce (tych, kt re nie s
charakteryzowane znan warto ci  oporu lub kv) 

ζ warto  opor w miejscowych [Pa]
R*L+Z sumaryczna warto opor w miejscowych i na

d ugo ci
[Pa]

Op r arm. op r armatury znajduj cej si  na dzia ce [Pa]
Op r ca k. ca kowity op r dzia ki [Pa]
dt spadek temperatury na dzia ce lub odbiorniku [K]
Gr. Izol. dobrana grubo  izolacji na dzia ce [mm]

Dodatkowo dla r d a s wypisywane w tabeli wyniki odno nie strumienia ciep a,
nat enia przep ywu oraz ci nienia dyspozycyjnego. Dla odbiornik w wy wietlane s
wyniki odno nie strumienia ciep a, nat enia przep ywu, oporu armatury
przyodbiornikowej, ca kowitego oporu odbiornika, spadku temperatury oraz warto ci
ci nienia grawitacyjnego na odbiorniku.

9.2.9. Lista element w na dzia kach

Tabela zawiera szczeg owy opis element w znajduj cych si na poszczeg lnych
dzia kach w instalacji. W opisie samej dzia ki znajduj si pola zawieraj ce numer,
przep yw przez dzia k , jej rednic oraz rodzaj i grubo izolacji. Poszczeg lne
elementy opisane poni ej zawieraj  nast puj ce pola:

Katalog nazwa katalogu, z jakiego element zosta  dobrany
Nazwa elementu nazwa elementu oraz charakterystyczne dane (np.

rednice wlotowe i wylotowe tr jnika, kolana lub
z czki)

Kod katalogowy kod katalogowy elementu
Op r op r elementu
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9.2.10. Lista element w na odbiornikach

Tabela zawiera szczeg owy opis element w znajduj cych si na poszczeg lnych
odbiornikach, w tym r wnie armatury przy czeniowej. W opisie samego odbiornika
znajduj si pola zawieraj ce nazw pomieszczenia, w kt rym znajduje si odbiornik,
symbol odbiornika, jego moc, oraz przep yw przez odbiornik. Poszczeg lne elementy
opisane poni ej zawieraj  nast puj ce pola:

Katalog nazwa katalogu, z jakiego element zosta  dobrany
Nazwa elementu nazwa elementu oraz charakterystyczne dane (np.

rednice wlotowe i wylotowe tr jnika, kolana lub
z czki)

Kod katalogowy kod katalogowy elementu
Op r op r elementu

! Tworzenie list element w na dzia kach i odbiornik w poch ania znaczn cz
czasu oblicze i wymaga du o pami ci operacyjnej. Dlatego w przypadku bardzo
du ych instalacji wy czenie tych list mo e znacznie przyspieszy uzyskanie
wynik w.

9.2.11. Zestawienie rur, kszta tek i z czek

Program tworzy zestawienie rur, kszta tek i z czek potrzebnych do wykonania
instalacji, kt re zosta y dobrane z katalog w wczytanych do projektu. W zestawieniu
elementy uszeregowane s w dw ch grupach: jako elementy projektowane i istniej ce
– zale nie od statusu dzia ki.

Produkt nazwa katalogowa produktu
Wielko dobrana / narzucona wielko  produktu
Kod katalogowy kod katalogowy produktu
Ilo ilo  produktu 
Jednostka jednostka miary

9.2.12. Zestawienie zawor w, armatury i pomp

Program tworzy zestawienie zawor w, armatury i pomp, kt re zosta y dobrane
z katalog w wczytanych do projektu lub zadeklarowane jako elementy spoza
katalog w. W zestawieniu elementy uszeregowane s w dw ch grupach: jako
elementy projektowane i istniej ce – zale nie od statusu dzia ki, na kt rej znajduje si
armatura.

Produkt nazwa katalogowa produktu
Wielko dobrana / narzucona wielko  produktu
Kod katalogowy kod katalogowy produktu
Ilo ilo  produktu 
Jednostka jednostka miary
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9.2.13. Zestawienie grzejnik w

Program tworzy zestawienie grzejnik w, kt re zosta y dobrane z katalog w
wczytanych do projektu. W zestawieniu elementy uszeregowane s w dw ch grupach:
jako elementy projektowane i istniej ce.

Produkt nazwa katalogowa produktu
Wielko dobrana / narzucona wielko  produktu
Kod katalogowy kod katalogowy produktu
Ilo ilo  produktu 
Jednostka jednostka miary

9.2.14. Zestawienie rozdzielaczy

Program tworzy zestawienie rozdzielaczy, kt re zosta y dobrane z katalog w
wczytanych do projektu. Zestawienie to nie zawiera rozdzielaczy ogrzewania
pod ogowego kt re s zestawione w „Zestawieniu element w OP”. W zestawieniu
elementy uszeregowane s  w dw ch grupach: jako elementy projektowane i istniej ce.

Produkt nazwa katalogowa produktu
Wielko dobrana / narzucona wielko  produktu
Kod katalogowy kod katalogowy produktu
Ilo ilo  produktu 
Jednostka jednostka miary

9.2.15. Zestawienie izolacji

Program tworzy zestawienie izolacji (otulin rurowych) dzia ek. W zestawieniu
elementy uszeregowane s w dw ch grupach: jako elementy projektowane i istniej ce
– zale nie od statusu izolowanej dzia ki.

Produkt nazwa katalogowa produktu
Wielko dobrana / narzucona wielko  produktu
Kod katalogowy kod katalogowy produktu
Ilo ilo  produktu 
Jednostka jednostka miary

9.2.16. Zestawienie element w ogrzewania p aszczyznowego

Dla element w ogrzewania p aszczyznowego (umowna granic jest rozdzielacz)
program generuje osobno kompletne i szczeg owe zestawienie materia w,
obejmuj ce:

- elementy instalacji – rury, rozdzielacze, z czki przy czeniowe rur do
rozdzielaczy, armatur  rozdzielaczy, 

- elementy uzupe niaj ce – szafki rozdzielaczy, rury os onowe (peszle), izolacje
dla rur,

- elementy konstrukcji pod ogi – p yty systemowe, folie ochronne, p yty izolacyjne, 
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- akcesoria i elementy monta owe – spinki monta owe, siatki lub szyny
monta owe, ta m przy cienn , plastyfikatory lub dodatki do beton w
(jastrych w) i inne.

Poszczeg lne elementy s zestawiane w ilo ciach zgodnym z wytycznymi
producenta danego systemu ogrzewania pod ogowego.

Produkt nazwa katalogowa produktu
Wielko dobrana / narzucona wielko  produktu
Kod katalogowy kod katalogowy produktu
Ilo ilo  produktu 
Jednostka jednostka miary

! Nale y zwr ci uwag na pole „Pow. do zest. [m2]” (powierzchnia do
zestawienia materia w), obecne w danych PG. Podczas zestawiania materia w
takich jak p yty izolacyjne lub systemowe brana jest pod uwag warto z tego
pola, a nie powierzchnia efektywna PG. Pole to umo liwia uwzgl dnienie
podczas tworzenia zestawienia materia w izolacyjnych ca ej powierzchni
pomieszczenia w sytuacji, gdy rury grzejne (a wi c PG) pokrywaj tylko jego
cz .

9.2.17. Podsumowanie rur 

Podsumowanie rur jest opcjonalne i zawiera alternatywne zestawienie rur
uszeregowane wg trzech r nych kryteri w:

Nazwa rury nazwa katalogowa produktu
Kod katalogowy kod katalogowy produktu
Skr t skr cona nazwa rury
Izolowane ilo rur izolowanych [m]
W peszlu ilo rur w peszlu [m]
Nieizol. ilo rur nieizolowanych [m]
Narzucone ilo rur o rednicach narzuconych [m]
Dobrane ilo rur o rednicach dobranych [m]
Istniej ce ilo rur o przypisanym stanie „Istniej cy” [m]
Proj. ilo rur o przypisanym stanie „Projektowany” [m]
Z ogrz. pod . ilo rur dobrana do ogrzewania pod ogowego [m]

9.2.18. Wyszukiwanie element w

Podczas przegl dania tabel z wynikami mo e zaj potrzeba wyszukania
pewnych element w o zadanych kryteriach, np. dzia ek o zadanym przep ywie lub
o okre lonej pr dko ci przep ywu wody, co przy wi kszym projekcie mo e okaza si
do trudne. Mo na w wczas skorzysta z funkcji wyszukiwania, kt ra jest dost pna
w podr cznym menu tabeli wynik w wywo ywanym za pomoc klikni cia prawym
klawiszem myszy – kombinacja klawiszy Ctrl+F.
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Po wybraniu z menu pozycji „Wyszukiwanie” otworzy si  przyk adowe okno:

Zaznaczaj c dan wielko przez klikni cie przycisku znajduj cego si z
prawej cz ci drzewa przy wybranej wielko ci mo na otworzy okno szczeg owego
opisu kryteri w wyszukiwania wynik w z tej kolumny:

Po zatwierdzeniu danych nale y w oknie „Wyszukiwanie” klikn przycisk „OK”.
Rezultatem tej operacji b dzie pod wietlenie w tabeli wynik w wszystkich p l
spe niaj cych warunek wyszukiwania. Po zdefiniowaniu i zatwierdzeniu nast pnego
warunku zaznaczone b d zar wno ju wcze niej zaznaczone pola, jak r wnie te,
kt re spe niaj nowy warunek. Tak wi c, wyszukiwanie wieloparametrowe odbywa si
wed ug zasady logicznego „lub”.

W celu uruchomienia wyszukiwania z nowymi warunkami, nale y klikn przycisk
„Wyczy ”, a nast pnie wprowadzi w spos b opisany powy ej nowe kryteria
wyszukiwania.

Mo na r wnie skorzysta z funkcji szybkiego wyszukiwania wywo ywanego
przyci ni ciem kombinacji klawiszy Shift+Ctrl+F. Opcja ta w atwy spos b pozwala
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wyszuka element z konkretnej kolumny wynik w (np. wed ug symbolu, kodu
katalogowego). Nale y klikn na dowolne pole w odpowiedniej kolumnie i wcisn  t
kombinacj klawiszy – otworzy si  w wczas okienko wyszukiwania z mo liwo ci
wpisania szukanej wielko ci.

9.2.19. Konfiguracja wygl du tabel 

Menu podr czne zawiera tak e mo liwo dostosowania do w asnych potrzeb
wygl du tabel wynik w („Konfiguracja widoku”). Oto przyk adowe okno konfiguracji:

Klikaj c na okienka wyboru przy nazwie kolumny mo na w cza i wy cza
poszczeg lne kolumny. Domy lnie wszystkie kolumny s  zaznaczone do wy wietlania.
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Je eli cz sto korzysta si ze zmienionych ustawie , mo na je zapisa
w schemacie. W tym celu, po zaznaczeniu kolumn do wy wietlenia na ekranie, nale y
wybra przycisk „Zapisz schemat”. W okienku, kt re zostanie wy wietlone nale y
wpisa  dowoln  nazw  dla nowego schematu i klikn  OK. 

Natomiast chc c usun schemat, wystarczy zaznaczy go i klikn przycisk
„Usu schemat”.

9.3. Wydruk lub eksport do arkusza wynik w tabelarycznych

Je eli obliczenia s kompletne, mo na tabele wynik w wydrukowa na drukarce
lub wyeksportowa  do arkusza kalkulacyjnego programu MS Excel.

9.3.1. Wydruk wynik w oblicze na drukarce

♦ W celu wydrukowania wynik w nale y:

1. Klikn  przycisk „Drukuj”. Pojawi si  okno podgl du i konfiguracji wydruku,
2. Ustali schemat (orientacj strony i poszczeg lne elementy, kt re powinny si

znale na wydruku) oraz styl wydruku, korzystaj c z zak adek „Schemat” i „Styl”
znajduj cych si  prawej strony okna, 

3. Ustali  marginesy strony wydruku na zak adce „Wydruk”, 
4. Skontrolowa czy wszystkie powy sze ustawienia s prawid owe i zgodne z

zamierzeniami,
5. Na zak adce „Wydruk” skonfigurowa ustawienia og lne wydruku, takie jak: typ

drukarki, zakres drukowanych stron, ilo  kopii, numerowanie stron, i inne, 
6. W celu rozpocz cia wydruku klikn przycisk „Drukuj” w g wnym oknie

konfiguracji.
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Okno podgl du i konfiguracji wydruku

Po naci ni ciu przycisku „Drukuj” pojawi si  okno podgl du i konfiguracji wydruku:

Okno podgl du i konfiguracji wydruku sk ada si z dw ch cz ci i pozwala na
skonfigurowanie wydruku w bardzo szerokim zakresie. Lewa cz okna stanowi
obszar podgl du wydruku strony. Podgl d odpowiada aktualnym ustawieniom w
zakresie stylu oraz schematu wydruku. 

Je eli skala podgl du powoduje, e w oknie podgl du mie ci si tylko cz
bie cej strony, pojawi si suwaki umo liwiaj ce przesuni cie widocznego zakresu
strony. Widoczny zakres mo na te zmieni przy u yciu apki – kursor, po
umieszczeniu na obszarze okna podgl du wydruku zmienia wygl d na apk , kt ra
umo liwia z apanie i przesuni cie ogl danej strony wydruku.

Z prawej strony znajduje si pasek s u cy do konfigurowania wydruku, na kt rym
wyst puj trzy zak adki zatytu owane “Schemat”, “Styl” i “Wydruk”. Poszczeg lne
elementy tego paska zosta y opisane poni ej.

Zmiana wy wietlanej strony i skali podgl du wydruku

Na g rze paska konfiguracji wydruku umieszczony jest zestaw przycisk w i p l
umo liwiaj cych zmian skali podgl du wydruku:

Pole „Podgl d strony ... z ...” umo liwia przej cie do podgl du kolejnej /
poprzedniej strony wydruku, jednocze nie informuj c, jaka jest aktualna sumaryczna
liczba stron. Przyciski poni ej tego pola umo liwiaj  wed ug kolejno ci:
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- zwi kszenie skali podgl du,
- zmniejszenie skali podgl du,
- ustalenie skali pozwalaj cej na podgl d ca ej strony,
- ustalenie skali dostosowanej do szeroko ci strony razem z marginesami,
- ustalenie skali dostosowanej do szeroko ci strony bez margines w.

Drukowanie

Poni ej znajduje si  przycisk „Drukuj” pozwalaj cy na rozpocz cie wydruku. 

U ycie tego przycisku spowoduje wydrukowanie wynik w oblicze
w zadeklarowanym zakresie i stylu wydruku.

Powr t do oblicze

Poni ej znajduje si przycisk „Koniec” pozwalaj cy zako czy konfiguracj
wydruku i powr ci  do podgl du tabel wynik w i opcji oblicze :

Cz paska konfiguracji wydruku zajmuj trzy zak adki, zatytu owane „Schemat”,
„Styl” i „Wydruk”. 

9.3.2. Ustawienia og lne wydruku 

Po otwarciu okna podgl du i konfiguracji wydruku aktywna jest zak adka
„Wydruk”, umo liwiaj ca zmian og lnych ustawie wydruku (rodzaj drukarki, ilo
kopii, zakres drukowanych stron, itd.).

Przycisk „szczeg y” otwiera i zamyka dodatkowe pola do konfiguracji
numerowania stron. Na poni szym przyk adzie dodatkowe pola s  widoczne:
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Zmiana wielko ci margines w

W dolnej cz ci zak adki „Wydruk” znajduj si pola s u ce do ustawiania
szeroko ci margines w, odpowiednio lewego, g rnego, prawego i dolnego:

9.3.3. Schematy wydruku – ustalenie zakresu drukowanych wynik w

Zak adka „Schemat” umo liwia dok adne okre lenie, jakie tabele i pola wynik w
oblicze  maj  by  wydrukowane:

W g rnej cz ci zak adki znajduje si pole wyboru jednego spo r d
zdefiniowanych schemat w wydruku. Lista u do u pozwala na przejrzenie i modyfikacj
aktualnie wybranego schematu. Wprowadzane zmiany b d dynamicznie
uwzgl dniane w oknie podgl du w lewej cz ci ekranu.

Po modyfikacji dowolnego ze schemat w wydruku mo na go zapisa pod now
nazw w celu u ycia go nie tylko do bie cego wydruku, ale tak e w przysz o ci. W
tym celu nale y przycisn przycisk „Zapisz schemat” i poda nazw nowego
schematu. Istniej ce schematy mo na usuwa przy pomocy przycisku „Usu
schemat”. Schematy standardowe programu nie mog  zosta usuni te.

W rodku zak adki jest pole umo liwiaj ce zmian orientacji wydruku z pionowej
na poziom .

! Zmiana orientacji wydruku na poziom daje cz sto bardzo dobre efekty,
poniewa powoduje, e poszczeg lne wiersze tabel wynik w mieszcz si w
jednym wierszu na wydruku. Problem dzielenia wierszy wynik w przy wydruku
mo na te usun poprzez zmniejszenie margines w, o ile stosowana drukarka
pozwala na zastosowanie niewielkich margines w.
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9.3.4. Style wydruku – ustalenie kolor w i czcionek

Zak adka „Styl” umo liwia okre lenie wielko i rodzaju stosowanej czcionki oraz
skonfigurowanie kolor w t a i napis w, oddzielnie dla poszczeg lnych typ w p l w
tabelach wynik w:

Podobnie jak w przypadku schemat w wydruku (patrz wy ej), program posiada
zestaw predefiniowanych styli wydruku oraz umo liwia zapisanie nowych styli,
utworzonych przez U ytkownika. Style predefiniowane nie mog  zosta  usuni te.

Dla lepszej czytelno ci wynik w, co drugi wiersz jest wyszarzany. Mo na
zadeklarowa  procentowo stopie  szaro ci dla wierszy nieparzystych.

9.3.5. Eksport wynik w oblicze do arkusza programu MS Excel

♦ Aby wyeksportowa  wyniki oblicze  do arkusza kalkulacyjnego nale y:
1. Klikn na skierowan w d strza k znajduj c si z prawej strony przycisku

umieszczonego w g rnej cz ci okna oblicze . Pojawi si
menu zawieraj ce pozycje „Drukuj”, „Ustawienia wydruku” oraz „Eksport do MS-
Excel…”. Do wyboru s dwie opcje: ”Eksport do MS-Excel: aktualna zak adka”,
„Eksport do MS-Excel: wszystkie zak adki”

2. Wybra trzeci lub czwart pozycj – „Eksport do MS-Excel…”. Program
wy wietli okienko s u ce do wprowadzenia nazwy docelowego pliku w formacie
.xls,

3. Klikn przycisk „Zapisz” znajduj cy si w tym okienku. Plik zostanie zapisany
na dysku, 

Dla kontroli utworzony plik automatycznie zostaje otwarty w programie MS Excel,
o ile program ten jest zainstalowany.
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9.4. Wyniki w edytorze graficznym i wydruk rysunk w

Je eli obliczenia zako cz si sukcesem, to po powrocie z oblicze projekt
przyjmie status “obliczony”. Obrazuje to ikonka stanu w linii stanu, na kt ra po

kompletnych i nie zako czonych, b dami obliczeniach wygl da nast puj co: .

Je eli obliczenia zako cz si sukcesem, to po powrocie z oblicze projekt
przyjmie status “obliczony”. Obrazuje to ikonka stanu w linii stanu, kt ra po

kompletnych i nie zako czonych b dami obliczeniach wygl da nast puj co: .
Wyniki oblicze  s zapami tywane w pliku projektu i wi kszo z nich mo na

w spos b trwa y (pojawiaj cy si na wydruku) lub tymczasowy (w chmurce 
podpowiedzi dla wskazanego aktualnie elementu) zobaczy w edytorze graficznym.
R wnie lista b d w oblicze pojawiaj ca si pod tabelami wynik w i tabele wynik w
s  dost pne w edytorze graficznym. 

Wyniki, kt re mo na uwidoczni na schemacie sieci i wydrukowa , mo na
podzieli  na dwie kategorie:

- wyniki oblicze dla dzia ek (odcink w sieci) – nie pokazuj si domy lnie,
wymagane jest wstawienie na ka d interesuj c  U ytkownika dzia k elementu
typu „Opis dzia ki” (patrz rozdzia : 6.6. „Elementy grafiki i opisy”), 

- wyniki oblicze dla odbiornik w, armatury i ewentualnie w z w sieci – pojawiaj
si automatycznie, wymagane jest jedynie ich skonfigurowanie w menu
„Opcje/Wygl d element w”. Dla niekt rych element w domy lnie mog by
ustawione puste zestawy wynik w oblicze .

Program automatycznie nie opisuje dzia ek, gdy w wielu sytuacjach opisy te
mog yby nak ada si na inne elementy rysunku i zmniejsza jego czytelno . Opisy
mog by indywidualnie umieszczone przez U ytkownika na ka dej dzia ce. Ponadto
mo liwe jest szybkie wstawienie opis w do wielu jednocze nie zaznaczonych dzia ek.
Wstawianie opis w mo e odbywa si podczas edycji danych (przed obliczeniami) lub
po obliczeniach i powrocie do edytora graficznego. Wi cej informacji na temat
wstawiania opis w dzia ek znajduje si  w rozdziale 4.10

Mo e si zdarzy , e opisy dzia ek oraz armatury b d nachodzi y na siebie lub
inne elementy w projekcie, czyni c w ten spos b rysunek ma o czytelnym. Nale y
w wczas przesun opisy poszczeg lnych element w nachodz cych na siebie.
Mo na tego dokona zaznaczaj c dany element (np. zaw r), pojawia si wtedy te
pod wietlenie opisu oraz ikonka , kt r nale y przewlec lewym klawiszem myszki
w odpowiednie miejsce. Ca y opis elementu zostanie przemieszczony.
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Opis grzejnika mo na zadeklarowa  w dwojaki spos b – patrz rozdzia : 6.1.1. 

9.4.1. Podgl d wynik w dla element w za pomoc  chmurek 

Program umo liwia atwy podgl d danych element w oraz wynik w oblicze dla
poszczeg lnych element w za pomoc  chmurek podpowiedzi.

♦ Aby wy wietli chmurk podpowiedzi zawieraj c dane i wyniki dla elementu, nale y
ustawi  si  myszk  na elemencie i chwil odczeka .

Je eli instalacja jest obliczona, program wy wietla podstawowe dane elementu
oraz niekt re wyniki jego oblicze . Je eli instalacja nie jest obliczona, program
wy wietli tylko podstawowe dane.

Dla niekt rych element w, np. grzejnika zintegrowanego, istnieje mo liwo
wy wietlenia r nych chmurek zale nie od miejsca zatrzymania wska nika myszki.
Inna chmurka pojawia si po najechaniu na rodek grzejnika i inna po najechaniu
w pobli u montowania zestawu przy czeniowego.

9.4.2. Drukowanie i opcje wydruku 

Po wykonaniu oblicze mo liwy jest wydruk projektu na dowolnej drukarce
zainstalowanej w systemie Windows. Przed wykonaniem wydruku nale y ustawi
opcje wydruku oraz ustali miejsca ci cia papieru, w sytuacji, gdy wydrukowanie
ca ego projektu na jednym arkuszu nie jest mo liwe.

♦ Aby wydrukowa  projekt nale y:
1. Przej do warstwy “Wydruk” poprzez klikni cie na odpowiedni zak adk

warstw projektu, znajduj c si w prawym dolnym rogu ekranu. Program
przejdzie w tryb podgl du wydruku,

2. Ustawi parametry i opcje wydruku przy pomocy p l w tabeli danych (tabela
danych musi by  w czona),

3. Skontrolowa poprawno  u o enia miejsc ci cia papieru i ewentualnie dokona
korekt w tym zakresie przeci gaj c myszk  miejsca ci ,

Informacja
o wk adce
zaworowej

Informacja
o grzejniku

Informacja
o zestawie
przy czeniowym
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4. Wykona polecenie „Plik / Drukuj” (Ctrl+P, ). Projekt zostanie
wydrukowany.

Po wybraniu zak adki „Wydruk” program przejdzie w tryb podgl du wydruku.
Z ekranu znikn punkty pod cze , punkty pomocnicze, wszystkie linie przyjm
odpowiedni grubo . Jednocze nie w tabeli danych pojawiaj si pola do konfiguracji
wydruku zebrane w trzy kategorie „Drukarka”, „Zakres wydruku”, „Wydruk”: 

Drukarka
Drukarka, na kt rej ma by  wydrukowany projekt.

Ustawienia ...
Pole s u ce do konfiguracji ustawie drukarki. Za pomoc przycisku z

prawej strony pola mo na otworzy odpowiednie okienko do konfiguracji ustawie
drukarki.

Zakres wydruku 
Pole s u ce do wyboru wydruku zakresu edycji. U ytkownik mo e wybra ,

kt ry zakres edycji ma by drukowany. Mo na zaznaczy jednocze nie wszystkie
zakresy edycji do wydruku lub wybra  dowolne.

Dla arkusza roboczego „Plan/rzut” mo liwy jest wydruk zakres w edycji:
„Ogrzewanie”, „San”, „Konstrukcja”, „Podk ad”, z arkusza roboczego „Rozwini cie”
mo liwy jest wydruk zakres w edycji: „Ogrzewanie”, „San”, „Konstrukcja”, 

Skala
Skala wydruku w stosunku do rzeczywistych rozmiar w projektu. Istnieje

mo liwo dopasowania wielko ci rysunku do zadeklarowanej strony. Po wpisaniu „?”
program wylicza tak skal , aby ca y rysunek zmie ci si na stronie o wybranej
wielko ci. W polu tabeli pojawia si  w wczas napis: „(dopasuj) = (85)”, co oznacza, e
program dobra  skal  wydruku 1:85. 

Zak adka [cm]
Szeroko zak adki. Poni ej w tym rozdziale znajduje si opis zak adek

i przyk adowy uk ad stron. 

Orientacja
Mo liwo  zmiany orientacji papieru z pionowej na poziom  i odwrotnie.

Marg. lewy [cm], Marg. prawy [cm], Marg. g rny [cm], Marg. dolny [cm]
Ustawienia margines w wydruku.

D ugo  papieru [mm]
D ugo papieru. Jako d ugo papieru program rozumie rozmiar papieru

r wnoleg y do osi poziomej projektu.

Szeroko  papieru [mm]
Szeroko papieru. Jako szeroko papieru program rozumie rozmiar papieru

r wnoleg y do osi pionowej projektu.
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Kolor
To pole pozwala w czy lub wy czy wydruk kolorowy na drukarkach

kolorowych (np. w celu oszcz dno ci tuszu kolorowego lub wykonania szybkiego
wydruku testowego). Je eli pole „Kolor” jest ustawione na „Nie”, to niezale nie od tego,
czy drukarka jest kolorowa, czy nie, wydruk zawsze b dzie czarno–bia y. Wy czenie
koloru ma zastosowanie r wnie przy wydruku na drukarkach monochromatycznych
(czarno–bia ych) – zdarza si , e sterowniki takich drukarek nie drukuj zbyt jasnych
kolor w.

Papier we wst dze
Pole wyboru papieru we wst dze „Tak”/„Nie”. Poj cie papieru we wst dze

zosta o om wione w rozdziale 9.4.4. Szeroko papieru widoczna na podgl dzie
wydruku odpowiada szeroko ci formatu papieru wybranego w ustawieniach drukarki.

D . strony we wst dze
Pola te s u  do ustawienia drukowania we wst dze (patrz rozdzia  9.4.4)…

Ilo  stron 
Pole informuj ce o liczbie stron potrzebnych do wydrukowania projektu przy

aktualnych ustawieniach wydruku.

! Je eli w polu „Ilo stron” widoczna jest bardzo du a liczba, a na podgl dzie
wydruku nie wida granic arkuszy, nale y wykona funkcj od wie enia uk adu
stron wydruku – menu g wne „Plik/ Od wie  uk ad stron wydruku”.

Niekt re dane odno nie wydruku znajduj ce si w tabeli s wsp lne dla
wszystkich arkuszy wyst puj cych w projekcie. Pola zawieraj ce takie dane to:
drukarka, ustawienia, zak adka, orientacja, marginesy, d ugo i szeroko papieru,
kolor oraz deklaracja papieru we wst dze.

! UWAGA! – przy nietypowych projektach niekt re ze stron mog by ca kowicie
puste.

W trybie podgl du wydruku na ekranie wida fioletowe i zielone kreski wraz
z symbolami no yczek. Oznaczaj one miejsca ci papieru. Kreski fioletowe
oznaczaj miejsce ci cia papieru, a kreski zielone oznaczaj zak adki, kt re u atwiaj
sklejenie projektu z pojedynczych kartek. Zak adka jest cz ci wydruku, kt ra pojawia
si na obu s siaduj cych stronach. Przy sklejaniu projektu nale y takie strony na o y
jedn na drug  w a nie na szeroko zak adki. Dwie kr tkie kreski powy ej i poni ej
obszaru wydruku oznaczaj miejsce, do kt rego powinna przylega strona. Nie ma
znaczenia, kt ra strona b dzie na g rze, a kt ra na dole. Zak adka mo e zosta
wy czona w tabeli danych poprzez wpisanie warto ci „0” (zero) do pola “Zak adka”.
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Poni ej przedstawiono wygl d przyk adowych dw ch s siednich stron wydruku:

Po ustawieniu kursora myszki na jednej z fioletowych kresek zmienia on kszta t na
taki, kt ry sugeruje mo liwo przesuwania miejsca ci cia papieru. “ api c” myszk za
wybran kresk mo na j przesuwa tak, aby np. nie by o ci cia w rodku tekstu opisu
pomieszczenia. Nigdy jednak nie mo na ustawi wielko ci strony wi kszej ni wielko
strony w drukarce, mo na j  tylko zmniejsza .

Program umo liwia powr t do ustawienia standardowego wielko ci strony. W tym
celu nale y wybra polecenie „Plik / Od wie uk ad stron wydruku”. Tak e zmiana
drukarki, skali, zak adek lub margines w powoduje ustawienie standardowego uk adu
stron.

Ponadto og lne ustawienia drukowania s zadeklarowane w menu g wnym
„Opcje/ Ustawienia programu/ Og lne” w grupie ustawie „Opcje drukowania”. Mo na
w ten spos b wybra czy maj by drukowane linie jako miejsca ci cia, no yczki itp.
Wi cej informacji na ten temat zawiera pkt. 7.3.1. 

Ustawienia drukowania dotycz ce poszczeg lnych element w projektu takich jak
dzia ki, elementy armatury itp. s zadeklarowane w menu g wnym „Opcje/Wygl d
element w”. W ten spos b mo na wybra czy maj by drukowane symbole obej i
odsadzek, dzia ki itp. Wi cej informacji na ten temat zawiera rozdzia  7.2.5. 

9.4.3. Ustawienia drukarki

♦ Aby wywo a  okienko ustawie drukarki nale y:
- Wybra  polecenie Plik / Ustawienia drukarki

albo
- Wybra warstw “Wydruk” w prawym dolnym rogu ekranu i klikn na przycisk z

kropkami z prawej strony pola “Ustawienia ...”
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Okienko, kt re zostanie wywo ane jest zale ne od konkretnej drukarki. W ka dym
przypadku istnieje mo liwo  wyboru wielko ci papieru oraz orientacji wydruku.

9.4.4. Drukowanie na papierze we wst dze

Edytor graficzny umo liwia drukowanie na papierze we wst dze, na tych
drukarkach, kt re maj tak mo liwo . Mo liwo taka zale y nie tylko od samej
konstrukcji drukarki, ale tak e od sterownika tej drukarki zainstalowanego pod
Windows (programu steruj cego prac  drukarki).

! Pole „Papier we wst dze” oznacza, e program (i sterownik drukarki) ma
rozumie wst g jako ci g po czonych ze sob kartek (np. ci g stron A4), a nie
jako jedn  d ug stron . Spos b interpretacji papieru przez program nie zale y
od tego, jak fizycznie wygl da wst ga, tzn. czy faktycznie jest ci giem
po czonych stron, czy papierem z rolki bez adnych miejsc podzia u.

♦ Aby drukowa we wst dze nale y najpierw spr bowa ustawi w sterowniku drukarki
papieru o du ej d ugo ci. Sterowniki niekt rych drukarek umo liwiaj  u ycie papieru
U ytkownika i podanie du ej d ugo ci strony dla takiego typu papieru (np. 5 m).
Uzyskuje si  to nast puj co:

1. Przej  na zakres edycji „Wydruk”,
2. W pierwszym polu tabeli danych - „Drukarka” wybra dan  drukark ,
3. W drugim polu tabeli danych - „Ustawienia” klikn na przycisk z trzema

kropkami znajduj cy si  z prawej strony pola, 
4. Otwarte zostanie okienko do konfiguracji ustawie drukarki. Wygl d tego

okienka zale y od konkretnej drukarki, 
5. W okienku konfiguracji ustawie drukarki nale y odszuka pole s u ce do

wyboru wielko ci papieru. W tym polu nale y sprawdzi , czy jest mo liwe
ustawienie papieru U ytkownika,

6. Je eli nie jest mo liwe ustawienie du ej d ugo ci papieru – zobacz opis
post powania poni ej,

7. Je eli jest mo liwe ustawienie papieru U ytkownika, to nale y go wybra i
spr bowa ustawi  d ugo papieru (lub szeroko – zale nie od sterownika
drukarki) na maksymaln  d ugo . Nale y spr bowa wpisa du warto (np.
10 m) i wtedy sterownik poinformuje o warto ciach maksymalnych,

8. Ustawi  orientacj  papieru na „Poziom ”,
9. Upewni  si , e pole “Papier we wst dze” jest ustawione na „Nie”,
10.Na ekranie powinien by  widoczny podgl d stron – pas w wydruku,
11.Wykona  wydruk. 

Je eli zgodnie z powy szym post powaniem nie by o mo liwe odpowiednie
ustawienie papieru U ytkownika, to nale y spr bowa wydruku z u yciem innych
ustawie  drukarki. W tym celu nale y:

1. Przej  na zakres edycji „Wydruk”,
2. W pierwszym polu tabeli danych – „Drukarka”  wybra dan  drukark ,
3. W drugim polu tabeli danych – „Ustawienia” klikn na przycisk z trzema

kropkami znajduj cy si  z prawej strony pola, 
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4. Otwarte zostanie okienko do konfiguracji ustawie drukarki. Wygl d tego
okienka zale y od konkretnej drukarki, 

5. Zale nie od rodzaju drukarki nale y spr bowa :
- znale ustawienie drukarki informuj ce, e ma zainstalowany papier we

wst dze. Takim ustawieniem jest przyk adowo ustawienie „Transparent” dla
drukarki HP DeskJet 1120,

- spr bowa ustawi rozmiar papieru, kt ry w nazwie ma „Fanfold”. Taki rozmiar
papieru informuje drukark , e nie powinna implementowa wewn trznego
marginesu drukowania (np. Epson 2150),

- je eli adne z powy szych nie daje rezultatu – spr bowa ustawi zwyk y
papier,

6. Przed zamkni ciem ustawie drukarki nale y zapami ta lub zapisa  d ugo
i szeroko  w milimetrach dla wybranego papieru,

7. Je eli po zamkni ciu okienka ustawie drukarki uk ad stron b dzie niew a ciwy
(np. strony b d mia y bardzo ma y rozmiar), to nale y w polach tabeli danych
„D ugo papieru” i „Szeroko papieru” wpisa zapami tane d ugo ci
wybranego papieru,

8. Ustawi  orientacj  papieru na „Poziom ”,
9. Pole "Papier we wst dze" w tabeli danych ustawi  na "Tak",
10.W polu „D . strony we wst dze” nale y wpisa warto  d ugo ci papieru

oczekiwan przez sterownik Windows. Warto  t nale y dobra
eksperymentalnie. Z regu y b dzie ona r wna CA KOWITEJ D UGO CI
( cznie z marginesami) WYBRANEGO RODZAJU PAPIERU – np. dla strony
A4 w orientacji poziomej b dzie to 297 mm. Dla niekt rych drukarek w tym polu
nale y wpisa  to samo, co w polu „D ugo  papieru”,

11.Na ekranie powinien by widoczny podgl d stron wydruku. Pionowe linie ci cia
papieru s w tym przypadku miejscami ci cia wirtualnego, przekazywanymi
sterownikowi drukarki i nie mo na ich przesuwa . Mo na natomiast przesuwa
poziome linie ci cia,

12.Wykona  wydruk. 

Opisany powy ej spos b post powania nie dla ka dej drukarki b dzie mia
zastosowanie. Je eli nie b dzie mo liwe wydrukowanie we wst dze, to najcz ciej
oznacza to, e nie umo liwia tego sterownik drukarki. W takiej sytuacji nale y
spr bowa znale zaktualizowany sterownik drukarki np. w Internecie na stronach
firmowych producenta, wpisuj c w przegl darce internetowej adres:
‘www.<nazwa_producenta>.com’, np. www.epson.com. Oczywi cie mo e si okaza ,
e nawet nowe sterowniki nie rozwi zuj  problemu.

Ustawienia drukarki mo na zapisa w pliku SAMOCZYT, kt ry stanowi szablon
podczas zak adania nowych plik w. Wi cej informacji na temat pliku SAMOCZYT
znajduje si  w rozdziale 7.12.2.

9.4.5. Lista b d w w edytorze graficznym

Lista b d w po powrocie do edytora graficznego mo e by  w czana i wy czana
poleceniem „Widok / Poka /Schowaj list  b d w” (F8). Zawarto listy b d w jest
zale na od ostatnio wykonanej operacji:

- je eli obliczenia dla edytowanego projektu nie by y ani razu wywo ane, lista
b d w b dzie pusta,

http://www.epson.com
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- je eli ostatnio wykonan czynno ci by o sprawdzenie po cze , lista b d w
b dzie zawiera a komunikaty wynikaj ce ze sprawdzania po cze (b dy
pod cze  lub b dzie pusta, je li takie b dy nie wyst puj ),

- je eli wywo ano obliczenia dla projektu, jednak po zapoznaniu si z wynikami
diagnostyki wr cono do edytora w celu wprowadzenia korekty danych, lista
b d w b dzie zawiera a komunikaty diagnostyki,

- je eli wykonano obliczenia dla projektu, lista b dzie zawiera a komunikaty
b d w, ostrze e  i podpowiedzi powsta e w procesie oblicze .

Informacje na temat rodzaj w i sk adni komunikat w pojawiaj cych si w li cie
b d w znajduj si w rozdziale 8.3.3, natomiast rozdzia 8.3.4 zawiera wskaz wki
dotycz ce u ywania listy b d w – opis jej struktury, spos b odnajdywania element w
zwi zanych z komunikatami oraz wy wietlania dodatkowych informacji na temat
wybranych komunikat w.

Po naci ni ciu prawego klawisza myszki na li cie b d w pojawia si podr czne
menu, w kt rym pojawiaj  si  nast puj ce mo liwo ci:

- odszukaj element – odszukiwanie elementu zwi zanego z danym komunikatem,
- zaznacz wszystkie elementy, w kt rych wyst pi  ten b d,
- zaznacz wszystkie elementy, w kt rych wyst pi  ten b d, typu ..., 
- zaznacz wszystkie elementy, w kt rych wyst pi  ten b d (ca y plik), 
- dodatkowa informacja nt. komunikatu,
- nie pokazuj wi cej tego komunikatu.

! Pocz tkowo wszystkie komunikaty s wy wietlone wyt uszczon czcionk .
Ka dy komunikat po pierwszym wyszukaniu zwi zanego z nim elementu jest
zaznaczony jako “sprawdzony” i jest wy wietlany w li cie b d w zwyk
czcionk . Istnieje jednak mo liwo ponownego wyszukania elementu
zwi zanego z tym komunikatem (menu otwierane prawym klawiszem myszki).
Program zmienia czcionk od razu po odszukaniu elementu, wi c nie nale y
traktowa  b du pisanego zwyk  czcionk  jako b du poprawionego.

Informacje o znaczeniu poszczeg lnych b d w znajduj  si  na ko cu instrukcji. 

9.5. Mo liwo ci wp ywania na wyniki oblicze

Poni szy rozdzia zawiera kilka porad post powania w sytuacjach, kiedy
obliczenia ko cz si  b dami merytorycznymi, takimi jak niemo no zaprojektowania
grzejnika pod ogowego, wyregulowania wszystkich p tli pod czonych do rozdzielacza,
dobrania rednic ruroci g w, grzejnik w konwekcyjnych itd., albo kiedy b d w nie ma,
lecz wyniki z innych przyczyn s  niezadowalaj ce.

9.5.1. Ogrzewanie p aszczyznowe – niezadowalaj ce wyniki cieplne

W przypadku uzyskania niezadowalaj cych wynik w cieplnych dla okre lonej PG,
a wi c w przypadku, gdy wyst puje niedob r lub nadmiar mocy (nadwy ka Q/Φ jest
r na od zera), mo na zastosowa szereg zmian w danych pozwalaj cych na popraw
uzyskiwanych wynik w.
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Na wst pie warto zwr ci uwag , czy aktualnie wybrany odst p uk adania rur nie
jest narzucony r cznie. Mo e si zdarzy , e przy okazji wcze niejszych oblicze
projektu pewien odst p zosta  narzucony r cznie.

♦ Nast puj ce zmiany danych spowoduj  wzrost mocy uzyskiwanej z danej PG:
- zmniejszenie oporu cieplnego ok adziny pod ogowej,
- wprowadzenie lub zwi kszenie ju istniej cej strefy brzegowej. Nale y przy tym

pami ta , e bardziej efektywnym rodzajem strefy brzegowej pSB, natomiast
zSB pozwala jedynie na niewielki stosunkowy wzrost wydajno ci na jednostk
powierzchni,

- zwi kszenie powierzchni efektywnej PG, np. poprzez rezygnacj z odst pu PG
od cian wewn trznych (je li jest stosowany), zredukowanie powierzchni
zabudowanej itp., 

- zredukowanie powierzchni przy czy przechodz cych, np. poprzez narzucenie
im niewielkiego odst pu uk adania, nawet w po czeniu z ich zaizolowaniem.
Pozytywny efekt b dzie szczeg lnie du y, je li przy cza maj ustawione nie
wi cej ni 50% uwzgl dniania ich mocy (warto domy lna). Redukcja
powierzchni zajmowanej przez przy cza zwi kszy efektywn powierzchni
dost pn  dla w a ciwej p tli grzewczej, 

- podniesienie temperatury zasilania, 
- dopuszczenie mniejszej minimalnej r nicy temperatur.

W celu zmniejszenia mocy PG nale y wprowadza podobne korekty, lecz
o przeciwnym charakterze.

! Mo e si zdarzy , e zmiany, kt re teoretycznie powinny spowodowa wzrost
mocy ogrzewania pod ogowego, spowoduj spadek jego wydajno ci. Sytuacja
taka jest powodowana odrzuceniem niekt rych odst p w uk adania z uwagi na
przekroczenie normy w zakresie tpp/ pp max.

Przyk adowo, podniesienie temperatury zasilania mo e spowodowa , e wariant
uk adania o najmniejszym odst pie zostanie odrzucony i w efekcie najlepszy spo r d
dost pnych wariant w b dzie dawa moc mniejsz ni przed podniesieniem tz/θz. Ten
sam efekt mo e wi c spowodowa , e obni enie tz/θz pozwoli na wzrost wydajno ci
z danej PG, oczywi cie realizowany przy pomocy mniejszego odst pu uk adania, kt ry
nie by  dopuszczony przy wy szej tz/θz.

Podobne, sprzeczne z intuicj efekty mog wyst pi przy zmianie ok adziny
pod ogi na inn , o wi kszym oporze. Zasadniczo wzrost oporu ok adziny powoduje
spadek wydajno ci ogrzewania pod ogowego, jednak cz sto ograniczeniem nie jest
op r ok adziny, tylko konieczno spe nienia normy w zakresie maksymalnej
punktowej temperatury pod ogi. W takiej sytuacji podniesienie oporu ok adziny
powoduje lepszy rozp yw ciep a w pod odze, a co za tym idzie umo liwia podniesienie
redniej temperatury pod ogi bez przekraczania maksymalnej temperatury punktowej.

W efekcie mo e wyst pi sytuacja, e np. zastosowanie ok adziny dywanowej pozwala
na uzyskanie wi kszej wydajno ci ogrzewania pod ogowego ni  ok adzina ceramiczna.

Ciekawym rozwi zaniem w sytuacjach, gdy niekt re odst py uk adania s
odrzucone z uwagi na przekroczenie normy, jest zastosowanie zintegrowanej strefy
brzegowej pod czonej na pocz tku obwodu (pSB). W strefie brzegowej dozwolona
tpp/θpp max jest wy sza. Konstrukcja pSB powoduje, e czynnik grzewczy o wysokiej
temperaturze wp ywa najpierw do strefy brzegowej, kt ra ma wysok dopuszczaln
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tpp/θpp max, a dopiero po wych odzeniu si w tej cz ci p tli wp ywa do strefy
wewn trznej i mo e si  okaza , e przekroczenie normy ju  nie nast puje.

Je eli mo liwo ci zmiany danych i konstrukcji instalacji zosta y wyczerpane,
a uzyskiwana moc w dalszym ci gu nie odpowiada wymaganej, nale y w danych
pomieszczenia zredukowa Qop/Φop poprzez ograniczenie udzia u ogrzewania
pod ogowego w ca kowitej wydajno ci grzejnik w w pomieszczeniu.

9.5.2. Ogrzewania p aszczyznowe – niezadowalaj ce wyniki hydrauliczne

! Komunikaty o b dach dotycz cych przekroczenia maksymalnej straty ci nienia,
przep ywu i d ugo ci rury zawieraj sugestie dotycz ce wymaganego podzia u
PG na cz ci, pozwalaj cego usun przyczyn  b du. Nie oznacza to, e
podzia y te s konieczne – komunikaty nale y rozumie jako: „je li nie zostan
wprowadzone inne zmiany, konieczny b dzie podzia danej PG na X cz ci”.
Cz sto bowiem o wiele lepszym rozwi zaniem jest usuni cie tych b d w w inny
spos b, szczeg lnie je li sugerowany przez program podzia prowadzi do
powstania bardzo wielu nowych PG.

♦ W celu zredukowania przep yw w i strat ci nienia mo na wprowadzi nast puj ce
zmiany:

- zwi kszy minimaln  r nic temperatur w danych obwod w regulacji lub
indywidualnie dla okre lonych PG. Uzyskanie ma ych r nic temperatur
czynnika (poni ej 5K) wymaga zastosowania du ych pr dko ci przep ywu.
Poniewa strata ci nienia ro nie wraz ze wzrostem przep ywu w spos b
kwadratowy, niewielka zmiana w zakresie wynikowej r nicy temperatur mo e
bardzo znacz co wp yn  na strat  ci nienia,

- nieznacznie podnie temperatur zasilania. Po podniesieniu jej np. o 1K
uzyskanie takiej samej redniej temperatury czynnika w p tli jest osi gane przy
r nicy temperatur wi kszej o ok. 2K, co poci ga za sob znaczny spadek
pr dko ci przep ywu i jeszcze wi kszy spadek straty ci nienia,

- zwi kszy grubo izolacji pod p yt grzewcz . Strata w d jest r wnowa ona
narzutem na przep yw, a wi c zwi ksza przep yw sumaryczny. Poprawa izolacji
powoduje zmniejszenie straty w d  i zmniejszenie sumarycznego przep ywu,

- zastosowa spos b uk adania rury daj cy mniejsze opory. Przyk adowo u o enie
limakowe nie powoduje tworzenia tak ostrych uk w jak u o enie meandryczne,

dlatego liniowa strata ci nienia przy uk adzie limakowym b dzie mniejsza ni
przy meandrycznym,

- zastosowa  rur  o wi kszej rednicy.

Je eli wprowadzenie powy szych zmian nie usunie b d w w zakresie
przep yw w i strat ci nienia, konieczne jest dokonanie podzia u PG na odpowiedni
ilo cz ci. Operacja ta powinna by wykonywana dopiero po zastosowaniu innych
dost pnych metod, gdy mog one wp yn na stopie koniecznego podzia u. W li cie
b d w oblicze program wy wietla aktualne komunikaty zawieraj ce sugestie
w zakresie podzia u. Komunikat „... podziel na 3, lepiej na 4” oznacza, e podzia na 3
cz ci da wyniki bardzo bliskie granicznym, co wi e si z ryzykiem, e np. strata
ci nienia po podziale dalej b dzie zbyt wysoka (wprowadzenie dodatkowych PG
poci ga za sob dodanie nowych przy czy, co ma wp yw na efektywn powierzchni
p tli i mo e spowodowa  niewielk  zmian wymaganych parametr w pracy).
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Opr cz przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej straty ci nienia w p tli
ogrzewania pod ogowego cz sto wyst puje sytuacja odwrotna – spadek ci nienia jest
zbyt ma y w stosunku do ci nienia dyspozycyjnego na rozdzielaczu i uniemo liwia
poprawn regulacj wszystkich obieg w wychodz cych z rozdzielacza. Taka sytuacja
wyst puje najcz ciej przy pod czeniu do jednego rozdzielacza bardzo ma ych
i dosy du ych powierzchni grzewczych lub PG o mocno zr nicowanym
zapotrzebowaniu ciep a na m2. W takich sytuacjach mo na stosowa korekty danych
przeciwne do wykonywanych przy zmniejszaniu przep ywu (opisanych powy ej).
W sytuacjach skrajnych konieczne mo na si okaza zlikwidowanie osobnych p tli w
najmniejszych PG i ogrzewanie ich za pomoc przy czy przechodz cych. Spos b
prowadzenia przy czy w takich sytuacjach jest opisany w rozdziale 6.3.3.4.

9.5.3. Ogrzewania grzejnikowe – niezadowalaj cy dob r rednic

Dob r rednic przewod w centralnego ogrzewania grzejnikowego i sieci
zasilaj cej rozdzielacze ogrzewania pod ogowego odbywa si wed ug ustalonych na
zak adce „Opcje doboru rednic” kryteri w. Warto ci tych kryteri w zale od
umiejscowienia dzia ki, kt re jest ustalane w edytorze graficznym. Z przyczyn
praktycznych s one r ne np. dla ga zek grzejnikowych i pion w lub sieci
rozdzielczej. Mo e si wi c zdarzy , e dzia ka o okre lonym przep ywie b dzie mog a
mie dobran rednic 20 mm jako ga zka, ale jako odcinek sieci mieszkaniowej,
gdzie zadana jest mniejsza warto jednostkowego oporu tarcia R [Pa/m] – wymagana
b dzie dla niej rednica 25 mm. Je eli oczekiwana jest mniejsza warto rednicy (np.
z uwagi na dost pno lub koszty z czek i armatury), a U ytkownik nie chce globalnie
zwi kszy warto ci Rmax dla sieci mieszkaniowej, mo e indywidualnie wskazanym
dzia kom, kt rym program przypisa umiejscowienie „mieszkanie” zmieni je na
„ga zka”, po czym powt rzy  obliczenia z ponownym doborem rednic.

Czasami program sygnalizuje niemo no dobrania w og le rednicy dzia ki.
Mo e si tak zdarzy szczeg lnie w przypadkach korzystania z domy lnego typu rur,
gdy typ ten ma stosunkowo ma y zakres rednic. Je eli w katalogu, z kt rego pochodzi
wybrany typ domy lny (np. rury w zwojach), istnieje podobny typoszereg lecz
o wi kszym zakresie rednic (np. rury w sztangach), zwykle jest on wskazany jako tzw.
nast pca i program ma mo liwo dobrania alternatywnie takiej rury, co jednak
wymaga zaznaczenia opcji „Przechod do nast pc w rur” w zak adce opcji doboru
rednic.

9.5.4. Ogrzewania grzejnikowe – dobrane w mieszkaniu grzejniki s
r nych wysoko ci

Przyj ta w programie metoda doboru grzejnik w konwekcyjnych w du ym stopniu
opiera si na danych odczytanych z konstrukcji budynku, takich jak wymiary wn k
podokiennych. Wymaga to jednak w czenia okre lonego sposobu uwzgl dniania
ogranicze wymiar w. I tak, je eli oczekiwali my w mieszkaniu doboru grzejnik w
konwekcyjnych o takiej samej wysoko ci, a grzejniki zosta y umieszczone na rzucie
pod oknami, nale y sprawdzi , czy wszystkie grzejniki maj wybrane ograniczenie
wysoko ci „dopasuj do wn ki”. Powinny by one w wczas dobrane o wysoko ci
maksymalnie wype niaj cej wn k podokienn , kt rej wysoko (a dok adniej – rz dna
parapetu) jest sta a dla ca ej kondygnacji. Alternatywnie mo emy narzuci grzejnikom
tak sam wysoko , korzystaj c z podgl du warto ci odczytanych z u ytego w tym
miejscu katalogu grzejnik w.
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9.5.5. Zbyt wysoka warto  ci nienia dyspozycyjnego w r dle

Cz st przyczyn takiej sytuacji jest op r zawor w regulacyjnych, kt re nie s
odpowiednie dla wyst puj cych w nich przep yw w. Zale nie od warto ci wpisanych
do katalogu, mo e na tych zaworach wyst pi  r wnie przekroczenie dopuszczalnego
spadku ci nienia i w wczas zdiagnozowanie sytuacji jest atwe. Jednak niekt re typy
zawor w mog (teoretycznie) przenie znaczne przep ywy, a dopuszczalny spadek
ci nienia zosta dla nich ustalony na wysokim poziomie. U ycie takich zawor w na
odbiornikach o du ym nat eniu przep ywu (b d cym skutkiem nie tylko znacznej
wydajno ci cieplnej, ale i ma ego sch odzenia czynnika) nie spowoduje b d w
zwi zanych z przekroczeniem parametr w pracy zawor w, ale zawy y wymagane
ci nienie dyspozycyjne. W takiej sytuacji nale y w miar mo no ci zmieni typ takich
zawor w na inny, maj cy wi kszy zakres kv. 

Inn przyczyn mo e by  u ycie regulator w r nicy ci nienia o wysokiej
minimalnej warto ci stabilizowanej r nicy ci nie . Przyk adowo, je eli stabilizowana
cz instalacji ma op r w asny 11 kPa, a zastosowano regulator o zakresie stabilizacji
25 – 50 kPa, w wczas opory instalacji wzrosn w przybli eniu o 14 kPa, plus opory
w asne regulatora i zaworu towarzysz cego, (do kt rego pod czona jest rurka
impulsowa). W tej sytuacji nale y u y innego typu regulatora i/lub lub przenie go
w kierunku r d a. Pewien skutek przyniesie te zadanie mniejszych warto ci DPmin
dla zawor w regulacyjnych, jednak nale y mie  r wnie na uwadze zalecenia
producenta zaworu w tym zakresie. 
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A. DODATEK A – STANDARDOWE CZYNNO CI
PRZYPISANE DO KLAWIATURY ORAZ MYSZKI 

W tym rozdziale znajduje si lista czynno ci przypisanych do klawiatury oraz
myszki. Tabela zawiera ustawienia standardowe – mog one ulec zmianie w okienku
„Dostosuj”:

A.1. Klawiatura:

Kombinacja
klawiszy:

Wywo ywana czynno  w edytorze graficznym: 

Esc od wie enie widoku. 

F1: je li zaznaczony jest element – wywo anie pomocy nt. tego
elementu.
je li wybierany jest typ elementu z listy – wy wietlenie pomocy nt.
wybieranego typu. 
je li nie jest zaznaczony aden element – wywo anie pomocy
og lnej.
w li cie b d w i oknie wynik w diagnostyki – wywo anie
informacji na temat b du.

F2 powt rzenie ostatnio wpisanej warto ci w tabeli danych.

Shift+F2 sprawdzenie poprawno ci po cze .

F3 wstawienie tego samego elementu/modu u co ostatnio. 

Shift+F3 renumerowanie dzia ek.

F4 prze czenie widoku: instalacja policzona/niepoliczona.

F5 wy wietlenie ca ego projektu – ustalenie takiej skali i po o enia,
aby ca y projekt by  widoczny.

Shift+F5 wy wietlenie ca ej aktywnej warstwy – ustalenie takiej skali i
po o enia, aby wszystkie elementy z aktywnej warstwy by y
widoczne.

F7 dane og lne projektu – wy wietlenie okienka „Opcje projektu” na
zak adce „Dane og lne”.

Ctrl+F7 struktura budynku – wy wietlenie okienka „Opcje projektu” na
zak adce „Struktura budynku”.

Shift+F7 informacja o projekcie – wy wietlenie okienka „Opcje projektu” na
zak adce „Informacja”. 

F8 w czenie / wy czenie listy b d w.

Shift+F8 w czenie/wy czenie drzewa struktury budynku.

F9 w czenie/wy czenie listy zestaw w danych. 

Shift+F9 w czenie/wy czenie listy pask w narz dzi do wyboru. 

F10 wywo anie oblicze .
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Shift+F10 wywo anie szybkich oblicze , bez wy wietlania opcji i tabel. 

F11 w czenie / wy czenie tabeli wynik w oblicze w edytorze 
graficznym.

F12 w czenie/wy czenie tabeli danych. 

Alt+C w czenie/wy czenie trybu SIAT – wyr wnywania element w do
siatki.

Alt+Q wy wietlenie podr cznego menu. 

Alt+V w czenie/wy czenie trybu AUTO – automatycznego czenia
element w.

Alt+X w czenie/wy czenie trybu BLOK – zablokowania wszystkich
element w przed przesuwaniem. 

Alt+Z w czenie/wy czenie trybu ORTO – wstawiania tylko linii
amanych pionowych i poziomych + pod dodatkowym
zadeklarowanym k tem.

Alt+B w czenie/wy czenie trybu POWT – powtarzalne wstawianie
element w konstrukcji, instalacji i armatury.

Ctrl+A zaznaczenie wszystkich element w z aktywnej warstwy.

Ctrl+Shift+A automatyczne pod czenie zaznaczonych odbiornik w.

Ctrl+B zablokowanie zaznaczonych element w przed przesuwaniem.

Ctrl+C skopiowanie zaznaczonych element w do schowka.

Ctrl+Shift+C skopiowanie i mo liwo  konfiguracji zaznaczonych element w.

Ctrl+D odblokowanie zaznaczonych element w i umo liwienie ich
przesuwania.

Ctrl+F w czenie/wy czenie okienka wyszukiwania element w.

Ctrl+G zgrupowanie zaznaczonych element w.

Ctrl+H odgrupowanie zaznaczonych element w.

Ctrl+I importowanie rzutu budynku z pliku DWG/DXF. 

Ctrl+L wy wietlenie okienka z edycj  skr t w literowych.

Ctrl+M wy wietlenie okienka z edycj  makr. 

Ctrl+P drukowanie aktualnego arkusza. 

Ctrl+Q dzielenie element w.

Ctrl+R roz czenie zaznaczonych element w.

Ctrl+Shift+R ca kowite roz czenie zaznaczonych element w.

Ctrl+S zapis projektu na dysk. 

Ctrl+V wklejenie fragmentu projektu lub modu u ze schowka. 
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Ctrl+X przeniesienie zaznaczonych element w do schowka.

Ctrl+Z cofni cie ostatniej operacji.

Ctrl+Y ponowienie ostatniej operacji. 

Ctrl+Enter w tabeli danych – otwiera list dla p l, kt re maj mo liwo
wyboru z listy. 

Ctrl+Ins skopiowanie zaznaczonych element w do schowka.

Ctrl+Page Up przej cie do poprzedniego arkusza roboczego (pomi dzy
zak adkami zmiana „w lewo”). 

Ctrl+Page Down przej cie do nast pnego arkusza roboczego (pomi dzy
zak adkami zmiana „w prawo”).

Ctrl+Tab odwracanie zaznaczonych element w w poziomie.

Ctrl+„+” powi kszenie widoku.

Ctrl+„-” pomniejszenie widoku.

Ctrl+„*” przej cie do powi kszania obszaru.

Ctrl+„/” przej cie do p ynnego powi kszania.

Ctrl+strza ki
(blok strza ek)

przej cie do elementu tego samego typu znajduj cego si
najbli ej aktualnie zaznaczonego w okre lonym kierunku. 

Ctrl+Alt+strza ki
(blok strza ek)

przej cie do elementu dowolnego typu znajduj cego si najbli ej
aktualnie zaznaczonego w okre lonym kierunku. 

Ctrl+strza ki
Ctrl+Home
Ctrl+End
Ctrl+PgUp
Ctrl+PgDn
 (blok numeryczny) 

przej cie do przy czonego elementu, w okre lonym kierunku. 

Ctrl+Shift+Alt+strza
ki

powielenie zaznaczonego fragmentu projektu w okre lonym
kierunku.

Shift+Ins wklejenie modu u ze schowka.

Delete usuni cie zaznaczonych element w.

Enter zatwierdzenie danych w tabeli. 

A.2. Myszka:

Lewy klawisz:

pojedyncze klikni cie na
element

zaznaczenie elementu i odznaczenie innych.

pojedyncze klikni cie na
element z przyci ni tym
klawiszem Shift

zaznaczenie elementu bez odznaczania innych. Je eli
klikni ty element by zaznaczony to czynno ta
powoduje jego odznaczenie. 
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pojedyncze klikni cie na
element z przyci ni tym
klawiszem Ctrl

zaznaczenie elementu znajduj cego si pod spodem
aktualnie zaznaczonego.

podw jne klikni cie na element konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domy lnie:
zaznaczenie ca ego przy cza (wszystkich jego
odcink w).

podw jne klikni cie w tabeli
danych

konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domy lnie:
zmienia warto  pola na nast pn  (dla p l z list ).

Prawy klawisz:

pojedyncze klikni cie konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domy lnie:
wy wietlenie menu podr cznego.

podw jne klikni cie konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domy lnie:
w czenie tabeli danych je li jest wy czona.

rodkowy klawisz: 

pojedyncze klikni cie konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domy lnie:
przesuwanie widoku.

Rolki myszki: 

obr t rolki p ynne powi kszanie i pomniejszanie projektu.

obr t rolki z przyci ni tym
prawym klawiszem Alt

przesuni cie widoku projektu.
Dla myszki z dwoma rolkami przesuni cie zgodnie z
domy lnym przeznaczeniem rolki – w pionie lub w
poziomie.
Dla myszki z jedn rolk przesuni cie projektu w
pionie.

obr t rolki z przyci ni tymi
klawiszami Shift+Alt

precyzyjne przesuni cie widoku projektu (z mniejszym
skokiem).
Dla myszki z dwoma rolkami przesuni cie zgodnie z
domy lnym przeznaczeniem rolki – w pionie lub w
poziomie.
Dla myszki z jedn rolk przesuni cie projektu w
pionie.

obr t rolki z przyci ni tymi
klawiszami Ctrl+Alt

przesuni cie widoku projektu ze zmian znaczenia
rolek.
Dla myszki z dwoma rolkami przesuni cie niezgodnie z
domy lnym przeznaczeniem rolki – w poziomie lub w
pionie.
Dla myszki z jedn rolk przesuni cie projektu w
poziomie.
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B. DODATEK B – KOMUNIKATY O B DACH

B.1. Komuniakty dla ELEMENT W WYSTEPUJ CYCH w projekcie 

B.1.1. B dy

B d: Armatura lub rura nieodpowiednie dla zadanej temperatury i ci nienia
B d pojawi si , gdy dla temperatury i ci nienia statycznego zadeklarowanego

w projekcie program nie mo e u y dzia ki z wybranego typoszeregu lub armatury na
niej umieszczonej.

B d: B d podczas przetwarzania zestawienia materia w
B d pojawiaj cy si podczas tworzenia zestawienia materia w – oznacza to b d

wewn trzny w katalogu programu. W tej sytuacji prosz skontaktowa si z dostawc
oprogramowania – konieczne jest dostarczenie pliku danych.

B d: B d po cze  element w w projekcie
Ten komunikat pojawia si , gdy w arkuszu wyst puj  b dy po cze . Dok adne

komunikaty o b dach wy wietlaj  si  jako lista w oknie „Wyniki diagnostyki”.

B d: B d po cze  jednorurowych
B d pojawi si , je li w instalacji jednorurowej po czenia nie s poprawne

i program nie jest w stanie rozpozna  struktury instalacji.

B d: B d wewn.: nie uzupe nione tpp/¯ppmaxsw
B d: B d wewn.: nie uzupe nione tpp/¯ppmaxsb

B d pojawi si , gdy nie zostanie uzupe niona lub b dzie niepoprawnie
wprowadzona w tabeli danych warto tpp/θppmax (maksymalnej temperatury
powierzchni pod ogi) dla strefy wewn trznej (strefy brzegowej) powierzchni grzewczej.

B d: B d wewn.: p yta systemowa spoza katalogu
B d pojawi si w momencie, gdy w trakcie oblicze program nie odnajdzie we

wczytanych katalogach konstrukcji p yty systemowej lub nie mo e odnale katalogu
u ytego wcze niej.

B d: Brak danych do oblicze  elementu
B d pojawi si , gdy nie zostan uzupe nione dane pozwalaj ce na

przeprowadzenie oblicze danego elementu (np. typu filtr, licznik ciep a, odmulacz).
Sytuacja taka mo e wyst pi , gdy element ten nie ma okre lonego katalogu lub jest
wybrany jako „spoza katalogu”, lecz nie ma uzupe nionych danych.

B d: Brak katalog w przypisanych do projektu
B d pojawi si , gdy dla projektu nie zosta y wybrane adne katalogi, z kt rych

mog yby by  wybrane typy element w w instalacji. 
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B d: Brak ogranicznika temperatury powrotu na dzia ce powrotu 
B d pojawiaj cy si , gdy dla zadeklarowanej w projekcie powierzchni grzewczej

typu „z ograniczeniem temperatury powrotu” nie zosta wprowadzony odpowiedni
zaw r na dzia ce powrotnej.

B d: Brak zaworu reguluj cego na grzejniku w uk adzie jednorurowym
B d pojawiaj cy si , gdy w instalacji jednorurowej nie mo na zd awi

(wyregulowa ) ci nienia ze wzgl du na brak zaworu reguluj cego na odbiorniku.

B d: B dna warto Üt/Ü¯maxsw (<=0)
B d: B dna warto Üt/Ü¯maxsb (<=0)

B d pojawi si , gdy nie zostanie uzupe niona lub b dzie niepoprawnie
wprowadzona w tabeli danych warto ∆t/∆θmax (maksymalny spadek temperatury)
dla strefy wewn trznej (strefy brzegowej) powierzchni grzewczej. 

B d: B dna warto Üt/Ü¯minsw (<=0)
B d: B dna warto Üt/Ü¯minsb (<=0) 

B d pojawi si , gdy nie zostanie uzupe niona lub b dzie niepoprawnie
wprowadzona w tabeli danych warto ∆t/∆θmin (minimalny spadek temperatury) dla
strefy wewn trznej (strefy brzegowej) powierzchni grzewczej. 

B d: Dla poj. meandra nie mo na u o y strefy brzegowej przez zag szczenie
B d pojawi si , gdy powierzchni grzewczej w pomieszczeniu zosta przypisany

wariant u o enia „Pojedynczy meander” i dodatkowo zosta a zadeklarowana strefa
brzegowa tworzona poprzez zag szczenie uk adania przewod w, co nie jest mo liwe
do realizacji.

B d: D ugo  rury wi ksza od d . max. (podzia  – patrz inne b dy dla tej PG) 
B d wy wietli si , je eli w instalacji ogrzewania p aszczyznowego dla powierzchni

grzewczej wyst pi o przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej d ugo ci rury, lecz b d
ten nie jest najwa niejszym, kt ry powoduje nie zapewnienie kryteri w doboru
okre lonych w katalogach producenta. Nale y przejrze inne b dy wyst puj ce dla tej
powierzchni grzewczej. Konieczny jest podzia powierzchni – program podaje na ile
cz ci nale y PG podzieli .

B d: D ugo rury wi ksza od d . max. – podziel PG na cz ci lub zwi ksz d .
max.

B d wy wietli si , je eli w instalacji ogrzewania p aszczyznowego dla powierzchni
grzewczej wyst pi o przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej d ugo ci rury, co
powoduje nie zapewnianie kryteri w doboru okre lonych w katalogach producenta.
W takim wypadku konieczny jest podzia powierzchni grzewczej – program podaje na
ile cz ci nale y PG podzieli .

B d: D ugo rury wi ksza od d . max. (sugerowana liczba obwod w PG – patrz
inne b dy dla tej PG) 

B d wy wietli si , je eli w przemys owej instalacji ogrzewania p aszczyznowego
dla powierzchni grzewczej wyst pi o przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej
d ugo ci rury, lecz b d ten nie jest najwa niejszym, kt ry powoduje nie zapewnienie
kryteri w doboru okre lonych w katalogach producenta. Nale y przejrze inne b dy
wyst puj ce dla tej powierzchni grzewczej. Zamiast podzia u PG konieczne jest
zwi kszenie liczby obwod w – program podaje ich ilo .
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B d: D ugo  rury wi ksza od d . max. – zwi ksz liczb  obwod w PG
B d wy wietli si , je eli w przemys owej instalacji ogrzewania p aszczyznowego

dla powierzchni grzewczej wyst pi o przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej
d ugo ci rury, kt ra powoduje nie zapewnianie kryteri w doboru okre lonych
w katalogach producenta. W takim wypadku zamiast podzia u PG konieczne jest
zwi kszenie liczby obwod w – program podaje ich ilo .

B d: Dzia ka jest jednym punktem na rysunku
B d ten si pojawi, gdy na skutek przesuwania dzia ek jedna z nich zostanie

zredukowana do punktu (jej d ugo na rysunku jest zerowa). Sytuacja taka nie jest
widoczna na rysunku, gdy dzia ka jest przedstawiona tylko jako punkt i mo e by
mylona z punktem innej dzia ki. Dzia k tak mo na usun , klikaj c komunikat o
b dzie, a nast pnie klawisz „Delete” (mo e by  niewidoczna).

B d: Dzia ka nie pod czona bezpo rednio do elementu docelowego
B d pojawi si , gdy element typu „dzia ka bez przep ywu medium” nie zostanie

pod czony do elementu docelowego.

B d: Element ma niesymetryczne dzia ki przy czone
B d pojawi si , gdy np. jedna dzia ka zasila np. 5 grzejnik w, a dzia ka powrotu

prowadzi od 4 grzejnik w. Powstaje wtedy asymetria. 

B d: Element nie pod czony
B d ten si pojawi, gdy element (dzia ka) nie jest pod czony do instalacji z jednej

strony.

B d: Element nie pod . (zasilanie) 
B d: Element nie pod . (powr t)

B d ten si pojawi, gdy element (odbiornik) nie jest pod czony do instalacji od
strony zasilania (powrotu).

B d: Element niedopuszczalny w instalacji ch odniczej
B d pojawi si , gdy w instalacji ch odniczej zostanie zastosowany element nie

przeznaczony do tego rodzaju instalacji (np. grzejnik). 

B d: Element tworzy p tl  z innymi elementami
B d wyst puj cy w momencie, kiedy dzia ki instalacji tworz  p tl (pier cie ).

Program nie liczy uk ad w pier cieniowych – nale y uk ad zmieni na promienisty. Po
klikni ciu na ten b d wskazywany jest pojedynczy element nale cy do p tli.

B d: Element w og le nie pod czony
B d ten si pojawi, gdy element (dzia ka, odbiornik) nie jest w og le pod czony

(pozostaje oddzielnie na rysunku).

B d: Element zdalnego po czenia nie ma pary
B d ten pojawia si w momencie, gdy zdalne po czenie znajduj ce si

w instalacji nie ma przypisanego drugiego zdalnego po czenia, z kt rym stanowi oby
par .
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B d: Elementy tworz  p tl
B d wyst puj cy w momencie, kiedy dzia ki instalacji tworz  p tl (pier cie ).

Program nie liczy uk ad w pier cieniowych – nale y uk ad zmieni na promienisty. Po
klikni ciu na ten b d wskazywana jest ca a p tla.

B d: Fragment instalacji nie jest po czony ze r d em
B d pojawi si , gdy cz projektowanej instalacji nie b dzie pod czona do

r d a. Mo e to nast pi podczas nieumy lnego roz czenia instalacji podczas edycji
lub w sytuacji braku r d a.

B d: Izolacja o narzuconej wielko ci nie wyst puje w katalogu
Komunikat pojawi si , je li w trakcie oblicze program nie odnajdzie w katalogu

izolacji otuliny o narzuconej grubo ci.

B d: Mieszacz jest odwrotnie pod czony
B d pojawiaj cy si w momencie nieodpowiedniego po czenia mieszacza

z instalacj  (po czenie sugeruje kierunek przep ywu od odbiornika do kot a).

B d: Moc grz. narzuconych przekracza wymagan moc grz. w pomieszczeniu
B d pojawi si , je li zadeklarowana moc grzejnik w w pomieszczeniu przekracza

w znacznym stopniu wymagan moc grzejnik w.

B d: Narzucona wielko  spoza katalogu
B d pojawi si , gdy narzucona wielko odbiornika jest spoza katalogu lub

program nie m g odnale  katalogu odbiornik w, u ytego wcze niej.

B d: Nie dobra em rednicy rury 
B d pojawi si , je li w trakcie oblicze program nie mo e dobra rednicy.

Dodatkowo podawana jest informacja, czy z powodu przekroczenia dopuszczalnych
opor w tarcia, czy pr dko ci.

B d: Nie ma dost pnych odst p w uk adania (SW)
B d: Nie ma dost pnych odst p w uk adania (SB)

B d pojawi si , je li w trakcie oblicze program nie odnajdzie we wczytanych
katalogach odst p w uk adania dla strefy wewn trznej (strefy brzegowej).

B d: Nie ma dost pnych odst p w uk adania w danych og lnych (SW) 
B d pojawiaj cy si , gdy podczas oblicze program nie odnalaz odpowiednich

odst p w uk adania w danych og lnych, kt re odpowiada aby obliczeniom pod
wzgl dem cieplnym i hydraulicznym.

B d: Nie ma podanego oporu
B d pojawi si , gdy elementowi o narzuconym oporze nie przypisano warto ci

oporu w tabeli danych.

B d: Nie ma przep ywu
B d ten si pojawi, gdy element, przez kt ry p ynie medium nie jest pod czony

z adnej strony lub, gdy dzia ki, kt re s do niego pod czone, nie s pod czone gdzie
indziej.
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B d: Nie mog dobra adnego odst pu uk adania ze wzgl du na przekroczenie
tpp/¯ppmax

B d pojawi si , je li w trakcie oblicze program nie odnalaz we wczytanych
katalogach odpowiedniego odst pu uk adania ze wzgl du na przekroczenie
maksymalnej dopuszczalnej temperatury powierzchni pod ogi.

B d: Nie mo na dobra rednicy odpowiedniej do przep ywu
B d pojawi si , je li w trakcie oblicze program nie mo e dobra rednicy do

przep ywu obliczeniowego.

B d: Nie mo na dobra  zaworu na elemencie instalacji
B d pojawi si , je li w trakcie oblicze program nie dobra wielko ci zaworu

znajduj cego si  na elemencie instalacji.

B d: Nie mo na pod cza element w-cieni do element w-orygina w
B d pojawi si , gdy U ytkownik b dzie si stara po czy element, kt ry jest –

orygina em (czyli jest obliczany) z elementem, kt ry jest cieniem (czyli nie jest
obliczany). Na jednym arkuszu roboczym mog wyst powa cienie i orygina y, ale nie
mog  by  one ze sob po czone.

B d: Nie mo na wyregulowa  pary dzia ek
B d pojawi si , gdy w trakcie oblicze nie b dzie mo liwo ci wyregulowania

cz ci instalacji zaczynaj cej si od wskazanej pary dzia ek. Niemo liwo ta
spowodowana mo e by du ymi r nicami ci nie pomi dzy poszczeg lnymi
cz ciami projektowanej instalacji – a niewyregulowana para dzia ek znajduje si na
po czeniu fragment w instalacji.

B d: Nie mo na wyregulowa  pary dzia ek regulatorem r nicy ci nie
B d pojawi si , gdy w trakcie oblicze nie b dzie mo liwo ci wyregulowania

cz ci instalacji zaczynaj cej si od wskazanej pary dzia ek, mimo istnienia na nich
regulatora r nicy ci nie . Niemo liwo ta spowodowana mo e by du ymi r nicami
ci nie pomi dzy poszczeg lnymi cz ciami projektowanej instalacji –
a niewyregulowana para dzia ek znajduje si  na po czeniu fragment w instalacji.

B d: Nie mo na wyregulowa  pod czonych powierzchni grz.
Komunikat pojawi si , je li w ramach rozdzielacza nie mo na wyregulowa  p tli

grzewczych (ze wzgl du na zbyt du e r nice ci nie ). Rozwi zaniem problemu mo e
by  podzia na kilka cz ci PG wykazuj cych najwi kszy spadek ci nienia.

B d: Nie podana warto  oporu/dzeta/kv dla zaworu 
B d pojawi si , gdy U ytkownik wybierze rodzaj oporu w tabeli danych dla

zaworu spoza katalogu, lecz nie uzupe ni warto ci (dzeta / op r [kPa]). 

B d: Nie uda o si  dobra  zaworu na dzia ce
B d pojawi si , gdy podczas oblicze wykroczono poza zakres roboczy,

najcz ciej oznacza to bardzo ma y lub bardzo du y przep yw w danej dzia ce.

B d: Nie s  wykorzystane wszystkie wyj cia z zaworu
B d pojawi si , je li w zaworze trzy- lub czterodrogowym pozosta y wyj cia nie

po czone z instalacj .
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B d: Nie wybrane pomieszczenie dla grzejnika z zadanym udzia em
B d pojawi si , je eli w pomieszczeniu zosta zadeklarowany udzia Qwym/Φwym

i udzia ogrzewania grzejnikowego lub Qgrz/Φgrz, a grzejnikowi nie zosta o przypisane
pomieszczenie, w kt rym si znajduje (taka sytuacja mo e wyst pi dla grzejnik w
znajduj cych si  na rozwini ciu).

B d: Nie wykonano regulacji instalacji (zbyt niskie ci nienie lub inne b dy)
B d pojawiaj cy si , gdy program nie m g wykona regulacji instalacji.

Wy wietlane s zwykle dodatkowe komunikaty opisuj ce b dy, b d ce przyczyn
braku regulacji.

B d: Nie znalaz em w katalogu rozdzielacza o wymaganej liczbie wyj
B d pojawi si , gdy w katalogach wczytanych do projektu program nie mo e

odnale rozdzielacza o odpowiedniej wielko ci i okre lonym typie lub nie mo e
odnale  katalogu u ytego wcze niej.

B d: Nie znaleziono elementu zmiany kierunku w katalogu
B d pojawi si w momencie, gdy element zmiany kierunku jest spoza katalogu.

Sytuacja mo e zdarzy si , je li w katalogach wczytanych do projektu program nie
mo e odnale  elementu lub nie mo e odnale  katalogu u ytego wcze niej.

B d: Niedozwolony typ elementu armatury
B d mo e si pojawi na przyk ad, gdy u yto w danych z programu makrodefinicji

zawieraj cej zaw r, kt ry musi by wstawiony w spos b wizualny, czyli przez symbol
graficzny, a wi c nie mo e by w makrodefinicji. Podobnie zostanie odrzucona pompa
wstawiona na ga zk grzejnikow lub te zaw r, kt ry nie powinien si znale na
danej dzia ce, np. stosuje si  go tylko na powrotnej.

B d: Niedozwolony typ zaworu regulacyjnego na odbiorniku
B d pojawi si , gdy zostanie na odbiorniku umieszczony zaw r regulacyjny

przeznaczony dla elementu innego typu. 

B d: Nieokre lona temperatura wylotowa
B d pojawi si , je eli w instalacji grzejnikowej (brak ogrzewania

p aszczyznowego) zastosowany jest reduktor temperatury (mieszacz), wtedy program
na podstawie grzejnik w nie jest w stanie wyznaczy temperatury wyj ciowej
z mieszacza. Nale y w wczas temperatur  wylotow narzuci .

B d: Nieokre lone umiejscowienie dzia ki
B d pojawi si , gdy dzia ka w arkuszu nie b dzie mia a przypisanego

umiejscowienia, a program nie b dzie w stanie okre li  automatycznie umiejscowienia.

B d: Nieokre lony typ grzejnika
B d pojawi si , gdy nie okre lono typu grzejnika lub program nie m g odnale

katalogu grzejnik w, u ytego wcze niej.

B d: Nieokre lony typ rury 
B d wy wietli si , gdy nie zosta okre lony typ rury dla pionu wiecowego lub

program nie m g odnale  katalogu u ytego wcze niej.
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B d: Niepoprawna suma udzia w grzejnik w
B d pojawiaj cy si , gdy sumaryczny udzia mocy grzejnik w w pomieszczeniu

jest nieodpowiedni.

B d: Niepoprawna warto mocy odbiornika
B d pojawi si , gdy wydajno grzejnika zostanie nieuzupe niona lub

nieodpowiednio uzupe niona.

B d: Niepoprawnie narzucona wielko  zaworu
B d pojawi si , je li na dzia ce znajdzie si zaw r o nieodpowiednio narzuconej

rednicy.

B d: Niepoprawnie pod czony
B d pojawi si , gdy regulator nadmiarowo – upustowy zosta nieodpowiednio

pod czony do instalacji, tzn. wyst puje skrzy owanie lub niesymetryczne po czenie.

B d: Niepoprawnie skonstruowana grupa jednorurowa 
B d pojawi si , gdy w projekcie b d istnia y grupy jednorurowe niepoprawnie

skonstruowane i program nie jest w stanie rozpozna  ich struktury.

B d: Nieprawid owa warto  do obliczenia oporu
B d pojawi si , gdy warto  dzeta/kv jest r wna zero. 

B d: Nieprawid owy r czny rozdzia  Q/Ú
B d pojawiaj cy si , gdy narzucony rozdzia zapotrzebowania ciep a

w pomieszczeniu jest nieodpowiedni.

B d: Nieuzupe niona dana powierzchni PG
B d pojawi si , gdy powierzchnia [m2] powierzchni grzewczej nie zosta a

uzupe niona.

B d: Nieuzupe niona rednica przy czy
B d pojawi si , gdy odbiornik o narzuconym oporze nie ma uzupe nionych

rednic przy czy. Podanie rednicy jest potrzebne do wykonania oblicze opor w
(gdy podane jest dzeta) oraz do doboru kszta tek.

B d: Nieuzupe niona warto  do oblicze  oporu elementu
B d pojawi si , gdy U ytkownik wybierze rodzaj oporu dla elementu w tabeli

danych, lecz nie uzupe ni warto ci.

B d: Nieuzupe niona warto  do oblicze  oporu r d a
B d pojawi si , gdy U ytkownik wybierze rodzaj oporu r d a w tabeli danych,

lecz nie uzupe ni warto ci (kv). 

B d: Nieuzupe nione Qgrz/Úgrz.
B d pojawi si , gdy warto wymaganej wydajno ci ogrzewania grzejnikowego

nie zosta a narzucona przez U ytkownika lub obliczona z wymaganej mocy
odbiornik w w pomieszczeniu i procentowego udzia u ogrzewania grzejnikowego
w pokryciu ca kowitej mocy (kt ra  z warto ci zosta a pomini ta).
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B d: Nieuzupe nione Qop/Úop.
B d pojawi si , gdy warto wymaganej wydajno ci ogrzewania

p aszczyznowego nie zosta a narzucona przez U ytkownika lub obliczona
z wymaganej mocy odbiornik w w pomieszczeniu i procentowego udzia u ogrzewania
p aszczyznowego w pokryciu ca kowitej mocy (kt ra  z warto ci zosta a pomini ta).

B d: Nieuzupe niony rodzaj systemu
B d pojawi si , gdy nie zostanie zadeklarowany rodzaj systemu ogrzewania

p aszczyznowego z katalogu danego producenta lub program nie mo e odnale
katalogu u ytego wcze niej.

B d: Nieuzupe niony typ dzia ki
B d pojawi si , je eli pozostan  w arkuszu dzia ki bez okre lonego typu. 

B d: Nieuzupe niony typ elementu na dzia ce
B d pojawi si , je eli elementy armatury na dzia kach nie maj okre lonego typu,

a charakter elementu tego wymaga.

B d: Nieuzupe niony typ rozdzielacza 
B d pojawi si w momencie, gdy typ rozdzielacza nie zosta uzupe niony ani

w danych og lnych ani w tabeli danych elementu lub program nie mo e odnale
katalogu u ytego wcze niej.

B d: Nieuzupe niony typ rury dla przy cza
B d pojawi si , gdy nie zostanie zadeklarowany typ rury dla przy cza z katalogu

danego producenta.

B d: Nieuzupe niony typ rury
B d pojawi si , gdy nie zostanie zadeklarowany typ rury dla powierzchni

grzewczej z katalogu danego producenta lub program nie mo e odnale katalogu
u ytego wcze niej.

B d: Nieuzupe niony typ zaworu
B d pojawi si , gdy nie zostanie zadeklarowany typ zaworu z katalogu danego

producenta lub program nie mo e odnale  katalogu u ytego wcze niej.

B d: Nieuzupe niony typ zestawu pompowo mieszaj cego
B d pojawiaj cy si , gdy dla danego zestawu pompowo – mieszaj cego nie

podano typu w tabeli.

B d: Niewystarczaj ca ilo  produkt w producenta
Wersje firmowe programu maj wbudowane zabezpieczenie, kt re wymaga

zastosowania okre lonej minimalnej ilo ci produkt w producenta dostarczaj cego
oprogramowanie. Przyk adowo w wersji rurowej konieczne jest u ycie pewnej
minimalnej ilo ci rur producenta, w wersji grzejnikowej wymagane jest u ycie
minimalnej liczby grzejnik w producenta. Ilo ci minimalne s okre lone w stosunku do
wszystkich u ytych materia w w projekcie.

W takiej wersji nie jest mo liwe obliczenie projektu wy cznie na materia ach
og lnie dost pnych.
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B d: Nieznane r d o zasilania op 
B d mo e si pojawi , gdy zostanie zaimportowany do programu plik projektu

z wersji 2, w kt rym projektowana instalacja zosta a zako czona rozdzielaczem (czyli
nie ma w niej r d a).

B d: Nieznany dla oblicze  rodzaj medium w r dle
B d pojawi si , je eli U ytkownik zadeklaruje nieznany rodzaj medium

w instalacji. 

B d: Nieznany obw d regulacji
B d pojawi si , gdy powierzchnia grzewcza zosta a nieodpowiednio pod czony

do instalacji, tzn. wyst puje skrzy owanie przy czy, niesymetryczne po czenie lub
prowadzenie dzia ek przez powierzchnie grzewcz  ogrzewan przy czami.

B d: Nieznany typ zaworu na odbiorniku
B d pojawiaj cy si , gdy nie okre lono typu zaworu lub program nie m g

odnale  katalogu zawor w, u ytego wcze niej, lub zaworu w tym katalogu.

B d: Niezr wnowa enie obiegu odbiornika
B d pojawiaj cy si , gdy podczas oblicze wyst pi o niezr wnowa enie obiegu

odbiornika, co wi e si z brakiem lub nieodpowiednim typem armatury regulacyjnej
w obiegu odbiornika.

B d: Ogrzewanie p aszczyznowe pokrywa 100% zapotrzebowania
pomieszczenia – grzejnik niepotrzebny

B d pojawi si , gdy w trakcie oblicze ogrzewanie pod ogowe pokryje
zapotrzebowanie ciep a pomieszczenia i grzejnik na dogrzanie pomieszczenia staje si
zb dny (a jest zdeklarowany w pomieszczeniu).

B d: Ok adzina spoza katalogu
B d pojawi si w momencie, gdy wybrany w projekcie typ ok adziny jest spoza

katalogu. Sytuacja mo e zdarzy si , je li w katalogach wczytanych do projektu
program nie mo e odnale rodzaju ok adziny lub nie mo e odnale katalogu u ytego
wcze niej.

B d: Parametry medium poza zakresem
B d pojawi si , gdy wprowadzone parametry medium b d poza mo liwym

zakresem, w kt rym obowi zuj wzory.

B d: PG z ogranicznikiem temp. powrotu powinna by  pod czona par  dzia ek
B d pojawiaj cy si , gdy zadeklarowana w projekcie powierzchnia grzewcza typu

„z ograniczeniem temperatury powrotu” nie zosta a pod czona za pomoc pary
dzia ek, tylko za pomoc przy czy. Tego typu powierzchnia pod czana jest zawsze
dzia kami do instalacji.

B d: Pow. grzewcza musi by pod czona do rozdzielacza za pomoc przy czy
a nie dzia ek

B d pojawiaj cy si w momencie, gdy U ytkownik po czy powierzchni
grzewcz z rozdzielaczem za pomoc dzia ki (pary dzia ek), co z punktu widzenia
oblicze nie jest dozwolone, poniewa do tego s u y element typu „Przy cze” („Para
przy czy”).
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B d: Powierzchnia do zestawienia jest mniejsza od pow. efektywnej
B d pojawia si , gdy narzucona przez U ytkownika powierzchnia do zestawienia

jest mniejsza od wyliczonej lub narzuconej powierzchni efektywnej. 

B d: Przekroczenie dopuszczalnego spadku ci nienia zaworu 
B d pojawiaj cy si  w momencie, gdy wykroczono poza zakres roboczy zaworu.

B d: Przep yw przekracza maksymalny przep yw dla pompy
B d pojawi si , gdy zestaw pompowo – mieszaj cy zastosowany w instalacji jest

za ma y (pod wzgl dem przep ywu obliczeniowego), co powoduje przekroczenie
maksymalnego przep ywu dla pompy u ytej w tym zestawie. 

B d: Przy cze o.p. nie mo e czy  si  z dzia k
B d pojawi si , gdy przy cze ogrzewania p aszczyznowego zostanie po czone

z dzia k . Przy cza s u tylko do czenia PG z rozdzielaczem – w innych sytuacjach
nale y stosowa dzia ki.

B d: Regulator nie mo e by ustawiony do ci nienia zasilanego obwodu
B d pojawiaj cy si , gdy ci nienie w instalacji jest wi ksze od maksymalnego lub

mniejsze od minimalnego jakie mo e zapewni  regulator nadmiarowo – upustowy.

B d: Regulator nie zapewnia odpowiedniego ci nienia dla zasilanego obwodu
B d pojawiaj cy si , gdy ci nienie w instalacji jest wi ksze od maksymalnego lub

mniejsze od minimalnego jakie mo e zapewni  regulator r nicy ci nie .

B d: Regulator r nicy ci nie  nie ma pary 
B d pojawi si w momencie, gdy dla regulatora r nicy ci nie nie wstawiono

zaworu pozwalaj cego na przy czenie rurki impulsowej.

B d: Rodzaj pomieszczenia spoza katalogu
B d pojawi si w momencie, gdy wybrany w projekcie rodzaj pomieszczenia jest

spoza katalogu. Sytuacja mo e zdarzy si , je li w katalogach wczytanych do projektu
program nie mo e odnale rodzaju pomieszczenia lub nie mo e odnale katalogu
u ytego wcze niej.

B d: Rodzaj systemu spoza katalogu
B d pojawi si w momencie, gdy wybrany w projekcie rodzaj systemu ogrzewania

p aszczyznowego jest spoza katalogu. Sytuacja mo e zdarzy si , je li w katalogach
wczytanych do projektu program nie mo e odnale rodzaju systemu lub nie mo e
odnale  katalogu u ytego wcze niej.

B d: Rura lub element armatury nieodpowiedni do temperatury lub ci nienia
B d pojawi si , gdy dla temperatury i ci nienia statycznego zadeklarowanego

w projekcie program nie mo e u y dzia ki lub armatury na niej umieszczonej.

B d: Spadek temperatury nieodpowiedni dla zastosowania r d a
B d pojawi si , gdy spadek temperatury na odbiorniku jest niepoprawny

w stosunku do zadeklarowanego rodzaju r d a w projekcie. Dla r d a ciep a powinna
by zachowana dodatnia warto spadku temperatury, natomiast dla r d a ch odu
r nica ta powinna by  ujemna.
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B d: Suma powierzchni PG jest wi ksza od pow. pomieszczenia
B d pojawiaj cy si , gdy deklarowana przez U ytkownika wielko powierzchnia

PG jest wi ksza od obliczonej lub narzuconej powierzchni pomieszczenia.

B d: Ta wersja programu nie ma mo liwo ci obliczania aktualnego pliku danych
B d pojawi si , je eli posiadana przez U ytkownika wersja programu nie jest

przystosowana do oblicze danego pliku projektu. Przyk adowo: b d mo e pojawi
si , gdy U ytkownik pr buje obliczy instalacje wody lodowej w wersji programu, kt ra
umo liwia jedynie wykonywanie oblicze  instalacji grzewczych. 

B d: Temperatura zasilania jest ni sza od temperatury na wyj ciu (po
zmieszaniu)

B d pojawi si , je eli zastosowany w instalacji reduktor temperatury (mieszacz)
zasilany jest medium o ni szych parametrach ni wymagana temperatura wyj ciowa
z mieszacza. Powodem mo e by znaczne wych odzenie czynnika i/lub zbyt niska
temperatura r d a.

B d: Temperatura zasilania jest wi ksza ni  tz/¯z max. 
B d: Temperatura zasilania jest mniejsza ni  tz/¯z min.

B d pojawi si , gdy temperatura zasilania ogrzewania p aszczyznowego jest
wi ksza ni  maksymalna (mniejsza ni  minimalna) dopuszczalna.

B d: Ten sam symbol maj  ponad dwa elementy zdalnego po czenia
B d pojawiaj cy si w momencie, gdy wi cej ni dwa elementy typu „Zdalne

po czenie” maj identyczne symbole i program nie potrafi rozpozna , kt re elementy
stanowi par .

B d: Temp. wewn trzna (ti/¯i) > tpp/¯ppmaxsw
B d: Temp. wewn trzna (ti/¯i) > tpp/¯ppmaxsb

B d wy wietli si , gdy zadeklarowana w pomieszczeniu temperatura wewn trzne
b dzie mia a wi ksz warto ni maksymalna dopuszczalna temperatura pod ogi dla
strefy wewn trznej (strefy brzegowej) powierzchni grzewczej. 

B d: Typ oporu spoza katalogu
B d pojawi si w momencie, gdy nie okre lono typu oporu na dzia ce lub program

nie mo e odnale  katalogu u ytego wcze niej.

B d: Typ izolacji spoza katalogu 
B d pojawi si w momencie, gdy wybrany w projekcie typ izolacji jest spoza

katalogu. Sytuacja mo e zdarzy si , je li w katalogach wczytanych do projektu
program nie mo e odnale typu izolacji przypisanego do dzia ki lub program nie mo e
odnale  katalogu u ytego wcze niej.

B d: Typ rozdzielacza spoza katalogu
B d pojawi si w momencie, gdy w katalogach wczytanych do projektu program

nie mo e odnale typu rozdzielacza lub nie mo e odnale katalogu u ytego
wcze niej.

B d: Typ rury dla przy cza jest spoza katalogu
B d pojawi si w momencie, gdy wybrany w projekcie typ rury dla przy cza jest

spoza katalogu. Sytuacja mo e zdarzy si , je li w katalogach wczytanych do projektu
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program nie mo e odnale typu rury lub nie mo e odnale katalogu u ytego
wcze niej.

B d: Typ rury spoza katalogu 
B d pojawi si w momencie, gdy wybrany w projekcie typ rury dla dzia ki lub

powierzchni grzewczej jest spoza katalogu. Sytuacja mo e zdarzy si , je li
w katalogach wczytanych do projektu program nie mo e odnale typu rury
przypisanego do dzia ki lub nie mo e odnale  katalogu u ytego wcze niej.

B d: Typ zaworu spoza katalogu
B d pojawi si w momencie, gdy wybrany w projekcie typ zaworu jest spoza

katalogu. Sytuacja mo e zdarzy si , je li w katalogach wczytanych do projektu
program nie mo e odnale typu zaworu lub nie mo e odnale katalogu u ytego
wcze niej.

B d: Typ zestawu pompowo mieszaj cego spoza katalogu
B d pojawi si w momencie, gdy wybrany w projekcie zestaw pompowo –

 mieszaj cy jest spoza katalogu. Sytuacja mo e zdarzy si , je li w katalogach
wczytanych do projektu program nie mo e odnale konkretnego typu lub nie mo e
odnale  katalogu u ytego wcze niej.

B d: tz/¯z jest wi ksza ni  dopuszczalna temperatura dla rur
B d pojawi si , je li wprowadzona do projektu temperatura zasilania ogrzewania

p aszczyznowego jest wi ksza ni maksymalna dopuszczalna temperatura dla
wybranego typu rur.

B d: W arkuszu brak element w typu ' r d o' lub 'zdalne po czenie'
B d ten pojawi si , gdy nie b dzie zadeklarowanych adnych element w

spe niaj cych te funkcj . Brak r d a mo e implikowa wiele innych b d w pod cze
(np. „nie mo na ustali  kierunku przep ywu”).

B d: W arkuszu wyst puj  b dy po cze
B d pojawi si , je eli wyst puj w arkuszu elementy niepo czone. Wy wietlane

s  dodatkowe komunikaty opisuj ce szczeg owo powsta e b dy.

B d: W danych og lnych nie zosta wybrany producent system w ogrzewania
pod ogowego

B d pojawi si , gdy dla danego projektu nie zostanie wybrany producent
ogrzewania pod ogowego w danych og lnych, co powoduje, e nie mo na wybra
systemu uk adania, typu rury, ok adziny, odst p w uk adania, a co za tym idzie nie
mo na wykona  oblicze .

B d: W danych og lnych nie zosta wybrany producent system w ogrzewania
ciennego

B d pojawi si , gdy dla danego projektu nie zostanie wybrany producent
ogrzewania ciennego w danych og lnych, co powoduje, e nie mo na wybra
sposobu mocowania, typu rury, odst p w uk adania, a co za tym idzie nie mo na
wykona  oblicze .
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B d: W jednym pom. nie mog wyst powa PG pod czone do r nych r de
op

B d pojawi si , gdy w jednym pomieszczeniu b d wyst powa PG pod czone
do r nych r de , co jest niedozwolone, poniewa temperatura zasilania dla ca ego
pomieszczenia musi by  taka sama.

B d: W jednym pom. nie mog  wyst powa  PG z r nymi systemami u o enia
B d pojawi si , gdy w jednym pomieszczeniu b d wyst powa PG z r nymi

systemami u o enia, co jest niepoprawne.

B d: Wybrany dla arkusza domy lny typ rury jest spoza katalogu 
B d pojawi si w momencie, gdy wybrany w projekcie domy lny typ rury jest

spoza katalogu. Sytuacja mo e zdarzy si , je li w katalogach wczytanych do projektu
program nie mo e odnale typu rury lub nie mo e odnale katalogu u ytego
wcze niej.

B d: Wybrany r cznie odst p nie spe nia warunku tpp/¯ppmax (zmie odst p,
wybierz inn  temperatur  zasilania lub ok adzin  wierzchni )

B d pojawi si , gdy odst p uk adania wybrany przez U ytkownika przekracza
dost pne warunki maksymalnej temperatury pod ogi.

B d: Wymagane narzucenie rednicy
B d wy wietli si , gdy rednica pionu wiecowego jest nieuzupe niona. Program

nie dobiera rednic pion w wiecowych.

B d: Za niska temperatura medium
B d: Za wysoka temperatura medium

B d pojawi si , gdy w tabeli danych r d a zostanie zadeklarowana zbyt niska
(wysoka) temperatura zasilania / powrotu. Zwi zane to jest z zastosowaniem danego
r d a – ogrzewnictwo lub ch odnictwo.

B d: Zaw r na zas. spoza katalogu 
B d: Zaw r na powr. spoza katalogu

B d pojawi si w momencie, gdy w katalogach wczytanych do projektu program
nie mo e odnale typu zaworu na zasilaniu (powrocie) rozdzielacza lub nie mo e
odnale  katalogu u ytego wcze niej.

B d: Zbyt du a r nica ci nie  przed regulatorem nadmiarowo – upustowym
B d pojawi si , gdy w trakcie oblicze wyst pi przed regulatorem zbyt du a

r nica ci nie  (istnieje mo liwo  jego ci g ej pracy).

B d: Zbyt du a strata ci nienia (podzia  – patrz inne b dy dla tej PG) 
B d wy wietli si , je eli w instalacji ogrzewania p aszczyznowego dla powierzchni

grzewczej wyst pi a zbyt du a strata ci nienia, lecz b d ten nie jest najwa niejszym,
kt ry powoduje nie zapewnienie kryteri w doboru okre lonych w katalogach
producenta. Nale y przejrze inne b dy wyst puj ce dla tej powierzchni grzewczej.
Konieczny jest podzia powierzchni – program podaje na ile cz ci nale y PG
podzieli .
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B d: Zbyt du a strata ci nienia (sugerowana liczba obwod w PG – patrz inne
b dy dla tej PG) 

B d wy wietli si , je eli w przemys owej instalacji ogrzewania p aszczyznowego
dla powierzchni grzewczej wyst pi a zbyt du a strata ci nienia, lecz b d ten nie jest
najwa niejszym, kt ry powoduje nie zapewnienie kryteri w doboru okre lonych
w katalogach producenta. Nale y przejrze inne b dy wyst puj ce dla tej powierzchni
grzewczej. Zamiast podzia u PG konieczne jest zwi kszenie liczby obwod w –
program podaje ich ilo .

B d: Zbyt du a strata ci nienia – podziel PG 
B d wy wietli si , je eli w instalacji ogrzewania p aszczyznowego dla powierzchni

grzewczej wyst pi a zbyt du a strata ci nienia, kt ra powoduje nie zapewnianie
kryteri w doboru okre lonych w katalogach producenta. W takim wypadku konieczny
jest podzia powierzchni grzewczej – program podaje na ile cz ci nale y PG podzieli .

B d: Zbyt du a strata ci nienia – zwi ksz liczb  obwod w PG 
B d wy wietli si , je eli w przemys owej instalacji ogrzewania p aszczyznowego

dla powierzchni grzewczej wyst pi a zbyt du a strata ci nienia, kt ra powoduje nie
zapewnianie kryteri w doboru okre lonych w katalogach producenta. W takim 
wypadku zamiast podzia u PG konieczne jest zwi kszenie liczby obwod w – program
podaje ich ilo .

B d: Zbyt du e narzucone ci nienie dyspozycyjne
B d pojawi si , gdy wprowadzone do tabeli danych ci nienie dyspozycyjne r d a

ma za du warto w stosunku do wymaganego dla tej instalacji (nie jest mo liwe
zd awienie nadwy ki ci nienia na elementach regulacyjnych).

B d: Zbyt du y przep yw – podziel PG 
B d wy wietli si , je eli w instalacji ogrzewania p aszczyznowego dla powierzchni

grzewczej wyst pi zbyt du y przep yw, kt ry nie zapewnia kryteri w doboru
okre lonych w katalogach producenta. W takim wypadku konieczny jest podzia
powierzchni grzewczej – program podaje na ile cz ci nale y PG podzieli .

B d: Zbyt du y przep yw – zwi ksz liczb  obwod w PG
B d wy wietli si , je eli w przemys owej instalacji ogrzewania p aszczyznowego

dla powierzchni grzewczej wyst pi zbyt du y przep yw, kt ry nie zapewnia kryteri w
doboru okre lonych w katalogach producenta. W takim wypadku zamiast podzia u PG
konieczne jest zwi kszenie liczby obwod w – program podaje ich ilo .

B d: Zbyt du y przep yw (podzia  – patrz inne b dy dla tej PG) 
B d wy wietli si , je eli w instalacji ogrzewania p aszczyznowego dla powierzchni

grzewczej wyst pi zbyt du y przep yw, lecz b d ten nie jest najwa niejszym, kt ry
powoduje nie zapewnienie kryteri w doboru okre lonych w katalogach producenta.
Nale y przejrze inne b dy wyst puj ce dla tej powierzchni grzewczej. Konieczny jest
podzia  powierzchni – program podaje na ile cz ci nale y PG podzieli .

B d: Zbyt du y przep yw (sugerowana liczba obwod w PG - patrz inne b dy dla
tej PG) 

B d wy wietli si , je eli w przemys owej instalacji ogrzewania p aszczyznowego
dla powierzchni grzewczej wyst pi zbyt du y przep yw, lecz b d ten nie jest
najwa niejszym, kt ry powoduje nie zapewnienie kryteri w doboru okre lonych
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w katalogach producenta. Nale y przejrze inne b dy wyst puj ce dla tej powierzchni
grzewczej. Zamiast podzia u PG konieczne jest zwi kszenie liczby obwod w –
program podaje ich ilo .

B d: Zbyt ma a r nica ci nie  przed regulatorem dp 
B d: Zbyt du a r nica ci nie  przed regulatorem dp 

B d pojawi si , gdy w trakcie oblicze wyst pi przed regulatorem zbyt ma a
r nica ci nie i nie b dzie on w stanie zapewni odpowiedniego ci nienia instalacji
(zbyt du a r nica ci nie i nie b dzie on w stanie zd awi  r nicy tak, aby zapewni
odpowiednie ci nienie instalacji).

B d: Zbyt ma e narzucone ci nienie dyspozycyjne
B d pojawi si , gdy wprowadzone do tabeli danych ci nienie dyspozycyjne r d a

ma za ma  warto  w stosunku do wymaganego dla tej instalacji.

B d: Zbyt ma y spadek temperatury na odbiorniku 
B d pojawi si , gdy spadek temperatury na odbiorniku jest zbyt ma y.

B d: Zbyt niska temperatura medium
B d pojawi si , je eli w instalacji zastosowany jest reduktor temperatury

(mieszacz), kt rego temperatura wyj ciowa jest zbyt niska do zasilenia instalacji (np.
grzejnikowej).

B d: Zbyt wiele pomp 
B d pojawi si , gdy w obiegu zostanie wprowadzona wi ksza ilo pomp. Na

dzia ce mo e wyst pi  tylko jedna pompa.

B d: Zbyt wysoka temperatura zasilania odbiornika 
Komunikat pojawi si , gdy wyst puj ca w projekcie temperatura wody zasilaj cej

odbiornik jest zbyt wysoka. 

B d: Zdalne po czenia maj  inaczej skonfigurowane wyj cia
B d ten pojawia si , gdy zdalne po czenia stanowi ce par maj przypisane

inne typy w czenia (np. jedno po czenie ma zadeklarowane w czenie jako
„powr t+zasilanie”, a drugie tylko jako „zasilanie”). 

B.1.2. Ostrze enia

Ostrze enie: Brak pompy w obiegu 
B d pojawi si , je eli dla zastosowanego w projekcie sprz g a hydraulicznego nie

zostanie zadeklarowana pompa, kt ra jest konieczna w obiegu wt rnym sprz g a (po
stronie instalacji). 

Ostrze enie: Brak przy czy przechodz cych przez PG ogrzewan  przy czami
B d pojawi si , gdy w projekcie b dzie wyst powa a powierzchnia grzewcza typu

„ogrzewana przy czami”, lecz nie ma w jej obr bie przy czy przechodz cych do
innych pomieszcze i program nie jest w stanie okre li mocy uzyskiwanej z takiej
powierzchni.
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Ostrze enie: Brak zawor w regulacyjnych na rozdzielaczu
Komunikat pojawi si , je li na rozdzielaczu nie zosta y zadeklarowane zawory

reguluj ce i w projektowanej instalacji nie mo na wykona  regulacji. 

Ostrze enie: Brak zaworu na zasilaniu
Ostrze enie: Brak zaworu na powrocie

Komunikat pojawi si , je li na rozdzielaczu, na zasilaniu (powrocie) nie zosta y
zadeklarowane zawory i w projektowanej instalacji nie mo na wykona  regulacji. 

Ostrze enie: Dobrano mniejsz  ni  wymagana grubo  izolacji 
Komunikat wy wietli si , gdy w trakcie oblicze program nie odnalaz w katalogu

izolacji otuliny o wymaganej grubo ci i dobra izolacj tego samego typu o mniejszej
grubo ci.

Ostrze enie: Dobrano mniejsz  ni  zadana grubo  izolacji 
Komunikat wy wietli si , gdy w trakcie oblicze program nie odnalaz w katalogu

izolacji otuliny o narzuconej grubo ci i dobra izolacj tego samego typu o mniejszej
grubo ci.

Ostrze enie: Dobra em grzejnik bez zapasu na termostat
Ostrze enie pojawi si , gdy w trakcie oblicze program dobierze wielko

grzejnika bez zadeklarowanego zapasu mocy (najwi ksza dost pna w katalogu
wielko  grzejnika nie pozwala na zachowanie dodatku powierzchni na termostat). 

Ostrze enie: Du a r nica rz dnych pomi dzy rz dn  obliczon i narzucon
Komunikat pojawiaj cy si , gdy obliczona rz dna elementu (przy w czonej opcji

obliczania rz dnych w aksonometrii) i rz dna narzucona r ni  si  powy ej 1 m. 

Ostrze enie: Dzia ka istniej ca nie ma narzuconej rednicy
Komunikat pojawi si , gdy dzia ce zadeklarowanej jako element istniej cy nie

narzucono rednicy.

Ostrze enie: Narzucone ci nienie w r dle mniejsze od minimalnego
wymaganego ci nienia

B d pojawi si po obliczeniach, je li narzucona warto ci nienia w r dle
(w tabeli danych lub opcjach oblicze ) jest mniejsza od minimalnej wymaganej dla
danej instalacji.

Ostrze enie: Narzucone ci nienie w r dle wi ksze od maksymalnego
wymaganego ci nienia

B d pojawi si po obliczeniach, je li narzucona warto ci nienia w r dle
(w tabeli danych lub opcjach oblicze ) jest wi ksza od maksymalnego wymaganego
dla danej instalacji. W tej sytuacji program nie jest w stanie zd awi nadwy ki ci nienia
za pomoc element w regulacyjnych.

Ostrze enie: Nie dobrano grzejnika
B d pojawi si , gdy podczas oblicze program nie dobra grzejnika (ze wzgl du

na wydajno , ograniczenia wymiar w lub wych odzenie).
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Ostrze enie: Nie dobra em dodatkowego po czenia w z a
Komunikat pojawi si , je eli w ze czw rnikowy z o ony jest z dw ch tr jnik w, do

prawid owego po czenia mo e wymaga dodatkowej z czki pomi dzy obydwoma
tr jnikami (z czka ta nie mo e zosta  dobrana).

Ostrze enie: Nie dobra em izolacji do rednicy rury 
Komunikat pojawi si , je li w trakcie oblicze program nie odnajdzie w katalogu

izolacji otuliny o pasuj cej grubo ci do zewn trznej rednicy dzia ki.

Ostrze enie: Nie dobra em kolana rysunkowego na dzia ce
Komunikat pojawi si , je li podczas oblicze program nie dobierze kolana

rysunkowego na dzia ce.

Ostrze enie: Nie dobra em obejmy dla po czenia element w na dzia ce
Komunikat pojawi si , gdy program nie dobra jednej lub wi cej obejm

koniecznych do ustalenia po cze element w armatury lub kszta tek, kt re znajduj
si  na dzia ce (np. zawory, filtry, odsadzki, itp.). 

Ostrze enie: Nie dobra em obejmy dla po czenia z elementem od strony
odbiornik w

Ostrze enie pojawi si , gdy program nie dobra obejmy, kt ra jest wymagana dla
ustalenia po czenia dzia ki z elementem do niej w czonym (czyli elementem
znajduj cym si  bli ej odbiornik w ni  dzia ka, dla kt rej wykazywany jest b d).

Ostrze enie: Nie dobra em obejmy dla po czenia z elementem od strony r d a
Komunikat pojawi si , gdy program nie dobra obejmy, kt ra jest wymagana dla

ustalenia po czenia dzia ki z elementem, do kt rego jest ona w czona (czyli
elementem znajduj cym si  bli ej r d a ni  dzia ka, dla kt rej wykazywany jest b d).

Ostrze enie: Nie dobra em po czenia z s siednim elementem od strony
odbiornik w

Komunikat pojawi si , gdy program nie dobra po czenia dzia ki z elementem do
niej w czonym (czyli elementem znajduj cym si bli ej odbiornik w ni dzia ka, dla
kt rej wykazywany jest b d).

Ostrze enie: Nie dobra em po czenia z s siednim elementem od strony r d a
Komunikat pojawi si , gdy program nie dobra po czenia dzia ki z elementem, do

kt rego jest ona w czona (czyli elementem znajduj cym si bli ej r d a ni dzia ka,
dla kt rej wykazywany jest b d).

Ostrze enie: Nie dobra em po cze odbiornika
Ostrze enie pojawiaj ce si po obliczeniach, gdy program nie dobra po cze

odbiornika. Przyczyn mo e by m.in. brak wyboru systemu po czenia w danych
odbiornika.

Ostrze enie: Nie dobra em po cze odbiornika – z y kierunek wyj z grzejnika
(w p aszczy nie/prostop. do p aszcz.)

Ostrze enie pojawi si , gdy program nie dobierze po cze odbiornika. Zwi zane
jest to z tym, e w ka dym systemie po cze danego producenta rur istniej  r ne
warianty. Komunikat pojawi si , gdy U ytkownik wybierze w tabeli danych system
pod cze , kt ry nie jest dopasowany do grzejnika (np. U ytkownik deklaruje
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pod czenie od pod ogi, a grzejnik lub jego armatura przy czeniowa wymaga
pod czenia ze ciany).

Ostrze enie: Nie dobra em po cze odbiornika – z y kszta t zaworu
(prosty/k towy)

Ostrze enie pojawi si , gdy program nie dobierze po cze odbiornika. Zwi zane
jest to z tym, e w ka dym systemie po cze danego producenta rur istniej  r ne
warianty. Komunikat pojawi si , gdy U ytkownik wybierze w tabeli danych system
pod cze , kt ry nie jest dopasowany do katalogu grzejnika (np. U ytkownik deklaruje
pod czenie grzejnika zintegrowanego od pod ogi, a na grzejniku znajduje si zaw r
k towy wymagaj cy pod czenia od ciany).

Ostrze enie: Nie dobra em po cze odbiornika – z e po o enie wyj
Ostrze enie pojawi si , gdy program nie dobierze po cze odbiornika. Zwi zane

jest to z tym, e w ka dym systemie po cze danego producenta rur istniej  r ne
warianty. Komunikat pojawi si , gdy U ytkownik wybierze w tabeli danych system
pod cze , kt ry nie jest dopasowany do grzejnika (np. U ytkownik deklaruje grzejnik
boczno-zasilany, a dany ma warianty tylko dla grzejnika dolno-zasilanego).

Ostrze enie: Nie dobra em przynajmniej jednego po czenia element w na
dzia ce

Ostrze enie pojawi si , gdy program nie dobra jednego lub wi cej po cze
element w armatury lub kszta tek, kt re znajduj si na dzia ce (np. zawory, filtry,
odsadzki, itp.).

Ostrze enie: Nie dobra em w z a na dzia ce
Komunikat pojawi si , gdy program nie dobra (nie znalaz odpowiednich wielko ci

w katalogu) element w tworz cych tzw. w ze  na dzia ce.

Ostrze enie: Nie mog dobra  szafki dla zadanej wielko ci rozdzielacza
B d pojawi si , gdy w katalogach wczytanych do projektu program nie mo e

odnale szafki rozdzielacza o odpowiedniej wielko ci i okre lonym typie lub nie mo e
odnale  katalogu u ytego wcze niej.

Ostrze enie: Nie mo na dobra  elementu na dzia ce
Ostrze enie pojawiaj ce si , gdy program nie mo e dobra wielko ci elementu na

dzia ce.

Ostrze enie: Nie mo na dobra  izolacji 
Komunikat pojawi si , je li w trakcie oblicze program nie odnajdzie w katalogu

izolacji otuliny o potrzebnej grubo ci. Przyjmowana jest w wczas najgrubsza
dost pna.

Ostrze enie: Nie mo na dobra  oporu dodatkowego
Komunikat pojawi si , gdy podczas oblicze program nie dobierze oporu

dodatkowego na dzia ce.

Ostrze enie: Nie mo na dobra  punktu sta ego
Ostrze enie: Nie mo na dobra  punktu przesuwnego

Komunikat pojawi si , je li podczas oblicze program nie dobierze punktu sta ego
(przesuwnego) na dzia ce.
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Ostrze enie: Nie mo na dobra  rury ochronnej
Komunikat pojawi si , je li w trakcie oblicze program nie mo e dobra rednicy

rury ochronnej.

Ostrze enie: Nie mo na dobra rednicy dzia ki odpowietrzenia 
Komunikat pojawi si , je li w trakcie oblicze program nie mo e dobra rednicy

dzia ki..

Ostrze enie: Nie mo na dobra  wielko ci grzejnika 
Komunikat pojawi si , je li w trakcie oblicze program nie dobra wielko ci

grzejnika znajduj cego si  w instalacji.

Ostrze enie: Nie mo na poprawnie obliczy rz dnych, gdy  k t dzia ki jest
niezgodny z dost pnymi k tami

Komunikat wy wietlany, je eli dzia ka le y pod innym katem ni  00, 900 lub k tem
okre lonym w danych og lnych i jednocze nie w czona jest opcja obliczania rz dnych
w aksonometrii (patrz: „Opcje projektu”). Program nie wie wtedy jak tak dzia k
interpretowa i nie mo e obliczy rz dnych w instalacji. Rz dne mo na narzuci
w tabeli danych elementu.

Ostrze enie: Nie mo na ustali  kierunku przep ywu
Ostrze enie pojawia si w momencie, gdy fragment instalacji nie ma r d a

i program nie mo e ustali , w kt rym kierunku medium ma p yn .

Ostrze enie: Nie pokryte zapotrzebowanie ciep a w pomieszczeniu
Komunikat pojawiaj cy si , gdy podczas oblicze zapotrzebowanie ciep a

pomieszczenia nie zostanie pokryte przez dost pne w programie elementy lub rozdzia
do innych pomieszcze .

Ostrze enie: Nie wybrany domy lny typ rury dla arkusza 
Komunikat pojawi si w przypadku, gdy U ytkownik nie zadeklaruje w danych

og lnych domy lnego typu rury dla arkusza z katalogu. Nale y przej do danych
og lnych (F7) i uzupe ni typ rury lub przypisa konkretny typ w tabeli danych dzia kom
w instalacji. 

Ostrze enie: Nie zosta a podana szafka domy lna i nie mog dobra szafki dla
rozdzielacza

B d pojawi si w momencie, gdy rodzaj szafki rozdzielacza nie zosta
uzupe niony ani w danych og lnych ani w tabeli danych elementu lub program nie
mo e odnale  katalogu u ytego wcze niej.

Ostrze enie: Nieuzupe niona warto do oblicze oporu odbiornika o
narzuconym oporze 

Komunikat pojawi si , gdy U ytkownik wybierze rodzaj oporu w tabeli danych dla
grzejnika o narzuconym oporze, lecz nie uzupe ni warto ci.

Ostrze enie: Nieuzupe niona warto  do oblicze  oporu zaworu
Komunikat pojawi si , gdy U ytkownik wybierze rodzaj oporu w tabeli danych dla

zaworu, lecz nie uzupe ni warto ci (kv).
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Ostrze enie: Nieuzupe niona warto  oporu r d a
Komunikat pojawi si , gdy U ytkownik wybierze rodzaj oporu r d a w tabeli

danych, lecz nie uzupe ni warto ci (dzeta lub op r [kPa]). 

Ostrze enie: Nieuzupe niony symbol pomieszczenia
Ostrze enie pojawiaj ce si w momencie, gdy symbol pomieszczenia nie zosta

uzupe niony.

Ostrze enie: Obliczona wymagana wysoko podnoszenia pompy wynosi 0 Pa 
Komunikat pojawiaj cy si , gdy wysoko podnoszenia pompy ma zerow

warto  (pompa jest niepotrzebna).

Ostrze enie: Ostatnio wybrany odst p uk adania nie mo e zosta dobrany.
Przyjmuj odst p uk adania domy lny

Ostrze enie wy wietli si , je eli wybrany przez U ytkownika odst p uk adania
przewod w nie mo e by dobrany podczas oblicze – program przyjmie odst p
zadeklarowany jako domy lny.

Ostrze enie: PG ma inn  gr. konstrukcji ni  najcz ciej wyst puj ca dla arkusza 
Komunikat wy wietli si , je eli jaka powierzchnia grzewcza w arkuszu b dzie

mia a przypisan inn konstrukcj pod ogi i jej grubo  b dzie r na w stosunku do
reszty wyst puj cych PG. 

Ostrze enie: Podejrzanie du a d ugo dzia ki
Komunikat pojawi si , je li w instalacji b d wyst powa dzia ki o znacznej

d ugo ci, co nie jest du ym b dem, lecz sugeruje, e pope niono jakie  przeoczenie.

Ostrze enie: Podejrzanie ma a d ugo dzia ki
Komunikat pojawi si , je li w instalacji b d wyst powa dzia ki na przyk ad zero,

co nie jest du ym b dem, lecz sugeruje, e zapomniano uzupe ni  dane.

Ostrze enie: Podejrzanie ma a wydajno  grzejnika
Komunikat ten pojawi si , gdy narzucona lub wyliczona wydajno grzejnika jest

stosunkowo ma a.

Ostrze enie: Podejrzanie ma a wysoko  podnoszenia pompy 
Komunikat pojawiaj cy si , gdy wpisana wysoko podnoszenia pompy ma zbyt

ma  warto .

Ostrze enie: Podejrzanie niska temperatura otoczenia
Ostrze enie pojawi si po przeprowadzonej diagnostyce, gdy zadeklarowana

temperatura otoczenia dzia ek jest podejrzanie niska.

Ostrze enie: Przekroczenie bezszumnego spadku ci nienia zaworu 
Ostrze enie pojawiaj ce si w momencie, gdy wykroczono poza granic

bezszumnej pracy zaworu. Przep yw i / lub spadek ci nienia na zaworze powoduj
mo liwo wyst powania szum w podczas pracy. Komunikat mo liwy tylko dla
niekt rych typ w zawor w. Prawdopodobnie skutek dobrania lub narzucenia zbyt
du ego ci nienia, co z kolei mo e by  spowodowane zbyt du ymi przep ywami.
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Ostrze enie: Przekroczenie maksymalnego oporu tarcia 
Komunikat pojawi si , je li w trakcie oblicze wyst pi przekroczenie

maksymalnego dopuszczalnego oporu tarcia w dzia ce (dla rednic narzuconych lub
dobieranych).

Ostrze enie: Przekroczenie maksymalnej pr dko ci
Komunikat pojawi si , je li w trakcie oblicze wyst pi przekroczenie maksymalnej

pr dko ci w dzia ce (dla rednic narzuconych lub dobieranych).

Ostrze enie: Pr dko  mniejsza od minimalnej
Komunikat pojawi si , je li w trakcie oblicze w dzia ce wyst pi pr dko mniejsza

od minimalnej (kryterium samoodpowietrzania w p tlach OP). 

Ostrze enie: Przekroczenie minimalnej rednicy rury 
Ostrze enie pojawi si , gdy podczas oblicze nast pi o przekroczenie minimalnej

rednicy rury. 

Ostrze enie: System pod cze  odbiornika jest z innego katalogu rur ni  ga zki
Komunikat pojawi si w momencie, gdy system po cze odbiornika wybrany jest

z innego katalogu ni typ dzia ek, kt re pod czaj grzejnik do instalacji. W takiej 
sytuacji z regu y nale y zmieni albo system pod cze odbiornika albo typ dzia ek.
Je eli taka korekta nie zostanie wykonana, to program dobierze dodatkowe kszta tki
z gwintem dla po czenia kszta tek na grzejniku i kszta tek na dzia ce.

Ostrze enie: Typ g owicy zaworu spoza katalogu 
Komunikat pojawi si , gdy nie okre lono typu g owicy zaworu lub program nie

m g odnale  katalogu g owic zawor w, u ytego wcze niej.

Ostrze enie: W pomieszczeniu wyst puj PG o r nej grubo ci konstrukcji
pod ogi

Komunikat pojawi si , je li powierzchnie grzewcze wyst puj ce w pomieszczeniu
maj  r ne grubo ci konstrukcji pod ogi – b dzie to powodowa o mo liwo
wyst pienia uskok w pod ogi w pomieszczeniu.

Ostrze enie: W rozdzielaczu nie pozostawiono wolnych zadeklarowanych wyj
rezerwowych

Ostrze enie wy wietlane, gdy wprowadzono do projektu rozdzielacz, okre lono
jego wielko i ilo wolnych wyj rezerwowych, a nast pnie wykorzystano wi ksza
ilo wyj ni wst pnie przewidziano (zosta y u yte wyj cia przeznaczone jako
rezerwowe).

Ostrze enie: Wybrany system mocowania wykorzystuje beton o innym wsp.
lambda ni  w danych og lnych

Ostrze enie pojawi si , gdy zostanie wybrany system mocowania, kt rego beton
ma inny wsp czynnik lambda ni zadeklarowany w danych og lnych. Obliczenia mog
by  wykonane, lecz mog by le okre lone dodatki ze wzgl du na warto  lambda.
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Ostrze enie: Wych odzenie na zasilaniu przyj te do oblicze op jest inne ni
wych odzenie rzeczywiste

Ostrze enie pojawi si , gdy po przeprowadzonych obliczeniach (obliczonym tz/θz,
przep ywie i wych odzeniu) instalacja ogrzewania p aszczyznowego ulega
modyfikacjom, kt re powoduj  zmian  temperatury zasilania i wych odzenia.

Ostrze enie: Zbyt ma a r nica ci nie przed regulatorem nadmiarowo –
 upustowym

Komunikat pojawi si , gdy w trakcie oblicze wyst pi przed regulatorem zbyt ma a
r nica ci nie .

Ostrze enie: Zbyt ma y przep yw
B d wy wietli si , je eli w instalacji ogrzewania p aszczyznowego wyst pi zbyt

ma y przep yw, kt ry nie zapewnia kryteri w doboru okre lonych w katalogach
producenta, w tym warunku samoodpowietrzania.

Ostrze enie: Zbyt ma y zakres rednic dost pnych w katalogu
Ostrze enie pojawi si , je eli we wczytanym katalogu istnieje ma y zakres rednic

uniemo liwiaj cy dobranie odpowiedniej rednicy dzia ki.

Ostrze enie: Zbyt niska temperatura zasilania grzejnika
Komunikat pojawi si , gdy wyst puje prawdopodobnie bardzo du e wych odzenie

wody w sieci i temperatura wody zasilaj cej grzejnik jest zbyt niska lub grzejnik zosta
zasilony z instalacji ogrzewania pod ogowego, kt re ma zbyt nisk temperatur dla
ogrzewania grzejnikowego.

Ostrze enie: Znaczne niedowymiarowanie grzejnika
Komunikat pojawi si , gdy dobrany grzejnik jest niedowymiarowany (korekta

strumienia wody grzejnej jest wykonywana dla granicznego niedowymiarowania, np.
poni ej 60%, podczas gdy niedowymiarowanie to jest wi ksze).

Ostrze enie: Znaczne przewymiarowanie grzejnika
Komunikat pojawi si , gdy dobrany grzejnik jest przewymiarowany (korekta

strumienia wody grzejnej jest wykonywana dla granicznego przewymiarowania, np.
50%, podczas gdy przewymiarowanie to jest wi ksze).

Ostrze enie: Znaczne wych odzenie czynnika w dzia ce
Komunikat pojawi si , je li na dzia ce wyst pi wych odzenie czynnika (ze wzgl du

na du  d ugo  dzia ki i ma pr dko ).

Ostrze enie: Znaczny udzia  zysk w ciep a od dzia ek
Komunikat pojawi si , gdy udzia ciep a od dzia ek b dzie du y (w opcjach 

oblicze mo na okre li maksymalny udzia zysk w ciep a w wydajno ci grzejnika,
powy ej kt rego pojawi si to ostrze enie – w takim pomieszczeniu stosowanie
termostatu lub grzejnika z podzielnikiem jest problematyczne).
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B.1.3. Podpowiedzi

Podpowied : Istnieje odst p korzystniejszy pod wzgl dem cieplnym i
hydraulicznym (lub koszt w) ni  ostatnio wybrany r cznie

Komunikat wy wietli si , je eli wybrany przez U ytkownika odst p uk adania
przewod w w powierzchni grzewczej nie jest najlepszy pod wzgl dem cieplnym,
hydraulicznym lub koszt w – program ze wzgl d w obliczeniowych sugeruje dobranie
innego odst pu.

Podpowied : Nast puje zmniejszenie rednicy wewn trznej dzia ki
Komunikat nie sygnalizuje b du, pojawia si w momencie, gdy podczas oblicze

nast pi o zmniejszenie rednicy wewn trznej dzia ki na trasie od odbiornika w kierunku 
r d a.

Podpowied : Nie s  wykorzystane wszystkie wyj cia z rozdzielacza 
Podpowied wy wietlana, gdy ilo odbiornik w pod czona do rozdzielacza jest

mniejsza od zadeklarowanej ilo ci wyj  z rozdzielacza. 

Podpowied : Nie uzupe niony typ rozdzielacza - u yje typu domy lnego
Komunikat przypominaj cy, e dla danego rozdzielacza nie podano typu w tabeli,

co oznacza zgod na u ycie typu domy lnego deklarowanego w danych og lnych.

Podpowied : Nieustalony typ domy lny grzejnika 
Komunikat pojawi si w przypadku, gdy U ytkownik nie zadeklaruje w danych

og lnych domy lnego typu grzejnika z katalogu. Nale y przej do danych og lnych
(F7) i uzupe ni typ grzejnika lub przypisa konkretny typ w tabeli danych grzejnikom
w instalacji. 

Podpowied : PG pod czona do rozdzielacza za pomoc przy czy wirtualnych
Komunikat pojawi si , gdy nie zosta y wprowadzone przy cza od rozdzielacza do

poszczeg lnych powierzchni grzewczych i program pod czy PG za pomoc przy czy
wirtualnych. Opcja tworzenia element w wirtualnych dost pna jest w danych og lnych.

Podpowied : Przyj to domy ln  ok adzin
Komunikat przypominaj cy, e dla danej powierzchni nie podano typu w tabeli, co

oznacza zgod  na u ycie typu domy lnego z danych og lnych.

Podpowied : Przyj to domy lny typ grzejnika niezint. 
Komunikat przypominaj cy, e dla danego grzejnika nie podano typu w tabeli, co

oznacza zgod  na u ycie typu domy lnego z danych og lnych.

Podpowied : Przyj to domy lny typ grzejnika zint. 
Komunikat wy wietli si , gdy dla danego grzejnika nie podano typu, co oznacza

zgod na u ycie typu domy lnego z danych og lnych.

Podpowied : Przyj to typ domy lny
Komunikat wy wietlaj cy si , gdy wobec braku deklaracji typu elementu w tabeli

danych, u yty zostanie typ domy lny okre lony w danych og lnych.
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C. DODATEK C – SKLEJACZ SKAN W

C.1. Wst p

Program „Sklejacz skan w” jest narz dziem pomocniczym maj cym na celu
u atwienie U ytkownikowi zeskanowania du ej mapy lub planu budynku (podk adu) np.
formatu A0 w sytuacji, gdy U ytkownik ma dost p jedynie do skanera
ma oformatowego, np. A4. Zadaniem programu jest korygowanie ustawienia
poszczeg lnych cz ci, umo liwienie ich sklejenia, a w etapie ko cowym przyci cia
i wyskalowania. Program dzia a na zasadzie wskazywania identycznych punkt w
charakterystycznych na ca o ci podk adu i ka dym do czanym fragmencie.

Program zapisuje rysunki w plikach o rozszerzeniu „.ism”. Pliki te mog by
wczytane do arkuszy roboczych w edytorze graficznym. 

C.2. Og lny schemat post powania z programem 

Schemat post powania z programem jest nast puj cy:

1. Wczytanie lub zeskanowanie pierwszej cz ci podk adu,
2. Wyr wnanie pierwszej cz ci do pionu,
3. Opcjonalnie: okre lenie liczby cz ci i kolejno ci ich przy czania (pole "U yj

nawigatora" w prawej rodkowej cz ci ekranu),
4. Przej cie do do czania kolejnych cz ci,
5. Wczytanie kolejnej cz ci,
6. Wskazanie identycznych punkt w charakterystycznych na obu cz ciach

podk adu i do czenie wczytanego fragmentu,
7. Powtarzanie punkt w 5 i 6 w zale no ci od liczby cz ci,
8. Przyci cie podk adu,
9. Wyskalowanie podk adu,
10.Zapisanie rysunku na dysk. 

! UWAGA! Zalecane jest cz ste zapisywanie rysunku, najlepiej po ka dym
wykonanym etapie.

Program umo liwia cofni cie jednej operacji. Cofanie ostatnich operacji wymaga
bardzo du o pami ci do zapami tania ostatnich krok w. Dlatego ograniczono je do
jednego kroku. 

C.3. Zasady skanowania fragment w podk adu

Program „Sklejacz skan w” ma mo liwo skanowania fragment w podk adu
obs uguj c skanery zgodne z interfejsem TWAIN albo wczytywania fragment w
rysunk w zeskanowanych wcze niej z u yciem innego programu.

♦ Aby zeskanowa  fragment podk adu nale y:
1. Klikn  przycisk „Skanuj”,
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2. Post powa  zgodnie ze wskaz wkami sterownika skanera. 

♦ Aby wczyta  fragment podk adu zeskanowany innym programem:
1. Klikn  przycisk „Wczytaj”,
2. Wybra  plik do wczytania i klikn  „Otw rz”.

Podczas skanowania nale y zwr ci  uwag na nast puj ce sprawy: 
1. Fragmenty rysunku powinny by skanowane jako czarno-bia e (1 bit) lub w 256

kolorach (8 bit). W praktyce jest to zupe nie wystarczaj ca g bia kolor w,
a rozmiary plik w s  rozs dne,

2. Rysunki nale y skanowa z zak adk , aby mo liwe by o wskazanie, co najmniej
dw ch punkt w wsp lnych pomi dzy ka dymi dwoma s siaduj cymi
fragmentami,

3. Stara si skanowa fragmenty w miar mo liwo ci tak, aby nie by o zbyt
du ych odchy ek k ta pomi dzy nimi, 

4. Rozdzielczo skanowania z regu y wystarczy ustawi na 150 lub 300 DPI przy
rysunkach kolorowych i 300 lub 600 DPI przy rysunkach czarno-bia ych. Takie
ustawienie daje rozs dne rozmiary plik w. Oczywi cie inne warto ci DPI s
dopuszczalne.

! Aby rozmiar zeskanowanego pliku jak najmniejszy nale y skanowanie rysunk w
wykonywa  w jak najmniejszej rozdzielczo ci i w wersji czarno – bia ej.

W praktyce zeskanowane fragmenty podk adu mog si przedstawia jak na
przyk adzie rzutu kondygnacji poni ej. Krzy ykami zaznaczono przyk adowe wsp lne
punkty charakterystyczne, kt re b d  p niej wykorzystywane w programie.
Oczywi cie krzy yk w tych nie trzeba rysowa na podk adzie przed skanowaniem –
punktem charakterystycznym mo e by przyk adowo r g pomieszczenia , miejsce
przeci cia si  linii na rysunku lub inne elementy znajduj ce si  na rzucie. . 
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C.4. Operacje na pierwszym fragmencie podk adu

Po zeskanowaniu lub wczytaniu pierwszego fragmentu rysunku mo na go
ogl da i przesuwa za pomoc myszki (z wci ni tym lewym klawiszem myszki) oraz
wykona  nast puj ce czynno ci:

1. Skorygowa odchylenie fragmentu tak, aby lewa kraw d podk adu lub
wyznaczona przez U ytkownika linia by a pionowa,

2. Okre li ilo pozosta ych cz ci oraz kolejno ich przy czania – funkcja ta
zwana dalej „nawigatorem” pomaga usystematyzowa prac z programem
i zwolni  U ytkownika od okre lania rodzaju do czanych cz ci.

♦ Aby skorygowa odchylenie pierwszego fragmentu podk adu nale y:
1. Zaznaczy  pole „Korekcja odchylenia” w prawej cz ci ekranu, 
2. Prawym klawiszem myszki klikn najpierw g rny a potem dolny punkt, kt re po

obrocie maja wyznacza lini pionow na rysunku. W polu w prawej cz ci
ekranu widoczne jest, kt ry punkt b dzie aktualnie zaznaczany,

3. Klikn „Obr ” – program wykona obr t fragmentu skanu lub rysunku tak, aby
zaznaczone punkty znalaz y si  w pionie.

♦ Aby okre li ustawienia „nawigatora”, czyli okre li ilo i kolejno do czanych
cz ci:

1. Zaznaczy  pole „U yj nawigatora”, je li jest ono odznaczone,
2. Okre li na ile fragment w b dzie podzielony podk ad rysunkowy w poziomie

i pionie. Na powy szym przyk adzie rzut kondygnacji jest podzielony na 3
fragmenty w poziomie i 2 w pionie,

3. Okre li kolejno do czania fragment w. Kolejno ta jest przedstawiona za
pomoc  dw ch ikonek do wyboru.

C.5. Do czanie kolejnych fragment w podk adu

Po klikni ciu przycisku „Dalej” w prawym g rnym rogu ekranu program przechodzi
do do czania kolejnych fragment w rysunku. Na ekranie wida ca o ciowy podk ad po
lewej stronie i do czany fragment po prawej stronie. Je eli u ywany jest „nawigator”,
to w rodku ekranu wida stan zaawansowania projektu i pozycj fragmentu aktualnie
do czanego.

♦ Aby do czy  kolejny fragment podk adu z u yciem „nawigatora”:
1. Wczyta lub zeskanowa kolejny fragment podk adu. Nale y upewni si

w nawigatorze (znajduj cym si w rodku ekranu), kt ra cz jest aktualnie
do czana,

2. Zaznaczy na ca o ciowym podgl dzie rysunku i aktualnie do czanym
fragmencie ten sam punkt charakterystyczny. Nale y zwr ci uwag , jakiego
punktu oczekuje program – wida to w ramce „Zazn. punkt”. Punkty zaznaczane
s PRAWYM klawiszem myszki. W przypadku pomy ki nale y ewentualnie
skorygowa  ustawienie w ramce „Zazn. punkt” i klikn  ponownie,

3. Zaznaczy  drugi punkt charakterystyczny,
4. Zaznaczy trzeci punkt charakterystyczny – program da trzeciego punktu

tylko, gdy do czana cz  s siaduje dwoma bokami z dotychczasowym
rysunkiem,
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5. Klikn  przycisk „Do cz”.

W ten spos b nale y do cza kolejne fragmenty podk adu zgodnie
z „nawigatorem”. Po do czeniu wszystkich cz ci nale y klikn przycisk „Dalej”
w celu przej cia do ostatniego etapu – przycinania i skalowania.

Je eli „nawigator” zosta wy czony, to nale y post powa podobnie jak
w powy szym opisie z tym, e dla ka dego fragmentu nale y r cznie okre li „Metod
przy czania” i „Kierunek przy czania”.

C.6. Przycinanie i skalowanie podk adu

W ostatnim etapie sklejania zesknowanego rysunku program umo liwia
przyci cie, (czyli obci cie zb dnych margines w) oraz wyskalowanie podk adu tak,
aby m g on by poprawnie wczytany do edytora graficznego. Program ma dwie
mo liwo ci skalowania podk adu:

1. Na podstawie znanej skali podk adu i wybranej rozdzielczo ci w DPI podczas
skanowania (DPI jest skr tem od „dots per inch” (czyli punkt w na cal) –
dost pne s  z regu y warto ci 100, 150, 200, 300 i 600 DPI),

2. Na podstawie podanej rzeczywistej odleg o ci dw ch zaznaczonych punkt w.

♦ Aby przyci  rysunek nale y:
1. Wybra  zak adk "Przycinanie" w prawej cz ci ekranu, 
2. Zaznaczy PRAWYM klawiszem myszki dwa punkty (lewy-g rny i prawy-dolny)

ostatecznej formy podk adu,
3. Klikn  "Przytnij". 

♦ Aby wyskalowa podk ad na podstawie znanej skali i DPI nale y:
1. Prze czy  si  na zak adk  „Skalowanie” w prawej cz ci ekranu,
2. Zaznaczy  pole „Skala podk adu i DPI”, 
3. Wpisa  skal  i DPI, 
4. Klikn  przycisk „Wyskaluj” – program poda przelicznik „m / pixel”. 

♦ Aby wyskalowa rysunek na podstawie znanej rzeczywistej odleg o ci dw ch punkt w
nale y:

1. Prze czy  si  na zak adk  „Skalowanie” w prawej cz ci ekranu,
2. Zaznaczy  pole „Odleg o  zazn. punkt w”,
3. Zaznaczy dwa punkty na podk adzie.. Punkty zaznaczane s PRAWYM

klawiszem myszki,
4. Wpisa  rzeczywist  odleg o  punkt w w metrach, 
5. Klikn  przycisk „Wyskaluj” – program poda przelicznik „m / pixel”. 

Po sklejeniu podk adu z kawa k w i zapisaniu pliku na dysk nale y nacisn
przycisk „Zako cz”, kt ry spowoduje wyj cie z programu „Sklejacz skan w”
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D. DODATEK D – INFORMACJE DLA U YTKOWNIK W
WERSJI 2 

D.1. Wa ne informacje dla U ytkownik w wersji 2 program w
Instal-c.o. i Instal-o.p.

R nice i nowo ci w wersji 4.5 w stosunku do wersji 2 programu zosta y
szczeg owo om wione w instrukcji obs ugi. Tutaj chcemy zwr ci Pa stwa uwag na
cechy nowego programu najistotniejsze dla umo liwienia oblicze plik w
zaimportowanych z wersji 2, a tak e mog ce stwarza problemy edycyjne przy
tworzeniu pierwszych nowych projekt w dla os b przyzwyczajonych do pewnych
konwencji obowi zuj cych w wersji 2. 

L.p. Zagadnienie
edycyjne

Spos b rozwi zania w
wersji 2 

Spos b rozwi zania w
wersji 4 

1. Og lnie

1.1. Dost pne narz dzia
edycji danych

Edytor tabel TEDI lub edytor
graficzny GREDI 

Edytor graficzny GREDI. 

1.2 Pobieranie danych z
OZC

Czytanie pliku *.ozc przy
ka dym wczytywaniu pliku
*.cow zawieraj cego
odwo anie do pomieszcze z
OZC, nast pnie
przypisywanie grzejnikom z
projektu c.o. grzejnik w
dobranych przez OZC lub
pomieszcze  z 

Praca na tym samym pliku.
Kondygnacje, mieszkania,
pomieszczenia i grzejniki
widziane w jednakowy spos b
przez oba programy. 

2. R nice w sposobie 
wstawiania i czenia

element w

2.1. Wstawienie naczynia
wzbiorczego

Wstawiane w dowolne
miejsce – naczynie
wzbiorcze traktowane jest
jako element graficzny 

Musi by pod czone do
dzia ki za pomoc „Dzia ki bez
przep ywu medium”. 

2.2. Wstawienie
nadmiarowo –
upustowego
regulatora r nicy
ci nienia

Wstawiany na dzia k
zasilaj c , w tabeli danych
jako nr. dz. w czenia rurki
impulsowej wskazywana
by a dzia ka powrotna, do
kt rej m g odbywa si
zrzut nadmiaru czynnika 

Musi by wstawiony na
dzia k bypassu cz c
zasilanie i powr t.
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2.3. Wskazanie miejsca
w czenia rurki
impulsowej regulatora
r nicy ci nie typu
d awi cego

Dzia ka w czenia rurki
impulsowej wskazywana w
tabeli danych zaworu

Na dzia ce komplementarnej
do regulatora musi by
umieszczony zaw r
odpowiedniego typu
(pozwalaj cy na w czenie
rurki impulsowej) lub – TYLKO
w razie braku zaworu –
element armatury „Sygna
ci nienia”. Do nich nale y
graficznie pod czy rurk
impulsow  regulatora.

2.4. W czanie sekcji do
sekcji (arkusza do
arkusza)

Sekcje w czane maj swoje
umowne r d a

Sekcje (arkusze) w czane
maj w miejscu r d a
element typu „zdalne
po czenie”

2.5. Wiele sekcji nie
w czonych
wzajemnie do siebie 

S liczone jak w czone do
wsp lnego, niewidocznego
r d a – tak, wi c s liczone

do wsp lnego ci nienia
dyspozycyjnego

S liczone niezale nie –
ka da sekcja (arkusz) ma w
tym przypadku w asne r d o,
wi c mo e mie dobrane inne
ci nienie dyspozycyjne.

2.6. Wzajemna odleg o
element w armatury
na dzia ce i odleg o
zawor w od
odbiornik w

Nieistotna dla oblicze i
zestawienia materia w

Istotna dla doboru z czek
pomi dzy kolejnymi
elementami armatury i/lub
armatur  a odbiornikiem

2.7. Wstawienie dzia ki
bypassu, spustu lub
odpowietrzenia

Rysowane jako grafika, brak
doboru armatury 

Rysowane specjalnymi typami
dzia ek, mo liwo wstawiania
i doboru wielko ci armatury. 

2.8. czenie element w Wszystkie elementy instalacji
musz by po czone na
rysunkach

1. Elementy – cienie nie
musz by poprawnie
po czone,
2. W razie potrzeby program
mo e stworzy po czenia
wirtualne pomi dzy
powierzchniami grzewczymi
(ogrzewania pod ogowego lub
ciennego) i rozdzielaczem,

bez potrzeby rysowania
przy czy. Mo e tak e zdalne
po czenie niemaj ce pary
uczyni  „wirtualnym r d em”.

3. R nice w danych 
liczbowych projektu lub

jego element w

3.1. Deklaracja
planowanego spadku
temperatury medium 

W danych og lnych W danych og lnych warto
domy lna, wykorzystywana
podczas wstawiania nowego
odbiornika, do oblicze istotna
warto wpisana
indywidualnie do ka dego
odbiornika (mo e by w
nawiasie jako „r wna
domy lnej”).
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3.2. Deklaracja
temperatury zasilania
instalacji

W danych og lnych W danych og lnych warto
domy lna, wykorzystywana
podczas wstawiania nowego
r d a, do oblicze istotna

warto wpisana
indywidualnie do ka dego
r d a.

3.3. Deklaracja
minimalnych spadk w
ci nienia na zaworach
regulacyjnych
i termostatycznych

W opcjach oblicze W opcjach oblicze tylko
warto domy lna, do
oblicze istotna warto
wpisana indywidualnie do
danych ka dego zaworu. 

3.4. Deklaracja izolacji rur Dzia ka wskazywana do
izolowania przez wpisanie
grubo ci izolacji 1 mm,
wi ksza warto oznacza a
narzucenie grubo ci izolacji,
materia wskazywany by w
opcjach oblicze

Izolacj dzia ki wybiera si z
katalogu wed ug zasad
podobnych jak podczas
wyboru typu i rednicy rury lub
armatury (wszystko odbywa
si  w edytorze graficznym). 

3.5. Deklaracja z czek
i kszta tek na
dzia kach

Poza tr jnikami –
deklarowane w polu danych
dzia ki „Opory r ne”

Dobierane automatycznie,
kszta tki nie wynikaj ce z
rysunku wstawiane w postaci
symboli graficznych. St d
konieczno usuni cia
zawarto ci pola „Opory r ne”
w danych zaimportowanych z
wersji 2.

3.6. Opis wydajno ci
cieplnej i temperatury
otoczenia grzejnika

Przypisane do grzejnika Przypisane do pomieszczenia,
w kt rym mo e by jeden lub
wi cej grzejnik w. Je eli
grzejnik nie jest przypisany do
pomieszczenia, to wtedy
warto ci s w danych
grzejnika.

3.7. Deklaracja instalacji
jako ch odniczej
(woda lodowa)

Wymagany by dodatni
spadek temperatury w
odbiornikach (np. 9/4) 

Wymagana jest deklaracja
r d a jako „ch odnictwo” i

ujemne spadki temperatury w
odbiornikach.

3.8. Opis rednicy pionu
wiecowego

Dowolnie wpisywana w tabeli
danych

Wybierana z typoszeregu rur
stalowych tak jak rednica
ka dej dzia ki.

3.9. Dyspozycyjna r nica
ci nie

Narzucona – w opcjach
oblicze , policzona – w
wynikach og lnych dla ca ej
instalacji

Narzucona – w danych r d a
lub w opcjach oblicze dla
ka dego r d a, policzona - w
wynikach og lnych dla
ka dego r d a.

4. Ogrzewanie pod ogowe

4.1. Zakres instalacji i
zasilanie ogrzewania
pod ogowego

Ostatnim elementem
instalacji jest rozdzielacz –
stanowi on umowne r d o

Rozdzielacz musi by
pod czony dzia kami do
elementu typu r d o lub
kocio , bezpo rednio lub przez
mieszacz.
Dopuszczalne s po czenia
wirtualne.
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4.2. Obwody regulacji Deklarowane w danych
og lnych

Automatyczne rozpoznanie
obwodu regulacji (jako
wszystkich PG i przy czy
pod czonych do miejsca
zmieszania wody lub r d a
niskotemperaturowego).
Dane obwodu regulacji
zawarte s w danych tych
element w (np. mieszacz,
rozdzielacz z mieszaniem).

4.3. Powierzchnie
grzewcze ogrzewane
przy czami

Deklarowane jako jeden z
wariant w u o enia

Deklarowane jako „Typ PG”. 

5. Przynale no
element w do katalog w

5.1 Zawory oferowane
przez producent w
rur

Niekt re typy (np. zestawy
przy czeniowe grzejnik w)
wyst powa y w
dedykowanych katalogach
zawor w (KTZ)

S w katalogach rur i armatury
(plikach KTR), w zwi zku, z
czym dedykowane
producentom rur katalogi
zawor w zosta y usuni te, co
oznacza konieczno
ponownego wybrania z listy
typ w tych zawor w.

5.2 Grzejniki, kt rych nie
chcemy dobiera , a
jednocze nie nie
narzucamy typu i
wielko ci

Nale a o pozostawi
nieokre lony typ grzejnika (i
nieokre lony domy lny typ
grzejnika)

Nale y wybra typ grzejnika z
foldera „spoza katalog w” –
typ rysunkowy narzuca jeden
ze sposob w uproszczonego
obliczania pojemno ci wodnej.

6. Rozwi zania nie 
obs ugiwane w tej wersji 

6.1. W czanie sekcji „z
pliku”

Nale y u y odbiornik w
o narzuconym oporze w
miejsce sekcji w czanych „z
pliku”.

Przy imporcie danych z wersji 2 przed obliczeniami konieczne mo e si  okaza :
- zmodyfikowanie schematu w celu spe nienia warunk w opisanych w pp. 2.1,

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
- zmodyfikowanie danych element w w celu spe nienia warunk w opisanych w

pp. 3.3, 3.6, 3.7.

Je eli pojawi si  b d dzia ki "typ elementu spoza katalogu" i nie jest to np. zaw r,
to znaczy ze trzeba wej do pola dzia ki "opory r ne" i usun element opisany jako
"???blad???" znajduj cy si  w polu opor w miejscowych.

Bez tych zmian dane zaimportowane z wersji 2 zostan uznane za b dne lub te
ich wyniki oblicze  nie b d  odpowiada y pierwotnej koncepcji schematu.


