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AKTIVACE
A.1.

Úvod

Tento program je zajištěn kódem. Dva kódy – Počítačový kód a Kód pro odblokování – tvoří
dvojici, která umožňuje uvedení programu do chodu.
Počítačový kód je generován na počítači Uživatele během prvního uvedení programu do chodu.
Pak se Počítačový kód posílá k serveru InstalSoft, který tento kód prověří a generuje vhodný Kód pro
odblokování.
Tato dvojice kódů platí pouze určitou dobu – pak Uživatel musí zopakovat proceduru aktivace.

A.2.

První uvedení do chodu

Během prvního spuštění bude program požadovat informaci o Uživateli a číslo licence:

Program automaticky načte název Uživatele a firmy z nastavení programu Windows. Nutné je
vepsaní čísla licence – které najdete na vytištěné „Licenční Smlouvě”.
K uživateli je připsáno jedno číslo licence. Existuje možnost používání programu vyměnitelně na
dvou počítačích, pod podmínkou, že program bude pokaždé deaktivován po ukončení práce na
jednom stanovišti. Během spouštění programu na druhém stanovišti program požádá o jeho aktivaci.
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A.3.

Způsoby aktivace

Po klepnutí na tlačítko „Dále” se program zeptá na způsob aktivace:

V případě počítačů připojených k Internetu se doporučuje automatická aktivace.
V případě počítačů trvale připojených k Internetu se doporučuje dodatečné označení buňky
„Prováděj vždy automatickou aktivaci” – v tomto případě program nebude připomínat nutnost provést
reaktivaci, když dřívější deaktivace bude ukončená.
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A.4.

Automatická aktivace a nastavení proxy

Když bude vybraná automatická aktivace, program generuje Počítačový kód, posílá je Internetem
k serveru InstalSoft a obdrží Kód pro odblokování, pak program začíná být aktivní.
Když počítač Uživatele je připojen k Internetu s využitím serveru proxy, pak nastavení proxy
zavádíme před klepnutím na tlačítko „Dále”. Po klepnutí na tlačítko „Proxy”, program ukáže okno
„Nastavení serveru proxy”.

Jako výchozí je nastaveno připojení bez proxy serveru. Když je počítač za serverem proxy HTTP
vybíráme „Standardní server proxy”, a pak napíšeme adresu serveru (čtyři čísla oddělená tečkami
anebo adresu jeho domény). Je třeba zkontrolovat port proxy, když je jiný, než standardní.
Když server proxy vyžaduje autorizaci, označíme vhodnou buňku výběru a napíšeme název
Uživatele (může být jiný než název Uživatele v systému Windows) a taky heslo.

Obdobné nastavení se vyžaduje pro servery proxy druhu SOCKS.
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A.5.

Ruční aktivace

Když nemáme přístup k Internetu, vybíráme ruční aktivaci. Program přechází k ruční aktivaci.

Na obrazovce se ukáže Počítačový kód. Je třeba uvést Kód pro odblokování programu. Kód pro
odblokování se může získat dvěma způsoby – s využitím jiného počítače připojeného k Internetu
anebo zaslání faxem Počítačového kódu na adresu InstalSoft. Nezapomeňte udat číslo faxu, na které
bude poslán Kód pro odblokování programu.
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A.5.1.

Ruční aktivace s využitím jiného počítače

Když máme přístup k Internetu na jiném počítači, můžeme:
1. Zapsat Počítačový kód na disketu – stisknutím tlačítka „Uložit” (program bude požadovat udání
čísla faxu).
2. Otevíráme soubor z diskety na počítači, který má přístup k Internetu – soubor se otevírá
v notepadu.
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3. Spustíme internetový prohlížeč a otevřeme stránku:
http://www.instalsoft.com.pl/auth/cz_activate.php

4. Označíme Počítačový kód v notepadu a zkopírujeme jej do internetového prohlížeče s využitím
kláves Ctrl+C / Ctrl+V:
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5. Pak klepneme na OK. Server provede operaci a ukáže Kód pro odblokování:

6. Zkopírujeme Kód pro odblokování do notepadu s využitím kláves Ctrl+C / Ctrl+V a uložíme
soubor na disketu.
7. Na počítači, na kterém je program, otevřeme soubor z diskety a zkopírujeme Kód pro
odblokování do okna aktivace:

8. Klepneme na tlačítko „Aktivace” – program bude uveden do chodu.

A.5.2.

Ruční aktivace s využitím faxu

1. V oknu ruční aktivace klepneme na tlačítko „Tisknout” – program požádá o číslo faxu a vytiskne
formulář aktivace na přístupné tiskárně. Uvedené číslo faxu bude využité pro odpověď.
2. Klepneme na tlačítko „Odložit” – program bude uzavřen.
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3. Odfaxujeme formulář aktivace na číslo, které je na něm vytištěné.
4. Čekáme na odpověď.
5. Když obdržíme odpověď s Kódem pro odblokování, spustíme opět program. Otevře se na
formuláři aktivace, na stránce ruční aktivace.
6. Napíšeme Kód pro odblokování a klepneme na tlačítko “Aktivace”. Program bude uveden do
chodu.

B. ODINSTALOVÁNÍ / DEAKTIVACE
B.1.

Úvod

Během odinstalování programu je třeba provést deaktivaci na serveru InstalSoft, aby byla možná
opětovná aktivace po jeho nainstalování. Proces odinstalování může probíhat z CD obsahující balík
programů InstalSystem, anebo přímo z pevného disku počítače. V prvním případě je třeba využít
příkaz „Instalace anebo odinstalováni programu Instal-therm 4 HCR, Instal-OZC 4” vybraný z nabídky
CD a provést další kroky odinstalování. V druhém případě je třeba vybrat z nabídky „Start” příkaz
„Ovládací panely” / „Přidej/Odebrat programy” a provést další kroky odinstalování.
Když aktivace byla provedená automaticky, pak se během odinstalování programu okno
deaktivace nepřihlásí, protože deaktivace je taky prováděná automaticky. Když však bude přerušeno
spojení s Internetem, pak je po neúspěšném pokusu spojení se serverem InstalSoft potřeba
v zobrazeném oknu deaktivace vybrat možnost „Ruční”.
Když aktivace programu była provedená ručně, pak během provádění odinstalování program
ukáže okno deaktivace:

Zde je potřeba vybrat vhodný způsob deaktivace: automatickou nebo manuální.

8

Aktivace

B.2.

Automatická deaktivace

Když vybereme automatickou deaktivaci, program generuje deaktivační Kód, posílá jej internetem
k serveru InstalSoft a čeká na odpověď. Po obdržení odpovědi bude program deaktivován a proces
odinstalování bude pokračovat.

B.3.

Ruční deaktivace

Když vybereme ruční deaktivaci, program se deaktivuje a pak se vygeneruje deaktivační kód.
Tento kód se může zkopírovat do internetového prohlížeče, adresa se ukáže po stisknutí tlačítka
„Nápověda” (viz také Ruční aktivace s využitím jiného počítače), anebo poslat faxem (Ruční aktivace
s využitím faxu).
V případě deaktivace neobdržíme Kód pro odblokování. Po provedení popsaných činností bude
program deaktivován a číslo licence může být opět použito.
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1. SPRÁVCE BALÍKU
1.1. Integrace balíku aplikací
Práci se správcem balíku začínáme od vybrání vhodného, dříve nainstalovaného balíku
z nabídky „Start \ Programy” a klepneme na
.
Správce balíku podporuje použití programů patřících k balíku. Z úrovně správce se můžou uvést
do chodu všechny aplikace spojené s určitým souborem.
1. Pro uvedení do chodu libovolné aplikace balíku klepneme na tlačítko
a z rozbalovaného seznamu vybíráme program, který nás zajímá.
2. Můžeme také dvakrát klepnout na vybraný soubor v pravém oknu správce, anebo jej označit a
stisknout tlačítko
. Bude otevřen soubor z vhodné aplikace (pro soubory
projektů ústředního topení to bude program Instal-therm 4 HCR).

V pravém horním oknu správce jsou datové soubory seřazené podle seznamu projektů
ukázaných v levém oknu. V jednom projektu můžou být soubory různých programů. Funkce
spravování projektů jsou datové soubory, které pomáhají během zakládání nových projektů, přenášení
anebo kopírování souborů mezi projekty, a archivaci údajů.
3. Pro založení nového projektu, zkopírování anebo změnu názvu existujícího projektu jej
označíme v levém oknu. Poté klepneme na příslušné tlačítko. Pro potvrzení operace klepneme
na OK.
4. Pro provedení libovolné operace na datovém souboru jej označíme v pravém oknu správce.
Potom s využitím tlačítek na pravé straně vybíráme operaci a klepneme na příslušné tlačítko.
Pro potvrzení změn klepneme na OK.
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1.2. Aktualizace katalogů a programů
Využití správce umožní prohlídku nainstalovaných katalogů
a provedení
jejich aktualizace s využitím internetu anebo ze zvlášť připraveného CD. Také balík aplikací a správce
mohou být aktualizovány.
1. Pro zjištění, je–li balík aktuální anebo pro provedení aktualizace stiskneme tlačítko
a přecházíme k oknu aktualizace.

2. Vybíráme zdroj aktualizace – „Internet” anebo „Disk”. Po vybrání internetu se správce
automaticky spojí s firemním serverem InstalSoft, zkontroluje jeho obsah a ukáže výsledky.
V případě vybrání disku jako zdroje, klepneme dodatečně na tlačítko „Načíst inf. o akt.”

3. Program načítá a ukazuje informace o nejnovějším stavu katalogů a souborů programů. Pro
lepší viditelnost na obrazovce, na spodní části okna aktualizace, označíme buňku „Ukaž
identické a nainstalované”.
4. Ve dvou oknech budou ukázané soubory s grafickými značkami jejich aktuální verze. Význam
ikon můžeme zjistit v dostupné legendě.
5. Prohlížíme všechny záložky okna aktualizace a s využitím šipek vybíráme mezi okny ty
elementy balíku, které mají být obnoveny na disku. Když chceme aktualizovat všechny
.
katalogy stiskneme tlačítko
6. Na zvláštní záložce jsou soubory aplikací, to znamená soubory programů. Jsou označeny
k aktualizaci, proto je nemusíme označovat.
7. Program ukáže v levé spodní části okna souhrn velikosti souborů k načtení.

12

Správce balíku

8. Po prohlídce všech záložek provádíme aktualizaci stisknutím tlačítka „Aktualizuj”. Po provedení
aktualizace program ukáže vhodnou zprávu.
9.

1.3. Aktivace a deaktivace programů
S využitím tlačítka „Aktivace” v oknu „Správce balíku” se můžou programy aktivovat/deaktivovat.
Když je program používán poprvé a ještě nebyl aktivován, je dostupná možnost „Aktivace”. Způsobem
popsaným v kapitole A.2, se tady může vybrat automatická anebo ruční aktivace.
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Když je program aktivní, dostupné jsou tyto možnosti:
- zobrazení informace o datumu platnosti aktivace,
- obnovení aktivace,
- provedení deaktivace.

Datum platnosti aktivace vyznačuje časové rozmezí, během kterého je program aktivní. Před
jeho uplynutím program informuje o nutnosti provedení aktivace.
Obnovení aktivace je provedení aktivace dříve, než to vyplývá z délky platnosti aktivace.
Příkazem „Deaktivace” se může program deaktivovat bez jeho odinstalování. Na výběr jsou
možnosti: automatická a ruční. Způsob deaktivace programu v obou případech byl popsán
v kapitole B.
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2. INSTAL-SAN 4 T
PŘÍKLAD PROVEDENÍ KOMPLETNÍHO PROJEKTU INSTALACE
TEPLÉ A STUDENÉ VODY NA PRŮMĚTU IMPORTOVANÉHO
STAVEBNÍHO PODKLADU.
Úkolem lekce je ukázat, jak snadno a rychle se může udělat projekt instalace teplé a studené
vody. Nakreslená struktura budovy bude nápomocná v plánování instalace na jednotlivých podlažích.
Schéma vodovodní instalace bude nakreslené s využitím takových elementů, jako jsou: zdroj,
ohřívač studené vody, přípojka, rozvodná síť a stoupačka. Fragmenty instalace zavedené jako
originály (ve dvou koupelnách a v kuchyni) na průmětech přízemí a patra budou uvedené na rozvinutí
jako stíny těchto prvků. Tímto způsobem získáme kompletní výkres rozvinutí instalace.

2.1. Spuštění programu a popis obsahu obrazovky
1. Po spuštění programu z úrovně Správce balíku program zobrazí jako přednastavené uvítací
okno, které nám umožňuje vytvoření nového projektu, načtení existujícího, nebo načtení
předchozího, upravovaného. Pokud toto okno nebylo zobrazeno, program automaticky tvoří
nový projekt.
2. Po otevření programu jsou viditelné tyto prvky obrazovky:

Hlavní nabídka

Panel nástrojů

Datová tabulka

Záložka
pracovního archu

Stavový řádek

Navigátor

Záložky oborů editace
projektu

Přepínač režimů práce

- Titulní řádek– na titulním řádku hlavního okna, na levé straně, je název programu a název
právě upravovaného souboru projektu. Na pravé straně titulního řádku jsou standardní
tlačítka okna systému Windows.
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- Hlavní nabídka – je pod titulním řádkem. Klepnutí levým tlačítkem myši na vybranou položku
způsobí její rozvinutí a ukázání seznamu příkazů.
- Panel nástrojů – je rozdělen na tematické záložky, které aktivujeme klepnutím levým
tlačítkem myši. Po klepnutí na vybranou záložku program zpřístupní ikony tlačítek
přiřazených k vybrané oblasti úprav. Klepnutí levým tlačítkem myši na vybranou ikonu
vyvolává k ní přiřazenou funkci nebo přechod k režimu vkládání určitého prvku do výkresové
oblasti programu.
Program ukáže obláček s nápovědí, pokud nastavíme kurzor myši na určité ikoně tlačítka.
Obsah panelu nástrojů a taky množství a druh záložek s panely nástrojů závisí na typu
aktuálně vybraného archu a taky na aktuální oblasti úprav projektu (San, Konstrukce,
Podklad, Výtisk).
- Datová tabulka – nachází se standardně na pravé straně okna programu. V tabulce
doplňujeme data prvků vložených do pracovní oblasti programu. Tuto tabulku zapojujeme a
skrýváme funkční klávesou F12. Doporučuje se skrytí tabulky během tvoření samotné
grafické části projektu. Data prvku jsou rozdělena do kategorií podle druhu prvku.
- Stavový řádek – je dole v okně programu. Jsou na něm informace o aktuálním stavu projektu
(spočítaný/ nespočítaný), souřadnice kurzoru myši na pracovní ploše, informace o aktuálně
prováděné operaci a taky záložky oblasti úprav a políčka režimů práce.
- Záložky oblasti úprav projektových dat – jsou v pravém spodním rohu okna programu,
hned pod datovou tabulkou. Záložky oddělují logické části projektu: instalaci, konstrukci,
výkresový podklad, tisk. Pokud načtený soubor obsahuje projekt otopné instalace, pak je
náhled na záložce „Vytápění”. Každé záložce jsou připsané možnosti, vyvolávané pravým
tlačítkem myši:
-

„Neviditelný, když není aktivní”,
„Šedý, když není aktivní”,
„Viditelný, když není aktivní”.

Označením vhodné možnosti prvky patřící k určité oblasti úprav mohou být viditelné nebo neviditelné
po přechodu na záložku jiné oblasti úprav. Možnosti jsou uvedené na záložkách;

- Režimy práce – políčka režimů práce jsou pod záložkami s obory editace projektových dat.
Zapojení určitého režimu práce (ORTO, BLOK, MŘÍŽ, AUTO, NÁVR) probíhá po klepnutí
levvým tlačítkem myši na políčko režimu práce. Modré písmo názvu režimu práce znamená,
že určitý režim práce je aktivní. Neaktivní režim práce je označen šedou barvou písma.
- Pracovní oblast – pracovní oblast je označena nahoře a na levé straně pravítky –
horizontálním a vertikálním. Pravítka umožňují běžnou kontrolu polohy vkládaných částí.
Tlačítko v levém horním rohu, mezi pravítky, umožňuje změnu měřítka náhledu a ukazuje
aktuální měřítko. Dole a na pravé straně pracovní oblasti jsou horizontální a vertikální
posuvníky, umožňující změnu viditelné oblasti výkresu. Element, který je v pravém spodním
rohu mezi posuvníkem horizontálním a vertikálním, ,je navigátor usnadňující přemísťování
v pracovní oblasti. Na levé straně horizontálního posuvníku jsou záložky pracovních archů
projektu.
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- Záložky názvů pracovních archů – projekt v programu může být rozdělen na části, každá z
nich je zvláštním výkresovým archem. Přechod od jedné k druhé je možný klepnutím levým
tlačítkem myši na vybranou záložku. Pro otevření okna spravujícího archy klepneme pravým
tlačítkem myši na libovolnou záložku pracovního archu. V tomto oknu se může mj. založit
nové pracovní archy a taky kopírovat a odstraňovat existující.

2.2. Obecná pravidla editace
1. Pro editaci průmětu/plánu je třeba vybrat arch “Průmět/Plán”. Pro úpravy rozvinutí je třeba
vybrat arch „Schéma” (anebo založit nový arch a deklarovat pro něj vhodný typ). O typu
pracovního archu informuje písmeno umístěné na záložce archu. Písmeno u názvu: symbol P
znamená plánek/projekce, symbol S – schéma. Je třeba pamatovat na to, že přístupnost prvků
závisí na druhu archu, na kterém pracujeme.
2. Pro editaci půdorysu budovy je třeba přejít k oblasti editace “Konstrukce”. Pro editaci vodovodní
instalace je třeba přejít k oblasti editace “SAN”.
3. Abychom na pracovní ploše změnili polohu půdorysu budovy a nakreslené instalace, je třeba
označit záložky oblasti editace „Konstrukce” a „SAN” se současně stisknutou klávesou Shift a
označit oblast průmětu. Tímto způsobem budou označeny veškeré elementy konstrukce a
otopné soustavy, které se mohou posunout na vybrané místo.
4. Podle druhu vybraného elementu, existují různé způsoby jejich kreslení a vkládání. Na
počátku vkládání elementu je třeba klepnout na ikonu prvku na vhodném panelu nástrojů a
poté:
- pro stěny – první klepnutí levým tlačítkem myši tvoří záchytný bod, další klepnutí tvoří
konečný bod. Může se také přímo zadat délka stěny a to tak, že po prvním klepnutí
napíšeme délku do buňky editace délky v datové tabulce,
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- pro úsek – první klepnutí levým tlačítkem myši tvoří záchytný bod, další klepnutí levým
tlačítkem myši tvoří přechodní bod (na kterém se může měnit směr vedení úseku). Pro
ukončení kreslení je třeba stisknout levé (vkládá poslední bod), a pak pravé tlačítko myši,
- pro takové prvky, jako jsou např. spotřebiče – stačí klepnout levým tlačítkem myši na vhodné
místo pracovní oblasti a tímto způsobem umístit element v projektu,
- pro elementy armatury jako kupř. ventily, – vkládáme klepnutím levým tlačítkem myši na
element, ke kterému mají být umístěny – ventily na úsecích, baterie na spotřebičích apod.,
5. Element právě vložený do výkresu má aktivní datovou tabulku, ve které se mohou přečíst a
modifikovat jeho data. Ve stavovém řádku je zobrazen režim editace – „označování” a název
elementu.
6. Pro vybrání/označení prvku na něj stačí klepnout. Pro vybrání mnoha prvků je třeba
klepnout v pořadí na všechny, se stisknutou klávesou Shift. Je třeba pamatovat na to, že
jednotlivé klepnutí na úsek označí pouze část, na kterou ukazuje ukazatel myši, dvojí klepnutí
označí celý úsek. Funkce skupinového označování vybraných typů elementů z celého aktivního
archu anebo z vybrané oblasti jsou v hlavní nabídce „Úpravy” a na panelu nástrojů „Funkce”.
7. Obsah příruční nabídky (vyvolávané pomocí pravého tlačítka myši) závisí na druhu
označeného prvku. (Nabídka je přístupná také v případě, kdy není označen žádný prvek.).
8. Pro posunutí prvku je třeba na něj klepnout levým tlačítkem myši a s přidržením tohoto prvku
posunout ukazatel myši na požadované místo. Během posunování úseku musíme věnovat
pozornost označení úseku, byl–li označen celý, anebo pouze jeho část. Pro precizní
posunování elementů se může využít kombinace kláves Alt + šípky.
9. Pro kopírování a vložení prvku jej označíme a pak použijeme kombinaci kláves Ctrl+C pro
zkopírování a Ctrl+V pro vložení. (Může se taky používat vhodné příkazy z hlavní nabídky
anebo panelu nástrojů.).
10.Pro odstranění jednoho anebo více prvků jej označíme a stiskneme klávesu Del.
11.Prvky instalace mají obvykle jeden anebo více spojovacích bodů – jsou označené plnými
čtverečky s barvou odpovídající barvě úseku, kupř. červené pro úseky teplé vody, modré pro
úseky odtoku.Barva úseků závisí na druhu úseku (úsek by–pass, bez průtoku média, úsek
jednotrubkové soustavy). Pro připojení zásobníku k soustavě, vždy kreslíme čáru od spotřebiče
a neposunujeme jej směrem k úseku.
12.V režimu AUTO jsou body připojení elementů automaticky označovány křížkem. Když spojení
schvalujeme, klepneme na ně levým tlačítkem myši. Když spojovací body nejsou pro nás
vhodné, stiskneme klávesu Shift (časové vypojení režimu AUTO). Nepřipojené body jsou
označené většími čtverečky a jsou nevyplněné barvou. Body připojené jsou menší a vyplněné
barvou.
13.Režim BLOK – doporučuje se nejdříve nakreslení celého průmětu/projektu soustavy, a pak
úpravy jednotlivých elementů. Při této etapě se označuje mnoho prvků a existuje riziko jejich
posunutí prvků náhodným klepnutím myší. Proto, aby k tomu nedošlo, doporučuje se
zablokování celého projektu přepojením do režimu BLOK – snadno přístupný klávesou „Scroll
Lock” z klávesnice.
14.Režim ORTO – kreslí horizontální a vertikální čáry a také čáry s uživatelem definovaným úhlem
v „Obecných údajích”/”AUTO, ORTO, MŘÍŽ”.
15.Proces kreslení může být jednodušší, když označíme režim MŘÍŽ. Tento režim způsobí, že se
prvky zachytí na neviditelných bodech sítě. V některých případech je však lépe zapojit režim
AUTO, např. když připojujeme úseky k rozdělovači s mnoha vývody.
16.Během vkládání stejných hodnot do několika datových tabulek, může se využít příkaz „Data
elementů / Opakovat poslední hodnotu” (F2). Program vloží do aktivního pole datové tabulky
poslední vloženou hodnotu ve stejným poli dřívější datové tabulky.
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17.S využitím funkce „Opakovat poslední vkládání elementu” (F3) existuje možnost vložení
elementu, který byl vložen do pracovního archu projektu jako poslední. Tato funkce je velmi
pohodlná během vkládání různého druhu armatury, anebo jiných elementů, které se vyskytují
v projektu ve velkým množství.

2.3. Doplnění nejdůležitějších obecných údajů. Výběr katalogů a nastavení
přednastavených katalogů
Pro definici obecných údajů projektu vodovodní instalace a vybrání katalogu trubek, je třeba
vyvolat okno s možnostmi projektu, stisknutím funkční klávesy F7.
Tady určíme obecné údaje projektu, mj. takové, jako: přednastavenou teplotu teplé a studené
užitkové vody, typ budovy a obecné údaje pracovního archu: přednastavené teploty okolí úseků sítě,
stoupaček a přívodů. Pokud budeme v oknu „Možnosti projektu”, máme také možnost změny náhledu
objektů programu.
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1. Pro načtení katalogů, které budeme používat v projektu, v oknu možnosti projektu klepneme
levým tlačítkem myši na seznam „Obsluha katalogů”, a pak na tlačítko „Obsluha katalogů”, které
otevírá okno „Katalogy”. Toto okno je rozdělené na záložky: „Trubky a tvarovky”, „Ventily a
armatura”, „Izolace”, „Baterie, čerpací body a dokončovací montáž”. Katalogy, které nás
zajímají, vybíráme klepnutím na seznam v levém oknu záložky. Označený katalog se zvýrazní.
Nyní s pomocí tlačítek s ikonami modrých šípek
,
můžeme umístit označený katalog
nebo katalogy v pravém oknu záložky, co současně umožňuje jejich využití v projektu. Seznam
katalogů, který jsou v pravém oknu, můžeme změnit s pomocí tlačítek s ikonami šípek
otočených obráceně.

2. Na záložce „Trubky a tvarovky” vybíráme do aktuálního projektu katalog pozinkovaných
ocelových trubek.

20

Lekce Instal-san 4 T

3. V oknu
možnosti
projektu,
z rozvinutého
seznamu,
vybíráme
„Přednastavené
typy/Trubky,Spotřebiče”. V buňkách Přednastavený typ trubek (teplá, cirkulace)” a
„Přednastavený typ trubek (studená)” vybíráme vhodný typ trubek z vybraného katalogu
výrobce. Definujeme tady současně přednastavený systém připojení spotřebičů, který by měl
odpovídat dříve vybranému katalogu trubek. Systém napojení spotřebičů charakterizuje způsob
realizace napojení všech spotřebičů k jejich přívodům.

2.4. Příprava průmětů podlaží
Projekt bude obsahovat průměty dvou podlaží. Můžeme je získat na mnoho způsobů. V této lekci
ukážeme způsob, kdy půdorysy přízemí a patra utvořené architektem v souborech z rozšířením .dwg
budou importovány spolu s grafickou interpretací stěn, oken a dveří do programu, a tímto způsobem
budou podkladem pro plány instalace.
1.
Z nabídky „Soubor” vybíráme příkaz „Importuj výkres budovy ze souboru DWG/DXF”.
Program otevírá okno, ve kterém vyhledáváme první soubor .dwg obsahující půdorys sklepů,
označíme jej a klepneme na tlačítko „Otevřít”. Během prvního importu se nás program zeptá na
soubor písmen použitých ve stavebním projektu (s rozšířením .shx). Může se ukázat lokalizace
souboru na disku, pokud jej máme (obdrželi jsme jej od architekta spolu s podklady projektu)
anebo vybrat možnost „Anuluj”.
2.
Zůstane otevřeno okno importu souboru. Na levé straně jsou ukázány všechny vrstvy
výkresu obsažené v načítaném souboru. V levém horním rohu obrazovky, po rozbalení seznamu
dostupných hodnot, vybíráme jednotku míry výkresu odpovídající faktickým rozměrům budovy.
!

Vybrání jednotky míry výkresu odpovídající rozměrům faktické budovy má význam pro grafický
editor, který vždy ukazuje a načítá rozměry v metrech. Proto je důležité, aby importovaný
výkres byl ve správném měřítku.
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♦

Poznámka: abychom zjistili, jestli je výběr správný, stiskneme
měla být asi 1 metr.
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3.
Klepneme na tlačítko „Dále”. Přecházíme k oknu interpretace stěn. Protože soubor má být
interpretován konstrukčně, označíme vrstvy pro analýzu stěn. V tom případě vybíráme vrstvy
„Walls”.
4.
V horní části okna doplňujeme rozmezí tloušťky stěn (minimální a maximální hodnota).
Pokud v projektu jsou zděné ventilační anebo komínové kanály, je třeba zvětšit tloušťku stěn na
vhodnou hodnotu, aby tyto prvky byly správně interpretovány.
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5.
Klepneme „Dále”. Další náhled je okno interpretace oken a dveří. Označíme vrstvy, na
kterých jsou okna a dveře, určíme šířku oken – je třeba vybrat největší hodnotu mezi šířkou oken a
dveří – hlavně je třeba na to pamatovat v případě výskytu dvojitých dveří.Tyto prvky budou pak
správně interpretovány programem.
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6.
Vybíráme z „knihovny” uváděné programem druhy oken a dveří, identické z vyskytujícími se
na importovaném výkresu. Abychom přesně viděli složky nacházející se na výkresu a jejich druh,
využijeme ikony nacházející se v horní části okna, sloužící k náhledu.
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7.
Klepneme „Dále”. Přecházíme k výběru vrstev načtených jako výkres, to znamená bez
grafické interpretace. Jako výchozí jsou všechny vrstvy označeny. Klepnutím na seznam vrstev
pravým tlačítkem myši vybíráme možnost „Odznačit všechny” a pak vybíráme pouze ty, které jsou
nezbytné pro grafické doplnění našeho podkladu. Vynecháváme načtení popisů místností, protože
program vytvoří vlastní popisy, a jejich dvojitý počet by zbytečně zastíral výkres. Odoznačíme
příkaz „Importuj vyplněni (hatch)”.

8.
Pro provedení samotné interpretace a načtení souboru do programu klepneme na tlačítko
„Dále”. Program ukáže procentní postup interpretace, po jejím ukončení se ukáže zpráva,
že interpretace byla ukončena a soubor bude načten do aktuálního archu, na záložku „Konstrukce”.
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9.

V této chvíli máme hotové místnosti vytvořené ze stěn, dveří a oken.

10. Když jsme na záložce „Konstrukce” můžeme připsat každé místnosti číslo a název.
Klepnutím na symbol určité místnosti, v datové tabulce definujeme symbol místnosti a její popis.
11. Pro načtení výkresu patra musíme vytvořit nový pracovní arch. Za tímto účelem klepneme
pravým tlačítkem myši na záložku aktuálního archu a otevíráme okno spravování archy. Klepneme
na tlačítko „Nový”, vybíráme typ archu „Plán/průmět”. Pro lepší přehlednost projektu změníme
název archů, prvního na „Přízemí” a druhého na „Patro”. Vybíráme arch „Patro” jako aktuální a
zavíráme okno práce s archy.
12. Když budeme na archu „Patro” z nabídky „Soubor” vybíráme příkaz „Importuj průmět budovy
ze souboru DWG/DXF”. Program otevírá okno, ve kterém hledáme druhý soubor .dwg uložený na
disku, označíme jej a klepneme na tlačítko „Otevřít”.
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13.

Opakujeme postup 1– 8 jak to bylo popsáno dříve.

14. Pro záložku „Konstrukce” vybíráme opci ”Viditelný, když není aktivní”. Takové nastavení
deklarujeme pro pracovní arch „Přízemí” a „Patro”.

2.5. Vložení spotřebičů, místa připojení ke stoupačce a nakreslení vodovodní
instalace na půdorysech budovy.
Přecházíme k archu přízemí a k jeho záložce oblasti úprav tíkajících se vodovodní instalace
(„San”). Do koupelny a kuchyně budeme vkládat spotřebiče teplé a studené vody společně se síti
trubek přivádějících vodu.

2.5.1. Vložení spotřebičů do půdorysu přízemí
V přízemí, v kuchyni a koupelně umístíme vhodné spotřebiče studené/teplé vody a sanitární
armaturu. V kuchyni to bude dřez a myčka, v koupelně to bude pračka, vanička se sprchovým
panelem, dvě umyvadla, WC a pisoár.
Během zavádění spotřebičů do výkresu využíváme režim AUTO, který mj. podporuje vkládání
spotřebičů pod stěny a umožňuje automatické spojování čerpacích bodů se sanitárním příslušenstvím,
během vkládání těchto obrázkových elementů.
Nejdříve vkládáme veškeré prvky instalace a čerpací body, pak doplňujeme jejich data.
1.
Z horního panelu nástrojů, ze záložky „Spotřebiče” vybereme prvky, které budou součástí
naší instalace. V koupelně: pračku
panel
.
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2.
Vybíráme element „vanička”
, přecházíme k výkresové oblasti a posunujeme myš
blízko stěny. V tom okamžiku program automaticky přitahuje vkládaný prvek ke stěně, co je
zobrazené s využitím symbolu.
Po klepnutí levým tlačítkem myši bude prvek vložen na místo určení a ukáže se na výkresu.
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3.
Vkládání takových prvků jako je kupř.: vanička + sprchový panel anebo umyvadlo + baterie
může být spojeno s automatickým spojováním těchto prvků. Tuto operaci provádíme takovým
způsobem, že vkládáme na průmět kupř. vaničku a pak vybíráme z panelu nástrojů sprchový panel
a klepneme levým tlačítkem myši na obrázek vaničky. Sprchový panel bude automaticky vložený
na vaničku. Eventuální poposunutí vaničky způsobí také automatické posunutí sprchového panelu.
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4.
Sprchový panel můžeme po vložení poposunout na vybrané straně vaničky „přetáhnutím”
myší na jiné místo.
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5.
Analogickým způsobem vkládáme v přízemí všechny spotřebiče a k nim patřící sanitární
armaturu.
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6.
Začínáme konfiguraci čerpacích bodů. S využitím klávesy F12 zapojujeme datovou tabulku.
Data elementů vybíráme ze seznamů výběru anebo zapisujeme do políček datových tabulek. Pro
většinu dat stačí odsouhlasení přednastavených hodnot. Označíme na výkrese sprchový panel
společně s vaničkou (tyto prvky tvoří dvojici) a v datové tabulce se ukážou údaje vaničky a k ní
patřící sprchový panel. V kategorii „Identifikace prvku” v buňce „V místnosti” se ukáže automaticky
symbol místnosti, ve které jsou označené elementy. V kategorii „Technické údaje” můžeme změnit,
pokud nám nevyhovují, přednastavené hodnoty:
- Typ baterií – mění obrázek baterie,
- Čerpací bod – mění typ výpočtový (co způsobí změnu mj. normativního výtoku z čerpacího
bodu a požadovaného tlaku před spotřebičem).

7.
Pak přecházíme ke konfiguraci čerpacích baterií u umyvadel. Během jejich konfigurace
můžeme využít skupinové označení, protože na půdoryse se vyskytující umyvadla jsou stejná.
Elementy označujeme skupinově s přidržením klávesy Shift, když klepneme na element. Doplněné
údaje v tabulce týkají se označených elementů.
8.
Analogickým způsobem konfigurujeme další čerpací body.

2.5.2. Vložení dálkového spojení a nakreslení rozvodné sítě v přízemí
Jako příklad použijeme funkci automatického připojování čerpacích bodů k rozvodné síti.
Nakreslíme úseky teplé a studené vody, pak k nim připojíme čerpací body. V místě, kde je stoupačka,
rozvodná síť bude zakončená dálkovým spojením. Analogicky bude dálkové spojení vložené na
rozvinutí na úrovni přízemí a bude připojeno ke stoupačce.
Zdroj studené vody a ohřívač budou v části instalace viditelné na rozvinutí.
Pro snadnější kreslení úseků zapojujeme režim práce ORTO – umožňující podporu vkládání
úseků horizontálních, vertikálních a šikmých a taky AUTO – umožňující automatické připojení úseků.
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1.

Z horního panelu nástrojů „Elementy průtokové a jiné” vybíráme prvek „Dálkové spojení”

, přecházíme k výkresové oblasti a klepneme na místo, ve kterém je plánovaná stoupačka
rozvodné sítě. Místo vložení dálkového spojení je roh koupelny.

, přecházíme
2.
Vybíráme další element typu „Dvojice úseků – Studená voda, Teplá voda”
k výkresové oblasti a zavádíme úseky počínaje „Dálkovým spojením”. Pak vedeme úseky podél
řady spotřebičů. Začátek vkládání úseku označíme klepnutím levého tlačítka myši, obdobně jako
změnu směru úseku. Klepnutí pravého tlačítka myši nebo přivedení úseků k připojovacím bodům
spotřebiče a pak klepnutí levého tlačítka myši končí kreslení úseků.
3.
Vkládání úseků probíhá při zapojeným režimu AUTO, který můžeme na chvíli vypojit
klávesou Shift, pokud program provádí nežádoucí připojení elementů k vedené instalaci.
4.
Na celém podlaží jsme nakreslili rozvodnou síť. Teď k ní připojíme spotřebiče teplé/studené
vody. Abychom to provedli, musíme nejdříve označit celou síť a všechny spotřebiče. Použijeme
k tomu funkci automatického připojování spotřebičů. Za tím účelem vybíráme z hlavní nabídky
„Editace” příkaz „Označování elementů z oblasti”
tak i všechny spotřebiče.
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5.
Z hlavní nabídky „Elementy” vybíráme příkaz „Připojit automaticky spotřebiče”. Program se
po připojení spotřebičů zeptá „Odstranit zbytečné koncovky úseků?”. V tomto případě vybíráme
„Ano”, protože zbývající koncovky úseků nebudou používány.
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2.5.3.

Nakreslení instalace na patře

Na pracovním archu patra kreslíme vodovodní instalaci způsobem popsaným v bodech 2.5.1 a
2.5.2. Fragment instalace na patře je uveden na výkresu:
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2.6. Příprava podkladu pro rozvinutí
1.
Pokud, jako přednastavený, nebyl utvořen arch rozvinutí, pak s využitím funkce „Nový”
založíme nový arch v oknu spravování archy a vybíráme jeho typ jako „Rozvinutí”. Novému
zavedenému pracovnímu archu dáváme název „Rozvinutí”.

2.
Když jsme na archu „Rozvinutí” přecházíme k záložce „Konstrukce”, klepnutím na tuto
záložku v pravým spodním rohu obrazovky. Z horního panelu nástrojů ze záložky „Elementy”
vybíráme tlačítko „Popis pořadnic stropů”
a klepneme na pracovní oblast. Protože v našem
příkladu se vyskytuje přízemí a patro, s využitím držáků rámečku obklopujícího tento element
zmenšujeme počet podlaží do dvou. V datové tabulce uvedeme vhodné hodnoty pořadnic prvního
podlaží, rozdílu podlaží a tloušťky stropu.
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3.
Korigujeme šířku systému stropů s využitím šípek, dostupných po najetí na čtverečky
umístěné na vertikálních úsecích rámečku, takovým způsobem, aby jeho šířka byla postačující pro
výkres rozvinutí vodovodní instalace.
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2.7. Vložení zdroje studené vody a ohřívače teplé vody do rozvinutí
V instalaci bude pouze používán zdroj studené vody a teplá voda bude připravovaná v plynovém
ohřívači.
1.
Ze záložky „Průtokové elementy a jiné” vybíráme levým tlačítkem myši ikonu zdroje
a
vládáme jej na prvním poschodí. Druh zdroje určujeme v datové tabulce jako „Studená voda”
v políčku „Zapojení”.
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2.

Pak vybíráme tlačítko s ikonou ohřívače

a vkládáme ho na stejné patro.

3.
Obracíme horizontálně ohřívač s využitím kombinace kláves Ctrl +Tab takovým způsobem,
aby výstup studené vody byl po straně pramene.
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4.
Ponecháme režimy práce ORTO a AUTO – umožňující automatické připojování úseků a
vkládání některých typů elementů nad strop ve vzdálenosti určené normou.
- Vybíráme tlačítko s ikonou jednotlivého úseku
s ohřívačem v bodě připojení studené vody.

a spojujeme zdroj studené vody

2.8. Utvoření stoupačky na rozvinutí a vložení dálkových spojení
Na archu rozvinutí utvoříme jednu stoupačku, ke které budou připojena dálková spojení
s podlažími přízemí a patra. Abychom spojili rozvodné sítě a stoupačku vedenou na rozvinutí se síti
nakreslenou na průmětech budovy je třeba zkonfigurovat dálkové spojení.
Délky vertikálních vkládaných úseků budou načtené z výkresu a délky úseků horizontálních je
třeba zadat do datové tabulky podle jejich skutečných rozměrů.

2.8.1. Vložení dálkových spojení
Na úrovni přízemí vkládáme element „Dálkové spojení”. Je třeba dávat pozor na to, aby dálková
spojení byla na pořadnici odpovídající skutečné výšce zapojení horizontálních fragmentů ke
stoupačce. Usnadní to pak přidání rozvinutí ke schématu fragmentů instalace nakreslené na
průmětech.

a vkládáme
1. Z panelu nástrojů „El. průtokové a jiné” vybíráme element „Dálkové spojení”
jej na podlaží přízemí. Po stisknutí funkční klávesy F3 vkládáme stejný element na podlaží
patro.
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2. Změníme orientaci dálkových spojení, současně je označíme v pořadí klepnutím se stisknutou
klávesou Shift a pak použijeme kombinaci kláves Ctrl+Tab „Obrátit horizontálně”.

2.8.2. Utvoření stoupačky a připojení instalace ke zdroji
Spojíme jednotlivé elementy rozvinutí s využitím jednotlivého úseku, nebo s využitím dvojice
úseků. Použití dvojice úseků podstatně zrychlí tvoření výkresu.
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1.
Ze záložky vybíráme „Průtokové elementy” jednotlivý úsek
a vedeme jej směrem
k výstupu teplé vody z ohřívače k místu, ve kterém předpokládáme připojení dvojice úseků
směřujících ke stoupačce.
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2.
Pak vybíráme element
a vkládáme dvojici úseků od místa, ve kterém bude vybraná
tvarovka T u ohřívače k místu, ve kterém síť rozdělovače přechází ve stoupačku. Změnu směru
označíme klepnutím levého tlačítka myši. Konec úseku označíme klepnutím levého a pak
pravého tlačítka myši. Takové rozdělení úseků na horizontální a vertikální úseky umožňuje
správné připsaní jejich délky – automaticky pro vertikální, ručně do datové tabulky pro
horizontální.

3.
Pro vkládání stejných obrázkových elementů můžeme použít funkční klávesu F3 – „vložit
stejný, jako minule”. Vedeme úsek stoupačky zapojením od paty stoupačky až po dálkové
spojení na patře. Místo spojení je označené plnými čtverečky.
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4.
S pomocí dvojice úseků „Studená voda, Teplá voda” spojujeme se stoupačkou taky
dálková spojení v přízemí.
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2.8.3. Zkonfigurování dálkových spojení na rozvinutí a půdorysech
Po nakreslení úseků vodovodní instalace na rozvinutí, utvoříme logická spojení mezi „Dálkovými
spojeními” na rozvinutí a odpovídajícími jim „Dálkovými spojeními” na arších typu „Plán/Průmět”.
Abychom provedli takovou operaci, přidáme elementu na rozvinutí v datové tabulce charakteristický
symbol (například písmeno). Také v tabulce vybíráme konečný pracovní arch (v našem příkladě jeden
z půdorysů), na kterém je druhý element dálkového spojení. Pak přecházíme k tomu archu (půdorysu)
a stejný písmený symbol dáme vhodnému dálkovému spojení v jeho datové tabulce. Jako „Konečný
arch” vybíráme rozvinutí. Stejnou proceduru opakujeme pro každou dvojici.

46

Lekce Instal-san 4 T

2.9. Vkládání symbolů kolen, oblouků, odskoků a armatur
Vkládáme takové elementy jako jsou: kolena 90° a odskoky, jejichž přítomnost nevyplývá
z průběhu úseků. Program automaticky vybírá výkresové kolena, avšak v případě, kdy výkres
rozvinutí /průmětu instalace neodpovídá přesně struktuře instalace, vkládáme dodatečné tvarovky do
úseků. Budou viditelné v upravované oblasti, avšak jako výchozí nebudou viditelné na výtisku
1.
Ze záložky panelu nástrojů „Armatura” vybíráme v pořadí koleno 90°
a odskok
.
Tyto prvky vkládáme do rozvinutí klepnutím na ně levým tlačítkem myši. Program vybírá kolena
z přednastaveného katalogu trubek.

Tímto způsobem vkládáme dodatečné elementy na vhodných úsecích instalace na průmětu
přízemí a patra a také na rozvinutí.
Vkládání a výběr typu armatury
2.
Vkládáme takové elementy jako: kulové ventily se závitem, potrubní oddělovač a
vodoměr studené vody. Uzavírací kulové ventily vkládáme na úsecích studené, teplé vody, na
přívodu k ohřívači a na připojení zdroje studené vody. Uděláme to analogickým způsobem, jako
během vkládání kolen a úskoků.
3.

Ze záložky „Armatura” vybíráme v pořadí: ventil

, potrubní oddělovač

a vodoměr

Tyto elementy vkládáme na úsek přípojky, klepnutím na ni levým tlačítkem myši po vybrání
ikony ventilu z panelu nástrojů.
4.
Abychom vybrali typ ventilu, označíme úsek, na který jsme vložili ventil, klepnutím na ni
levým tlačítkem myši. V datové tabulce úseku vyhledáváme kategorii a políčko „Ventil”.
Vybíráme typ ventilu z rozbalovaného seznamu katalogů ventilů a možnost výběru průměru
ventilu programem.
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5.
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2.10. Úseky s typem trubek jiným než přednastaveným
Definovali jsme dříve přednastavený typ trubky pro úseky projektu. Teď budeme deklarovat jiný
typ trubky pro úsek přípojky. Bude proveden z ocelových pozinkovaných trubek.
1.
Na archu rozvinutí označujeme úsek přípojky, který bude mít definovaný jiný typ trubky
než přednastavený. V datové tabulce vybíráme políčko „Typ trubky” a ze seznamu katalogů
trubek vybíráme vhodný typ a možnost výběru průměru programem.
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2.11. Ukázání úseků k izolaci
Pro ukázání úseku k izolaci využijeme funkci umožňující skupinové označení elementů stejného
typu. Tento nástroj filtruje vybrané elementy instalace na editovaném pracovním archu.
1.

Z hlavní nabídky „Editace” vyhledáme ikonu příkazu „Označ všechny elementy typu”

.. Z rozvinutého seznamu vybíráme heslo „Úsek”/”Všechny”. Budou označeny všechny
úseky na aktuálním pracovním archu.
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2.
Po označení úseků, v datové tabulce najdeme políčko „Izolace”. Z rozvinutého seznamu
vybíráme v programu typ izolace pro úseky a možnost výběru tloušťky izolace.

2.12. Ukázka a konfigurování popisů úseků a ventilů
Abychom po ukončení výpočtů mohli vidět výsledky na výkresu, vložíme a zkonfigurujeme popisy
úseků a ventilů.
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1.

V horním panelu nástrojů, v záložce „Grafika” máme na vybranou tři druhy popisů úseků.

Vybíráme ikonu
„Popis úseku šikmý” a vkládáme do vybraného úseku. V datové tabulce
úseku, v kategorii a políčku „Popis úseku” konfigurujeme políčka, ve kterých budou zobrazené
vybrané informace po správně provedených výpočtech.

2.
Popisy ventilů se vyskytují společně s ventily a není třeba je zvlášť popisovat. Po
označení ventilu,se na žlutém pozadí ukáže jeho popis. Přetáhnutím popisu tlačítkem myši
v místě modré poznámky, jej můžeme přemístit na vybrané místo. Druh popisu vybíráme
z rozbalovaného seznamu v datové tabulce úseku, v políčku „Druh popisu”. V programu je
předdefinovaných několik druhů popisu ventilů lišících se obsahem a vzájemnou polohou
základních informací o ventilu.
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2.13. Provedení výpočtů
Po provedení kompletního výkresu průmětů a rozvinutí instalace a vyplnění všech dat elementů
přecházíme k výpočtům.
1.
Provádíme kontrolu spojení s využitím kombinace kláves Shift+F2. Zobrazené okno by
mělo být prázdné, což znamená správnost všech spojení v projektu. Když okno není prázdné,
pak je třeba se vrátit k editoru projektu a opravit nesprávné spojení elementů projektu.
2.
Ze záložky „Program” vybíráme ikonu
„Výpočty…” Program provádí diagnostiku a
otevírá okno s výsledky. Jsou zde jedině nápovědi týkající se přijetí přednastaveného typu
trubek pro jednotlivé úseky. Vybíráme tlačítko „Dále”.

3.
Na záložce „Opce výpočtu SAN” jsou tři položky seznamu. Pokud vybereme první
položku „Řízení výběrem trubek”, můžeme ovlivnit výběr průměrů v různých úsecích instalace,
definovat maximální hodnoty rychlosti pro jednotlivé úseky instalace, vybrat možnost, která bere
ve výpočtech v úvahu přednastavené průměry. Necháme beze změny katalogové sestavení
možností výběru průměrů. Souhlasíme se zbývajícími kritérii výběru.
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4.
„Možnosti výpočtů” umožňuje mj. přednastavení dispozičního tlaku studené a teplé vody,
eventuálně tlaku cirkulačního čerpadla. Přednastavené nulové hodnoty tlaků znamenají, že tyto
hodnoty budou spočítané v programu. Ponecháme beze změny hodnoty všech políček v tomto
oknu možností výpočtů.
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5.
Položka „Možnost redukce výsledků” nám dává možnost konfigurování systému sestavy
materiálů. Odznačujeme možnost umožňující zvláštní sestavení tvarovek.
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6.
K provedení správných výpočtů dojde po přechodu k záložce „Výsledky”. V oknu
diagnostiky chyb, na žlutém políčku dole, program může zobrazovat chyby, výstrahy a
nápovědi. Když se v projektu vyskytnou chyby, může se stát, že nebude možné prohlížení
výsledků ani sestavení materiálu.

Výsledky výpočtů jsou zobrazené v podobě rozbalovaného stromu. Když jednotlivé větve nejsou
rozvinuté, je třeba je rozvinout klepnutím na znak .

2.14. Tabulky výsledků
Po provedení výpočtů přecházíme k prohlížení a analýze výsledků výpočtů. Výsledky výpočtů
společně se sestavou materiálů jsou rozděleny na řadu tabulek, ze kterých si několik popíšeme.
1.
Vybíráme položku „Trasy kritické hydraulické”. Jsou zde výsledky výpočtů pro nejhorší
trasu z hlediska ztrát tlaku.

56

Lekce Instal-san 4 T

2.
S využitím dvojitých šípek
u symbolu kritické trasy přecházíme k tabulce výsledků
výpočtů spotřebičů. Po přechodu k tabulce s výsledky pro spotřebiče bude zvýrazněn název
spotřebiče kritické trasy.
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3.
Vybíráme značku dvojitých šipek u názvu spotřebiče a přecházíme k rozbalované
skupině výsledků výpočtů „Trasy/okruhy” na položku „Trasy průtoku TV”. V oknu výsledků jsou
parametry pro všechny trasy průtoku studené vody, počínaje zdrojem. Každá trasa má v názvu
symbol spotřebiče, možnost přechodu k sestavení výsledků pro určitý spotřebič a k tabulce
seznamu elementů na vybraném úseku studené vody.

u názvu spotřebiče vybraného okruhu studené
4.
Klepnutím na značku dvojitých šípek
vody přecházíme k tabulce výsledků výpočtů spotřebičů. Návrat k tabulce výsledků tras/okruhů
SV provádíme analogicky, klepnutím na značku dvojitých šípek u označeného symbolu
spotřebiče.
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5.
V tabulce tras průtoku vybíráme pro nás zajímavý úsek studené vody a klepneme na
značku dvojitých šípek
, které jsou u typu úseku. Tímto způsobem automaticky přecházíme
k tabulce elementů na úsecích. Bude zvýrazněn název úseku, pro který byl nalezen seznam
elementů.

2.15. Analýza zpráv zobrazených po výpočtech
Po provedení výpočtů může program zobrazit zprávy, nápovědy, výstrahy a chyby.
Zobrazené zprávy o chybách nás informují o nevybráném připojení k spotřebiči – sprchovému
panelu nebo k ohřívači studené vody. Pro zkorigování chyby přecházíme k editaci projektu vybráním
v oknu výsledků tlačítka

.
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1.
V oknu editace přecházíme k oknu zpráv, vybíráme tu, kterou chceme zkorigovat –
„Ohřívač: nevybral jsem připojení ke spotřebiči”. Bude vybrán a zvýrazněn ohřívač, kterého se
týká uvedená chyba.
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2.
V datové tabulce ohřívače v buňce „Systém připojení spotřebiče” z katalogů firem
vybíráme vhodný systém.

3.

Analogickým způsobem korigujeme další zprávy. Opětovně přecházíme k výpočtům

klepnutím na tlačítko

„Výpočty (rychlé) …” ze záložky „Program” horního panelu nástrojů.

O stavu výpočtů informuje ikona
stavového řádku.

„Instalace je vypočtená” zobrazená na levé straně

2.16. Doplnění výkresu rozvinutí o stíny elementů nakreslených na půdorysech
jako originály
Po odsouhlasení výsledků výpočtů můžeme zavést na výkres rozvinutí elementů instalace ,
kterých obdoby jsou už na půdorysech. Za tímto účelem využíváme elementy se statusem tzv. stínů.
Doplnění výkresu těmito elementy je nezbytné pouze pro dokumentační účely, protože stíny se
nepodílí na výpočtech. Stíny nemusí být připsány k originálům Pro umožnění náhledu výsledků pro
úseky (stíny) na rozvinutí, popíšeme, který úsek (stín) odpovídá příslušnému úseku z půdorysu (pouze
pro nejdůležitější úseky, pro které chceme mít náhled výsledků na rozvinutí.) Tímto způsobem
obdržíme plný výkres rozvinutí vodovodní instalace.
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1.
Vybíráme pracovní arch rozvinutí vodovodní instalace. Na úrovni patra zavádíme
sanitární zařízení, společně s připojovací armaturou a ventily v oblasti, v pořadí jejich výskytu
na průmětu patra. Kreslený fragment zahrnuje síť spolu se spotřebiči, počínaje vyvedením od
stoupačky po nejvzdálenější spotřebič.

2.
Protože vložený fragment instalace odpovídá dříve projektovanému
uvedeného na půdoryse patra, je třeba jeho části definovat jako stíny.
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3.
Označíme nakreslené elementy instalace s pomocí funkce „Označování elementů z
plochy” a vybíráme z hlavní nabídky příkaz „Data elementů” >> „Označit označené jako stíny”.
Označené elementy získají status a vzhled stínů – budou šedé.

!

Je důležité, aby se úseky stínů nespojovaly s úseky – originály, protože tato situace generuje
chyby spojení v projektu.
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4.

Analogickým způsobem doplňujeme výkres rozvinutí částmi instalace na úrovni přízemí.

5.
Z hlavní nabídky „Data elementů” vybíráme funkci „Spojování dvojic originál–stín”.
Otevírá se okno, ve kterém přiřadíme k vybraným stínům jejich originály. Jako pracovní arch
v levém oknu vybíráme půdorys přízemí, kdežto v pravém oknu vybíráme arch rozvinutí.
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6.
V levém oknu, s pomocí funkce plynulého zvětšování výkresu, budeme mít zvětšení
vybraného úseku na průmětu přízemí. V pravém oknu zvětšujeme fragment archu rozvinutí, na
kterém je stín toho úseku.

7.

V každém oknu označíme jednotlivé úseky, které chceme k sobě připsat. Vybíráme

„Utvořit dvojici originál–stín pro označené elementy”. Takovým způsobem
funkci
jsme přiřadili ke stínu vybraného úseku jeho originál. Připsané elementy budou označeny
žlutým zvýrazněním.
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8.
Pokračujeme v připisování dvojic originál – stín ke všem stínům úseků, pro které výsledky
výpočtů mají být zobrazené na archu rozvinutí.
9.
Zavíráme okno spojování dvojic originál stín a přecházíme k úpravám projektu. Na
přiřazených úsecích–stínech k originálu vkládáme popisy. Popis úseku modifikujeme obdobně
jako v předchozích příkladech. Budou zobrazeny výsledky výpočtů.
!

Stíny se neúčastní výpočtů – neberou se z nich žádná data k výpočtům. Po provedení výpočtů
a připsání dvojic originál – stín jsou výsledky výpočtů kopírovány z úseků – originálů do jejich
stínů.

Proces spojování dvojic originál–stín, pokud je proveden správně, by neměl zrušit výsledky dříve
provedených výpočtů. Když však tyto výsledky, vlivem kupř. náhodného posunutí budou vymazány,
bude to viditelné na stavovém řádku, kde zmizí symbol kalkulačky. V takové situaci je třeba znovu
spočítat projekt.

2.17. Tisk výkresu
Tisk výkresu provádíme pro každý pracovní arch zvlášť. Před tiskem určujeme možnosti tisku a
hranice archu papíru, pokud se výkres nevejde na jeden arch. Pro každý pracovní arch můžeme
zvlášť určit možnosti tisku.
1.
Přecházíme k náhledu tisku klepnutím na záložku „Tisk” v pravém spodním rohu.
Program přechází do režimu náhledu tisku a v datové tabulce se ukážou políčka pro konfiguraci
tisku.
2.
V políčku „Oblast tisku” z rozbalovaného seznamu vybíráme, které oblasti editace
projektu se ukáží na tisku. Odznačíme položku „Vytápění”, pokud byla označená.
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3.
V datové tabulce systému stránek tisku vybíráme tiskárnu, na které bude probíhat tisk.
Určíme měřítko tisku, šířku okrajů, orientaci papíru a taky délku a šířku stránky. Definujeme,
má–li být tisk barevný nebo černobílý.
4.
Kontrolujeme polohu hranic archů papíru na náhledu tisku a eventuálně provedeme
korekturu pomocí myši. Na náhledu tisku jsou viditelné fialové a zelené čárkované čáry,
společně se symboly nůžek. Fialové čáry označují hranice archů papíru na levé, spodní straně
a zelené označují záložky, které usnadní slepení projektu z jednotlivých listů. Pokud se
vytištěné archy mají po vytisknutí stýkat okraji, pak záložky nejsou nutné. Odznačíme je
v datové tabulce systému stránek výtisku vepsáním do „Záložka [cm]” hodnoty „0”.
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5.
Tiskneme projekt po vyvolání okna tisku kombinaci kláves Ctrl+P. V oknu tisku máme
možnost vybrání oblasti tištěných stránek.

6.

Obdobným způsobem tiskneme další archy.

2.18. Tisk tabulek výsledků
Pokud výsledky výpočtů jsou správné, můžou se vytisknout na tiskárně. V tom případě vybereme
tyto schématy tisku: „Obecné výsledky” a „Seznam materiálů”.
1.
Přecházíme k výpočtům s využitím klávesy F10. Přejdeme k záložce „Výsledky”.
2.
Pro vytištění výsledků výpočtů klepneme na tlačítko „Tisknout” v horní části okna
„Výsledky”. Otevře se okno náhledu tisku, které se skládá ze dvou částí. Levá část okna je
náhled tisknuté strany. Náhled odpovídá aktuálním nastavením stylu a schéma tisku. Na pravé
straně je řídící panel pro konfiguraci tisku.
3.
V horní části řídícího panelu jsou buňky umožňující změnu měřítka náhledu. Níže je
tlačítko umožňující tisk, a taky tlačítko umožňující opuštění náhledu. Níže jsou tři záložky.
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4.
Záložka „Tisk” umožňuje změnu obecných nastavení tisku, jako jsou typ tiskárny, počet a
číslování stránek, počet kopií tisku... apod. Na této záložce jsou taky určené velikosti okrajů.
Tlačítko „podrobně” otevírá a zavírá dodatečné buňky pro konfiguraci číslování stránek.

5.
Záložka „Schéma” umožňuje určení, které tabulky a buňky mají být vytištěné.
Rozbalovací horní seznam umožňuje vybrání jednoho z předem definovaných schémat tisku.
Na spodním seznamu můžeme modifikovat přesný obsah vybraného schéma. Tvoříme vlastní
schéma s využitím jednoho z existujících a odznačujeme „zbytečné” buňky. Po zavedení změn
klepneme na tlačítko „Uložit” a ukládáme schéma s novým, snadno rozlišitelným názvem.
Na této záložce jsou také buňky pro změnu orientace tisku.
6.
Záložka “Styl” umožňuje konfigurovat velikost a druh používaných písmen a taky barvu
pozadí a písmen. Program má soupravu předem definovaných stylů a také možnost tvoření a
ukládání nových.
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7.

Po definování údajů na záložkách „Schéma” a „Styl” provádíme tisk klepnutím na tlačítko

v hlavním oknu.
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Schéma:A0
004 +20 °C
Qvým: 0 W

003 +24 °C
Qvým: 0 W

005 +20 °C
Qvým: 0 W

002 +20 °C
Qvým: 0 W

001 +16 °C
Qvým: 0 W

006 +20 °C
Qvým: 0 W
007 +20 °C
Qvým: 0 W

P.č.

Změny

Datum

Podpis

Téma

Čís. výkr.

Měřítko

1
Lekce 1 - Instal-san 4 T
Název výkr.

Datum
Zhotovil
Prověřil

Podpis

Schéma:A1
103 +20 °C
Qvým: 0 W
102 +24 °C
Qvým: 0 W

101 +20 °C
Qvým: 0 W
104 +20 °C
Qvým: 0 W

106 +20 °C
Qvým: 0 W

105 +20 °C
Qvým: 0 W

P.č.

Změny

Datum

Podpis

Téma

Čís. výkr.

Měřítko

2
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Název výkr.

Datum
Zhotovil
Prověřil

Podpis

+2,80

A
B

A
B

DN 3/4"
Vs= 0,30 dm³/s

±0,00

Vs=0,46 dm³/s
G
Qnom: 3,5 m³/h
1_1/4"vněj.

EA

m³

-2,80

P.č.

Změny

Datum

Podpis

Téma

Čís. výkr.

Měřítko

3
Lekce 1 - Instal-san 4 T
Název výkr.

Datum
Zhotovil
Prověřil

Podpis
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C. DODATEK A– STANDARDNÍ ČINNOSTI PŘIPSANÉ KLÁVESNICI A
MYŠI
V této kapitole je seznam činností připsaných klávesnici a myši. Tabulka obsahuje standardní
nastavení – mohou být změněny v oknu „Přizpůsobit”:

C.1.

Klávesnice:

Kombinace kláves:
Esc

Vyvolávaná činnost v grafickém editoru:
obnovení náhledu

F1:

pokud je označen prvek – vyvolání nápovědy ohledně tohoto prvku.
pokud je vybírán druh elementu ze seznamu – ukázání nápovědy ohledně
vybíraného typu.
pokud není označen žáden prvek – vyvolání obecné nápovědy.

F2

v seznamu chyba v oknu výsledků diagnostiky – vyvolání informace ohledně
chyby.
zopakování poslední napsané hodnoty v datové tabulce.

Shift+F2

zkontrolování správnosti spojů.

F3

vložení stejného elementu / modulu jako dříve.

Shift+F3

číslování úseků.

F4

přepojení náhledu: instalace spočítaná / nespočítaná.

F5

Shift+F7

ukázání celého projektu – určení takového měřítka a polohy, aby celý projekt byl
viditelný.
ukázání celé aktivní vrstvy – určení takového měřítka a polohy, aby všechny
prvky aktivní vrstvy byly viditelné.
Obecné údaje projektu – ukázání okna „Možnosti projektu” na záložce „Obecné
údaje”.
struktura budovy – ukázání okna „Možnostie projektu” na záložce „Struktura
budovy”.
informace o projektu – ukázání okna „Možnosti projektu” na záložce „Informace”.

F8

zapojení / vypojení seznamu chyb.

Shift+F8

zapojení / vypojení stromu struktury budovy.

F9

zapojení / vypojení seznamu datových úprav.

Shift+F9

zapojení / vypojení seznamu panelu nástrojů k výběru.

F10

vyvolání výpočtů.

Shift+F10

vyvolání rychlých výpočtů, bez ukazování možnosti a tabulek.

F11

zapojení / vypojení tabulky s výsledky výpočtů v grafickém editoru.

F12

zapojení / vypojení datové tabulky.

Alt+C

zapojení / vypojení režimu MŘÍŽ – vyrovnání prvků k síťce.

Alt+Q

Ukázání příruční nabídky.

Alt+V

zapojení / vypojení režimu AUTO – automatického spojování prvků.

Shift+F5
F7
Ctrl+F7
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Alt+X

zapojení / vypojení režimu BLOK – zablokování všech prvků před poposunutím.

Alt+B

Ctrl+A

zapojení / vypojení režimu OPAK – opakované vkládání částí konstrukce,
instalace a armatury.
zapojení / vypojení režimu ORTO – vkládání pouze svislých a vodorovných
lomených čár + s dodatečně definovaným úhlem.
označení všech prvků z aktivní vrstvy.

Ctrl+Shift+A

automatické připojení označených spotřebičů.

Ctrl+B

zablokování označených prvků proti poposunutím.

Ctrl+C

kopírování označených prvků do schránky.

Ctrl+Shift+C

kopírování a možnost konfigurace označených prvků.

Ctrl+D

odblokování označených prvků a umožnění jejich posunování.

Ctrl+F

zapojení / vypojení okna vyhledávání prvků.

Ctrl+G

seskupení označených prvků.

Ctrl+H

zrušení seskupení označených prvků.

Ctrl+I

Import průmětu budovy ze souboru DWG/DXF

Ctrl+L

ukázání okna s úpravou písmenných zkratek.

Ctrl+M

ukázání okna s úpravou maker

Ctrl+P

tisk aktuálního archu.

Ctrl+Q

rozdělení prvků.

Ctrl+R

rozpojení označených prvků.

Ctrl+Shift+R

úplné rozpojení označených prvků.

Ctrl+S

uložení projektu na disku.

Ctrl+V

vložení části projektu anebo modulu ze schránky.

Ctrl+X

přenesení označených prvků do schránky.

Ctrl+Z

vrácení poslední operace.

Ctrl+Y

zopakování poslední operace.

Ctrl+Enter
Ctrl+Ins

V datové tabulce – otevírá seznam pro buňky, které mají možnost výběru z
seznamu.
kopírování označených prvků do schránky.

Ctrl+Page Up

přechod k dřívějšímu pracovnímu archu (mezi záložkami změna „doleva”).

Ctrl+Page Down

přechod k dalšímu pracovnímu archu (mezi záložkami změna „doprava”).

Ctrl+Tab

horizontální obrácení označených prvku.

Ctrl+„+”

zvětšení náhledu.

Ctrl+„–”

zmenšení náhledu.

Ctrl+„*”

přechod ke zvětšování povrchu.

Alt+Z
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Ctrl+„/”

přechod k plynulému zvětšování.

Ctrl+šípky
(blok šípek)
Ctrl+Alt+šípky
(blok šípek)
Ctrl+šípky
Ctrl+Home
Ctrl+End
Ctrl+PgUp
Ctrl+PgDn
(číslicový blok)
Ctrl+Shift+Alt+šípky
Shift+Ins

přechod k prvku stejného druhu, který je nejblíže aktuálně označeného v určitým
směru.
přechod k prvku libovolného typu nacházejícího se co nejblíže aktuálně
označeného, v určitým směru.
přechod k připojenému prvku, v určitém směru.

Delete

odstranění označených prvků.

rozmnožení označeného fragmentu projektu v určitém směru.
vložení modulu ze schránky.

Enter

C.2.

Myš:

Levé tlačítko:
jedno klepnutí na prvek

označení prvku a odznačení jiných.

jedno klepnutí na prvek, se stisknutou označení prvku bez odznačení jiných. Když byl prvek označen, pak
klávesou Shift
tato činnost jej odznačí.
jedno klepnutí na prvek, se stisknutou označení prvku, který je pod aktuálně označeným.
klávesou Ctrl
dvojité klepnutí na prvek
může se konfigurovat (viz nastavení programu); jako výchozí:
označení celé přípojky (všech jejích úseků).
dvojité klepnutí v datové tabulce
může se konfigurovat (viz nastavení programu); jako výchozí: mění
hodnotu buňky na další (pro buňky z seznamem).
Pravé tlačítko:
jednotlivé klepnutí
dvojité poklepání

může se konfigurovat (viz nastavení programu); jako výchozí:
náhled příruční nabídky.
může se konfigurovat (viz nastavení programu); jako výchozí:
zapojení datové tabulky když je vypojená.

Prostřední tlačítko
jednotlivé klepnutí

může se konfigurovat (viz nastavení programu); jako výchozí:
poposunutí náhledu.

Kolečko myši:
obrat kolečka

plynulé zvětšování a zmenšování projektu.

obrat kolečka se stisknutou pravou poposunutí náhledu projektu.
klávesou Alt
V případě myši se dvěma kolečky poposunutí ve svislém anebo
vodorovném směru, v souladu s výchozím určením kolečka.
Pro myši s jedním kolečkem svislé poposunutí projektu.
obrat kolečka se stisknutými klávesy precizní poposunutí náhledu projektu (z menším skokem).
Shift+Alt
V případě myši se dvěma kolečky poposunutí ve svislém anebo
vodorovném směru,v souladu s výchozím určením kolečka.
Pro myši s jedním kolečkem svislé poposunutí projektu.
obrat kolečka se stisknutými klávesy poposunutí náhledu projektu se změnou významu kolečka.
Ctrl+Alt
V případě myši se dvěma kolečky poposunutí neodpovídá výchozím
určením kolečka – v horizontálním anebo svislém směru.
Pro myši s jedním kolečkem horizontální poposunutí projektu.
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