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Aktivace

A. AKTIVACE
A.1.

Úvod

Tento program je zajišt n kódem. Dva kódy – Po íta ový kód a Kód pro odblokování – tvo í
dvojici, která umož uje uvedení programu do chodu.
Po íta ový kód je generován na po íta i Uživatele b hem prvního uvedení programu do chodu.
Pak se Po íta ový kód posílá k serveru InstalSoft, který tento kód prov í a generuje vhodný Kód pro
odblokování.
Tato dvojice kód platí pouze ur itou dobu – pak Uživatel musí zopakovat proceduru aktivace.

A.2.

První uvedení do chodu

B hem prvního spušt ní bude program požadovat informaci o Uživateli a íslo licence:

Program automaticky na te název Uživatele a firmy z nastavení programu Windows. Nutné je
vepsaní ísla licence – které najdete na vytišt né „Licen ní Smlouv ”.
K uživateli je p ipsáno jedno íslo licence. Existuje možnost používání programu vym niteln na
dvou po íta ích, pod podmínkou, že program bude pokaždé deaktivován po ukon ení práce na
jednom stanovišti. B hem spoušt ní programu na druhém stanovišti program požádá o jeho aktivaci.
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A.3.

Zp soby aktivace

Po klepnutí na tla ítko „Dále” se program zeptá na zp sob aktivace:

V p ípad po íta p ipojených k Internetu se doporu uje automatická aktivace.
V p ípad po íta
trvale p ipojených k Internetu se doporu uje dodate né ozna ení bu ky
„Provád j vždy automatickou aktivaci” – v tomto p ípad program nebude p ipomínat nutnost provést
reaktivaci, když d ív jší deaktivace bude ukon ená.
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A.4.

Automatická aktivace a nastavení proxy

Když bude vybraná automatická aktivace, program generuje Po íta ový kód, posílá je Internetem
k serveru InstalSoft a obdrží Kód pro odblokování, pak program za íná být aktivní.
Když po íta Uživatele je p ipojen k Internetu s využitím serveru proxy, pak nastavení proxy
zavádíme p ed klepnutím na tla ítko „Dále”. Po klepnutí na tla ítko „Proxy”, program ukáže okno
„Nastavení serveru proxy”.

Jako výchozí je nastaveno p ipojení bez proxy serveru. Když je po íta za serverem proxy HTTP
vybíráme „Standardní server proxy”, a pak napíšeme adresu serveru ( ty i ísla odd lená te kami
anebo adresu jeho domény). Je t eba zkontrolovat port proxy, když je jiný, než standardní.
Když server proxy vyžaduje autorizaci, ozna íme vhodnou bu ku výb ru a napíšeme název
Uživatele (m že 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.

Ru ní aktivace

Když nemáme p ístup k Internetu, vybíráme ru ní aktivaci. Program p echází k ru ní aktivaci.

Na obrazovce se ukáže Po íta ový kód. Je t eba uvést Kód pro odblokování programu. Kód pro
odblokování se m že získat dv ma zp soby – s využitím jiného po íta e p ipojeného k Internetu
anebo zaslání faxem Po íta ového kódu na adresu Uponor HSE 4.5. Nezapome te udat íslo faxu,
na které bude poslán Kód pro odblokování programu.
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A.5.1.

Ru ní aktivace s využitím jiného po íta e

Když máme p ístup k Internetu na jiném po íta i, m žeme:
1. Zapsat Po íta ový kód na disketu – stisknutím tla ítka „Uložit” (program bude požadovat udání
ísla faxu).
2. Otevíráme soubor z diskety na po íta i, který má p ístup k Internetu – soubor se otevírá
v notepadu.
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3. Spustíme internetový prohlíže a otev eme stránku:
http://www.instalsoft.com.pl/auth/cz_activate.php

4. Ozna íme Po íta ový kód v notepadu a zkopírujeme jej do internetového prohlíže e 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 po íta i, na kterém je program, otev eme soubor z diskety a zkopírujeme Kód pro
odblokování do okna aktivace:

8. Klepneme na tla ítko „Aktivace” – program bude uveden do chodu.
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A.5.2.

Ru ní aktivace s využitím faxu

1. V oknu ru ní aktivace klepneme na tla ítko „Tisknout” – program požádá o íslo faxu a vytiskne
formulá aktivace na p ístupné tiskárn . Uvedené íslo faxu bude využité pro odpov .
2. Klepneme na tla ítko „Odložit” – program bude uzav en.
3. Odfaxujeme formulá aktivace na íslo, které je na n m vytišt né.
4. ekáme na odpov .
5. Když obdržíme odpov
s Kódem pro odblokování, spustíme op t program. Otev e se na
formulá i aktivace, na stránce ru ní aktivace.
6. Napíšeme Kód pro odblokování a klepneme na tla ítko “Aktivace”. Program bude uveden do
chodu.

B. ODINSTALOVÁNÍ / DEAKTIVACE
B.1.

Úvod

B hem odinstalování programu je t eba provést deaktivaci na serveru InstalSoft, aby byla možná
op tovná aktivace po jeho nainstalování. Proces odinstalování m že probíhat z CD obsahující balík
program Uponor HSE 4.5 , anebo p ímo z pevného disku po íta e. V prvním p ípad je t eba využít
p íkaz „Instalace anebo odinstalováni programu” vybraný z nabídky CD a provést další kroky
odinstalování. V druhém p ípad je t eba vybrat z nabídky „Start” p íkaz „Ovládací panely”
/ „P idej/Odebrat programy” a provést další kroky odinstalování.
Když aktivace byla provedená automaticky, pak se b hem odinstalování programu okno
deaktivace nep ihlásí, protože deaktivace je taky provád ná automaticky. Když však bude p erušeno
spojení s Internetem, pak je po neúsp šném pokusu spojení se serverem InstalSoft pot eba
v zobrazeném oknu deaktivace vybrat možnost „Ru ní”.
Když aktivace programu by a provedená ru n , pak b hem provád ní odinstalování program
ukáže okno deaktivace:

Zde je pot eba vybrat vhodný zp sob deaktivace: automatickou nebo manuální.
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B.2.

Automatická deaktivace

Když vybereme automatickou deaktivaci, program generuje deaktiva ní Kód, posílá jej internetem
k serveru InstalSoft a eká na odpov . Po obdržení odpov di bude program deaktivován a proces
odinstalování bude pokra ovat.

B.3.

Ru ní deaktivace

Když vybereme ru ní deaktivaci, program se deaktivuje a pak se vygeneruje deaktiva ní kód.
Tento kód se m že zkopírovat do internetového prohlíže e, adresa se ukáže po stisknutí tla ítka
„Nápov da” (viz také Ru ní aktivace s využitím jiného po íta e), anebo poslat faxem (Ru ní aktivace
s využitím faxu).
V p ípad deaktivace neobdržíme Kód pro odblokování. Po provedení popsaných inností bude
program deaktivován a íslo licence m že být op t použito.
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1. SPRÁVCE BALÍKU
1.1. Integrace balíku aplikací
Práci se správcem balíku za ínáme od vybrání vhodného, d íve nainstalovaného balíku
z nabídky „Start \ Programy” a klepneme na
.
Správce balíku podporuje použití program pat ících k balíku. Z úrovn správce se m žou uvést
do chodu všechny aplikace spojené s ur itým souborem.
1. Pro uvedení do chodu libovolné aplikace balíku klepneme na tla ítko
a z rozbalovaného seznamu vybíráme program, který nás zajímá.
2. M žeme také dvakrát klepnout na vybraný soubor v pravém oknu správce, anebo jej ozna it a
stisknout tla ítko
. Bude otev en soubor z vhodné aplikace (pro soubory
projekt úst edního topení to bude program Uponor HSE-therm 4.5).

V pravém horním oknu správce jsou datové soubory se azené podle seznamu projekt
ukázaných v levém oknu. V jednom projektu m žou být soubory r zných program . Funkce
spravování projekt jsou datové soubory, které pomáhají b hem zakládání nových projekt , p enášení
anebo kopírování soubor mezi projekty, a archivaci údaj .
3. Pro založení nového projektu, zkopírování anebo zm nu názvu exitujícího projektu jej ozna íme
v levém oknu. Poté klepneme na p íslušné tla ítko. Pro potvrzení operace klepneme na OK.
4. Pro provedení libovolné operace na datovém souboru jej ozna íme v pravém oknu správce.
Potom s využitím tla ítek na pravé stran vybíráme operaci a klepneme na p íslušné tla ítko.
Pro potvrzení zm n klepneme na OK.
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1.2. Aktualizace katalog a program
Využití správce umožní prohlídku nainstalovaných katalog
a provedení
jejich aktualizace s využitím internetu anebo ze zvláš p ipraveného CD. Také balík aplikací a správce
mohou být aktualizovány.
1. Pro zjišt ní, je–li balík aktuální anebo pro provedení aktualizace stiskneme tla ítko
a p echázíme 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 p ípad vybrání disku jako zdroje, klepneme dodate n na tla ítko „Na íst inf. o akt.”

3. Program na ítá a ukazuje informace o nejnov jším stavu katalog a soubor program . Pro
lepší viditelnost na obrazovce, na spodní ásti okna aktualizace, ozna íme bu ku „Ukaž
identické a nainstalované”.
4. Ve dvou oknech budou ukázané soubory s grafickými zna kami jejich aktuální verze. Význam
ikon m žeme zjistit v dostupné legend .
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 tla ítko
.
6. Na zvláštní záložce jsou soubory aplikací, to znamená soubory program . Jsou ozna eny
k aktualizaci, proto je nemusíme ozna ovat.
7. Program ukáže v levé spodní ásti okna souhrn velikosti soubor k na tení.
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8. Po prohlídce všech záložek provádíme aktualizaci stisknutím tla ítka „Aktualizuj”. Po provedení
aktualizace program ukáže vhodnou zprávu.

1.3. Aktivace a deaktivace program
S využitím tla ítka „Aktivace” v oknu „Správce balíku” se m žou programy aktivovat/deaktivovat.
Když je program používán poprvé a ješt nebyl aktivován, je dostupná možnost „Aktivace”. Zp sobem
popsaným v kapitole A.2, se tady m že vybrat automatická anebo ru ní 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 vyzna uje asové rozmezí, b hem kterého je program aktivní. P ed
jeho uplynutím program informuje o nutnosti provedení aktivace.
Obnovení aktivace je provedení aktivace d íve, než to vyplývá z délky platnosti aktivace.
P íkazem „Deaktivace” se m že program deaktivovat bez jeho odinstalování. Na výb r jsou
možnosti: automatická a ru ní. Zp sob deaktivace programu v obou p ípadech byl popsán
v kapitole B.
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2. UPONOR HSE-THERM 4.5 – LEKCE 1
P ÍKLAD PODLAHOVÉHO VYTÁP NÍ NA VÝKRESOVÉM
PODKLAD NA TENÉM ZE SOUBORU FORMÁTU DWG.
P ÍKLAD BEZ VÝPO T TEPELNÝCH ZTRÁT.
Obsahem této lekce je ukázka, jak provést rychlé výpo ty podlahového vytáp ní pro budovu
s jedním vytáp ným podlažím. Výkresová ást projektu bude obsahovat pouze p dorys podlaží. Tento
p dorys vznikne v programu. Podkladem pro n j bude soubor .dwg anebo naskenovaný výkres.
Výpo ty tepelných ztrát budou provedeny zjednodušeným zp sobem – p edpokladem charakteristické
2
tepelné ztráty (W/m ) a znalostí tepelných ztrát budovy. Pro urychlení návrhu budou použity virtuální
spojení.

2.1. Uvedení programu do chodu a popis obsahu obrazovky
1. Uvedeme do chodu grafický editor programu Uponor HSE-therm 4.5 ze Správce balíku. Po
spušt ní programu se ukáže uvítací okno, ve kterém vybereme možnost „Nový projekt”. Poté se
ukáže panel obecných údaj nového projektu (Viz kapitola 2.3).
2. Ukáže se hlavní oko programu:

Panel nástroj

Hlavní nabídka

M ítko

Datová tabulka (F12)

P epojení režim práce

Vrstvy projektu

Stavový ádek

- Titulní ádek– na titulním ádku hlavního okna, na levé stran , je název programu a název
práv upravovaného souboru projektu. Na pravé stran titulního ádku jsou standardní
tla ítka okna systému Windows.
- Hlavní nabídka – je pod titulním ádkem. Klepnutí levým tkla ítkem myši na vybranou položku
zp sobí její rozvinutí a ukázání seznamu p íkaz .
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- Panel nástroj – je rozd len na tematické záložky, které aktivujeme klepnutím levým
tla ítkem myši. Po klepnutí na vybranou záložku program zp ístupní ikony tla ítek pat ících
k vybrané oblasti úprav. Klepnutí levým tla ítkem myši na vybranou ikonu vyvolává k ní
p ipsanou funkci, anebo p echod k režimu vkládání ur itého prvku do výkresové oblasti
programu.
Program ukáže oblá ek s nápov dou, pokud nastavíme kurzor myši na ur ité ikon tla ítka.
Obsah panelu nástroj a také množství a druh záložek s panely nástroj závisí na typu
aktuáln vybraného archu a také na aktuální oblasti úprav projektu (San, Konstrukce,
Podklad, Tisk).
- Datová tabulka – nachází se standardn na pravé stran okna programu. V tabulce
dopl ujeme data prvk vložených do pracovní oblasti programu. Tuto tabulku aktivujeme a
deaktivujeme funk ní klávesou F12. Doporu uje se mít tabulku skrytou b hem tvo ení
samotné grafické ásti projektu. Data prvku jsou rozd lené do kategorií podle druhu prvku.
- Stavový ádek – je v dolní ásti okna programu. Jsou na n m informace o aktuálním stavu
projektu (spo ítaný/nespo ítaný), sou adnice kurzoru myši na pracovní ploše, informace o
aktuáln provád né operaci, záložky oblasti úprav a polí ka režim práce.
- Záložky oblasti úprav projektových dat – jsou v pravém spodním rohu okna programu, pod
datovou tabulkou. Záložky odd lují logické ásti projektu: instalaci, konstrukci, výkresový
podklad, tisk. Pokud na tený soubor obsahuje projekt instalaci topení, pak je náhled na
záložce „Vytáp ní”. V každé záložce jsou p ipsané možnosti, vyvolávané pravým tla ítkem
myši:
– „Neviditelný, když není aktivní”,
– „Šedý, když není aktivní”,
– „Viditelný, když je aktivní”.
♦

Ozna ením vhodné možnosti, prvky pat ící k ur ité oblasti úprav m hou být viditelné nebo neviditelné
po p echodu na záložku jiné oblasti úprav. Možnosti jsou uvedené na záložkách;

- Režimy práce – polí ka režim práce jsou pod záložkami s obory editace projektových dat.
Zapojení ur itého režimu práce (ORTO, BLOK, M ÍŽ, AUTO, NÁVR) probíhá po klepnutí
levým tla ítkem myši na polí ko režimu práce. Modré písmo názvu režimu práce znamená,
že ur itý režim práce je aktivní. Neaktivní režim práce je ozna en šedou barvou písma.
- Pracovní oblast – Pracovní oblast je ozna ená naho e a na levé stran horizontálním a
vertikálním pravítkem. Pravítka umož ují b žnou kontrolu polohy vkládaných ástí. Tla ítko
v levém horním rohu, mezi pravítky, umož uje zm nu m ítka náhledu a ukazuje aktuální
m ítko. Dole a na pravé stran pracovní oblasti jsou horizontální a vertikální posuvníky,
umož ující zm nu viditelné oblasti výkresu. V pravém spodním rohu mezi posuvníky je
tla ítko navigátoru
, které slouží k rychlému p emis ování po projektu a prohlížení
projektu v ur itém m ítku. Na levé stran horizontálního posuvníku jsou záložky pracovních
arch projektu.

16

Lekce 1- Uponor HSE-therm 4.5

- Záložky názv pracovních arch – projekt v programu m že být rozd len na ásti, každá z
nich je zvláštním výkresovým archem. P echod od jedné k druhé je možný klepnutím levým
tla ítkem myši na vybranou záložku. Pro otev ení okna spravujícího archy klepneme pravým
tla ítkem myši na libovolnou záložku pracovního archu. V tomto oknu se m že mj. založit
nové pracovní archy, p ípadn kopírovat a odstra ovat existující.

- Zapojení viditelnosti pomocných oken: podle obrazovky se m že zapojit anebo vypojit
viditelnost datových tabulek (F12) anebo seznamu chyb (F8). Zp sobí to zv tšení anebo
zmenšení pracovní oblasti.
- Datová tabulka (F12) – ukazuje údaje jednoho z mnoha ozna ených element stejného typu.
V p ípad ozna ení element pat ících k r zným typ m, budou zobrazeny pouze spole ná
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data. Když ozna ené elementy nemají spole ná data, v datové tabulce se ukáže vhodná
zpráva. Zm na vlastností n kterých element v datové tabulce zp sobí zm ny na výkresu
projektu (nap . zm na tlouš ky st ny).
- Okno seznamu chyb (F8) – ukazuje zprávy chyb, výstrah a nápov di vyskytujících se
v projektu, zjišt ných b hem kontrolování spojení (Shift+F2), diagnostiky anebo po
výpo tech. Klepnutí na zprávu v seznamu chyb zp sobí ozna ení elementu na výkresu,
kterému pat í tato zpráva. Klepnutí v oknu chyb pravým tla ítkem myši vyvolává p íru ní
nabídku.

2.2. Obecná pravidla provád ní úprav
1. Pro editaci pr m tu/plánu je t eba vybrat arch “Pr m t/Plán”. Pro úpravy rozvinutí je t eba
vybrat arch „Schéma” (anebo založit nový arch a deklarovat pro n j vhodný typ). O typu
pracovního archu informuje písmeno umíst né na záložce archu. Písmeno u názvu: symbol P
znamená plánek/projekce, symbol S – schéma. Je t eba pamatovat na to, že p ístupnost prvk
závisí na druhu archu, na kterém pracujeme.
2. Pro editaci p dorysu budovy je t eba p ejít k oblasti editace “Konstrukce”. Pro úpravy otopné
soustavy je t eba p ejít k oblasti editace “Vytáp ní”.
3. Abychom na pracovní ploše zm nili polohu p dorysu budovy a nakreslené instalace, je t eba
ozna it záložky oblasti editace „Konstrukce” a „Vytáp ní” se sou asn stisknutou klávesou
Shift a ozna it oblast pr m tu. Tímto zp sobem budou ozna eny veškeré elementy konstrukce
a otopné soustavy, které se mohou posunout na vybrané místo.
4. Podle druhu vybraného elementu, existují r zné zp soby jejich kreslení a vkládání. Na po átku
vkládání elementu je t eba klepnout na ikonu prvku na vhodném panelu nástroj a poté:
5. pro st ny – první klepnutí levým tla ítkem myši tvo í záchytný bod, další klepnutí tvo í kone ný
bod. M že se také p ímo zadat délka st ny a to tak, že po prvním klepnutí napíšeme délku do
bu ky editace délky v datové tabulce,
6. pro úsek – první klepnutí levým tla ítkem myši tvo í záchytný bod, další klepnutí levým
tla ítkem myši tvo í p echodní bod (na kterém se m že m nit sm r vedení úseku). Pro
ukon ení kreslení je t eba stisknout levé (vkládá poslední bod), a pak pravé tla ítko myši,
7. pro takové prvky, jako jsou nap . otopná t lesa a rozd lova e – sta í klepnout levým tla ítkem
myši na vhodné místo pracovní oblasti a tímto zp sobem umístit element v projektu,
8. takové prvky, jako jsou nap . ventily a okna – vkládáme klepnutím levým tla ítkem myši na
element, ke kterému mají být umíst ny – ventily na úsecích, okna na st nách apod.
9. Element práv vložený do výkresu má aktivní datovou tabulku, ve které se mohou p e íst a
modifikovat jeho data. Ve stavovém ádku je zobrazen režim editace – „ozna ování” a název
elementu.
10. Pro vybrání/ozna ení prvku na n j sta í klepnout. Pro vybrání mnoha prvk je t eba klepnout
v po adí na všechny, se stisknutou klávesou Shift. Je t eba pamatovat na to, že jednotlivé
klepnutí na úsek ozna í pouze ást, na kterou ukazuje ukazatel myši, dvojí klepnutí ozna í celý
úsek. Funkce skupinového ozna ování vybraných typ element z celého aktivního archu
anebo z vybrané oblasti jsou v hlavní nabídce „Úpravy” a na panelu nástroj „Funkce”.
11. Obsah p íru ní nabídky (vyvolávané pomocí pravého tla ítka myši) závisí na druhu
ozna eného prvku. (Nabídka je p ístupná také v p ípad , kdy není ozna en žádný prvek.).
12. Pro posunutí prvku je t eba na n j klepnout levým tla ítkem myši a s p idržením tohoto prvku
posunout ukazatel myši na požadované místo. B hem posunování úseku musíme v novat
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pozornost ozna ení úseku, byl–li ozna en celý, anebo pouze jeho
posunování element se m že využít kombinace kláves Alt + šípky.

ást. Pro precizní

13. Pro kopírování a vložení prvku jej ozna íme a pak použijeme kombinaci kláves Ctrl+C pro
zkopírování a Ctrl+V pro vložení. (M že se taky používat vhodné p íkazy z hlavní nabídky
anebo panelu nástroj .).
14. Pro odstran ní jednoho anebo více prvk jej ozna íme a stiskneme klávesu Del.
15. Prvky instalace mají obvykle jeden anebo více spojovacích bod – jsou ozna ené plnými
tvere ky s barvou odpovídající barv úseku, kup . ervené pro p ívod, modré pro zpáte ku.
Úseky pr toku dvoutrubkové soustavy mohou být erné, pokud nejsou p ipojené. Barva úsek
závisí na druhu úseku (úsek by–pass, bez pr toku média, úsek jednotrubkové soustavy). Pro
p ipojení zásobníku k soustav , vždy kreslíme áru od spot ebi e a neposunujeme jej sm rem
k úseku.
16. V režimu AUTO jsou body p ipojení element automaticky ozna ovány k ížkem. Když spojení
schvalujeme, klepneme na n levým tla ítkem myši. Když spojovací body nejsou pro nás
vhodné, stiskneme klávesu Shift ( asové vypojení režimu AUTO). Nep ipojené body jsou
ozna ené v tšími tvere ky a jsou nevypln né barvou. Body p ipojené jsou menší a vypln né
barvou.
17. Režim BLOK – doporu uje se nejd íve nakreslení celého pr m tu/projektu soustavy, a pak
úpravy jednotlivých element . P i této etap se ozna uje mnoho prvk a existuje riziko jejich
posunutí prvk náhodným klepnutím myší. Proto, aby k tomu nedošlo, doporu uje se
zablokování celého projektu p epojením do režimu BLOK – snadno p ístupný klávesou „Scroll
Lock” z klávesnice.
18. Režim ORTO – kreslí horizontální a vertikální áry a také
úhlem v „Obecných údajích”/”AUTO,ORTO,M ÍŽ”.

áry s uživatelem definovaným

Proces kreslení m že být jednodušší, když ozna íme režim M ÍŽ. Tento režim zp sobí, že se
prvky zachytí na neviditelných bodech sít . V n kterých p ípadech je však lépe zapojit režim AUTO,
nap . když p ipojujeme úseky k rozd lova i s mnoha vývody.
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2.3. Dopln ní obecných údaj
Po založení nového projektu program ukáže okno s možnostmi projektu. Toto okno se také m že
vyvolat stisknutím funk ní klávesy F7.
Veškeré hodnoty deklarované v tomto míst budou zobrazeny v datové tabulce jednotlivých
element jako p ednastavené parametry. Zm nou údaj v „Možnostech projektu” se m žou zavést
obecné zm ny pro celý projekt (nap . jinou tepl. napájení). Aby zm ny by y realizovány, je t eba
projekt p epo ítat.
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1. Pro zjišt ní, jestli jsou na teny všechny katalogy nutné k utvo ení projektu, klepneme na
položku a pak na tla ítko „Obsluha katalog ”, což zp sobí otev ení okna „Katalogy”.

2. Na jednotlivých záložkách definujeme seznamy na tených katalog (k na tení katalogu dochází
po jeho ozna ení v levém oknu a klepnutí na tla ítko s modrou šípkou ukazující doprava).
Zavedené zm ny schvalujeme stisknutím tla ítka OK.
3. V položce „Obecné data” program udává výchozí teplotu napájení (p ipsanou ke zdroj m tepla)
a rozdíl teplot mezi napájením a zpáte kou (p ipsanou k spot ebi m tepla). Tyto hodnoty
nebudou mít význam v našem p íkladu, protože se týká plošného vytáp ní. Ozna ujeme bu ku
„Tvo it virtuální spoje”, protože chceme provést výpo ty bez tvo ení kompletního schématu
instalace. Protože pro výpo ty tepla bude využívaná ukazatelová metoda, musíme zm nit
hodnotu ukazatele tepelných ztrát v bu ce „Ukazatel Q pov.[W/m2] pro uvedené tepl.”.
4. Po p echodu k položce „Informace o projektu” dopl ujeme údaje projektu, investora
a projektanta.
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5. Na rozbalovaných položkách „P ednastavené typy”, „Plošné vytáp.” vybíráme výchozí druhy pro
prvky projektu: na položce „Trubky, Otopná t lesa, Ventily”: výchozí druh trubek, otopných
t les, izolace, ventil , na položce „Rozd lova e”: typ rozd lova e a sk í ky rozd lova e, na
položce „Podlahové vytáp.”: m žeme definovat výchozí systém/zp sob uchycení, výchozí druh
trubek, p ístupné odstupy ukládání v okrajové a vnit ní zón , odstupy vytáp cí plochy od
vn jších a vnit ních st n, výchozí obložení, systém automatiky atd.

6. Veškeré zm ny v obecných údajích schvalujeme stisknutím tla ítka OK.
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2.4. P íprava stavebního podkladu pro pr m t
P dorys podlaží s naneseným podlahovým vytáp ním bude jediným výkresem v našem projektu.
V této lekci ukážeme nejjednodušší zp sob, kdy výkresový podklad, který byl utvo en v aplikaci CAD
a je pro nás p ístupný v podob souboru .dwg anebo v podob vytišt ného výkresu, slouží jako
pozadí, na kterém ozna íme hranice místností.

Varianta A: Podklad je na ten ze souboru .dwg jako výkres, bez interpretace
P dorys utvo ený architektem v souboru s rozší ením .dwg nám bude sloužit jako výkresový
podklad k utvo ení pr m tu podlaží.
1. Z nabídky „Soubor” vybíráme funkci „Importuj výkres budovy ze souboru DWG/DXF”. Program
otevírá okno, ve kterém vyhledáváme soubor .dwg uložený na disku, ozna ujeme jej a
klepneme na tla ítko „Otev ít”. B hem prvního importu se nás program zeptá na soubor písmen
použitých ve stavebním projektu (s p íponou .shx). M že se ukázat místo souboru na disku,
pokud existuje (obdrželi jsme jej od architekta se soubory podklad ) anebo vybrat možnost
„P erušit”.
2. Bude otev eno okno importu souboru. Na levé stran jsou ukázané všechny vrstvy výkresu,
které jsou v na ítaném souboru. V horním levém rohu obrazovky vybíráme jednotku míry
výkresu, vhodnou pro faktické rozm ry budovy, a rozvineme seznam možností velikosti.
!

Vybrání m ítka výkresu vhodného pro faktické rozm ry objektu má význam pro grafický
editor, který vždy ukazuje a na ítá rozm ry v metrech. Proto je d ležité, aby importovaný
výkres m l správné m ítko.

♦

Pokyn: abychom mohli zjistit, jestli je výb r správný, stiskneme
m la být cca.1 metr.

a m íme dve e – jejich ší ka by
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3. Klepneme na tla ítko „Dále”. Jsme v oknu interpretace st n. Protože soubor nemá být
interpretován konstruk n , neozna ujeme žádnou vrstvu pro analýzu st n.

4. Klepneme „Dále”, abychom p ešli k dalšímu oknu importu, kterým je okno interpretace oken a
dve í. Nebereme v úvahu také vrstvy oken a dve í, protože neprovádíme interpretaci.

24

Lekce 1- Uponor HSE-therm 4.5

5. Klepneme „Dále”. P echázíme k výb ru vrstev na ítaných jako výkres. Jako výchozí jsou
všechny vrstvy ozna ené. Odstoupíme (odzna ením ur ité vrstvy) od na tení zbyte ných prvk ,
jako jsou nap . popisy místností, protože program utvo í vlastní popisy po vložení místností.
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6. Kon íme na ítání výkresu klepnutím na tla ítko „Dále”. Program jej automaticky na te na oblast
editace „Podklad”, na které je umíst ný objekt „Výkres”. Ten obsahuje veškeré vybrané vrstvy
uvedené v podob jednotného výkresu (bez rozlišení jakýchkoliv objekt ).
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Varianta B: Podklad ze souboru vzniklého ze spojení sken
P dorys utvo ený architektem a vytisknutý na papí e nám bude sloužit jako výkresový podklad
pro vytvo ení pr m tu podlaží. Výkres je ve formátu A3, a my máme skener A4.
1. Skenujeme výkres se záložkou s využitím libovolného programu. Ukládáme naskenované ásti
projektu jako soubory s p íponou .bmp.
2. Ze Správce balíku spustíme program „Spojování scan ”. Po uvedení do chodu program založí
nový soubor bez názvu. V prvním oknu tla ítkem „Na íst” otevíráme první soubor, ze dvou d íve
zapsaných na disku.

3. Výkres bude na ten do programu. Protože se náš podklad skládá pouze ze dvou ástí,
nebudeme používat navigátor, který je pomocný v p ípad v tšího množství ástí. Odzna íme
bu ku „Použij navigátor”.
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4. Jestliže byl soubor posunut b hem skenování a vyžaduje provedení korektury vychýlení, oprava
se m že provést ve „Spojování scan ”. Za tímto ú elem ozna íme bu ku „Korektura vychýlení”,
která je jako výchozí odzna ená. Pak s použitím pravého tla ítka myši ozna íme dva body:
„Horní” a „Spodní”. Tyto body budou ozna ovat neviditelnou áru. Program má obrátit a
p izp sobit sken takovým zp sobem, aby tato ára z stala svislá (m že se tedy využít jedna
st na, která má být na pr m tu svislá a ozna it její konce). Po ozna ení obou bod klepneme
na tla ítko „Obrátit”.
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5. Pokud jsme provedli nesprávné ozna ení a provád ný obrat neodpovídá o ekávanému,
m žeme využít funkce anulování operace. Pro anulování operace klepneme na tla ítko „Zpátky”
v horní ásti obrazovky. Program se nás zeptá, jestliže opravdu chceme anulovat
p edchozí operaci, protože není možnost další opravy.
6. Klepneme na tla ítko „Dále” v horní ásti obrazovky a p echázíme k další etap spojování. Na
obrazovce jsou dv okna. Na levém je náhled na ítaného souboru. Klepneme na tla ítko
„Na íst” a otevíráme soubor z naskenovanou druhou ásti podkladu. V pravém oknu se ukáže
náhled p ipojované ásti.

Zoom
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7. Uprost ed jsou bu ky pro výb r metody a sm ru p ipojování na teného fragmentu.
Ponecháváme metodu spojování „Dva body” a sm r „K pravé”. Mezi okny náhledu je m ítko a
bu ky pro výb r ozna ovaných charakteristických bod , které nám umožní spojit ob ásti.
8. Najdeme body charakteristické pro oba náhledy (v tomto p ípad rohy místností) a klepnutím
pravého tla ítka myši je ozna íme na výkresu. Na náhledu se ukážou ervené k ížky, které
znamenají ozna ení spojovacích bod .
9. Posunujeme ervené okno zv tšení do pravého spodního rohu papíru.
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10.Po ozna ení obou bod klepneme na tla ítko „P ipojit”. Program spojí oba skeny.

31

Lekce 1- Uponor HSE-therm 4.5

11.Po klepnutí na tla ítko „Dále” p echázíme k poslednímu oknu, ve kterém ur ujeme m ítko a
p ist ihujeme podklad. Na pravé stran obrazovky jsou záložky. Vybíráme záložku „P ist ihnutí”
a pak pravým tla ítkem myši ozna íme na povrchu výkresu levý, horní a pravý, spodní bod,
podle kterých program p ist ihne podklad.
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12.Dalším krokem je ur ení m ítka podkladu. P echázíme k záložce „Kalibrace”. Využijeme
k tomu jednu ze dvou možností ur ení m ítka. Klepneme na bu ku „Vzdálenost ozna . bod ” a
na náhledu pravým tla ítkem myši ozna íme dva body, pro které známe p esnou vzdálenost
mezi nimi. Program ukáže na náhledu dva ervené k ížky. Jejich vzdálenost napíšeme do
bu ky „Vzdálenost [m]”. Pak klepneme na tla ítko „Kalibruj”. Nyní je ur ené m ítko celého
podkladu.

13.Ukládáme podklad na disku jako soubor. Vzniká soubor s p íponou „.ism.” Klepneme na tla ítko
„Ukon it” pro ukon ení práce spojování.
14.Otevíráme, nebo se vracíme do programu Uponor HSE-therm 4.5, kde na ítáme uložený
podklad. P echázíme k editaci „Podklad” vybráním vhodné záložky a s horního panelu nástroj
ze záložky „Grafika” vybíráme „Výkres”
ukáže malý tvere ek.

. Klepneme na povrchu výkresu, na kterém se
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15.V datové tabulce, v bu ce „Výkres” vybíráme „p idej nový” a otevírá se „Galerie výkres ”.
S využitím funkce „Na ti” vyhledáváme na disku náš soubor podkladu a otevíráme jej. Náhled
výkresu se ukáže v oknu galerie.
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16. Klepnutím na tla ítko „Zav ít” zavíráme okno galerie výkres a sou asn bude soubor na ten
na vybraný obor editace aktivního pracovního archu. Ukáže se podklad v podob jednotného
výkresu (bez ozna ení kterýchkoliv objekt ).

2.5. Kreslení místnosti
Utvo ení místností je nutné pro projektování podlahového vytáp
nakreslíme místnosti jako mnohoúhelníky.
1. P echázíme k záložce oboru editace „Konstrukce” klepnutím
spodním rohu obrazovky. Pro pohodln jší kreslení místností
a AUTO, klepnutím na p íslušné bu ky v pravé ást stavového

ní. V pozadí na teného výkresu
na vhodnou záložku v pravém
využijeme režimy práce ORTO
ádku.
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2. Z panelu nástroj „Prvky” vybíráme tla ítko „Místnost”
, p echázíme na povrch výkresu a
levým tla ítkem myši ozna ujeme další rohy místnosti – podle výkresového podkladu. Místnosti
kreslíme ve vnit ním pr m ru, to znamená po vnit ní stran st n. Pro zkon ení kresleni ur ité
místnosti klepneme na pravé tla ítko myši.

3. Pak stiskneme klávesu F3 (Vložit stejný, opakovat poslední p íkaz), pro obnovení vkládání
místnosti a opakujeme operace z bodu 2 pro další místnosti. Tyto innosti opakujeme pro
všechny místnosti.
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4. Další etapou je dopln ní názv p ípadn symbol , které budou identifikovat jednotlivé místnosti
(kuchyn , ložnice, koupelna, šatna, chodba, p edsí , denní pokoj a pokoj). Po ozna ení popisu
místnosti se na výkresu celé místnosti zm ní barva a v tabulce se ukáží její údaje.

5. Protože v projektu bude pouze podlahové vytáp ní, pak pro vytáp né místnosti v datové
tabulce vyplníme v bu ce „Podíl PV [%]” hodnotu 100. Pro další místnosti, které nebudou
vytáp né, v bu ce „Qodb.” píšeme hodnotu 0.
6. Pro koupelnu píšeme do datové tabulky vhodnou vyšší vnit ní teplotu. Ztráty tepla všech
místností budou p epo ítány pro aktuální hodnoty ukazatele Q a povrch ur ité místnosti.
7. V datové tabulce místnosti v bu ce „Ti pod” napíšeme hodnotu teploty, která je pod vytáp nou
místností, aby byla shodná s našimi p edpoklady. B hem automatického, tak i ru ního výb ru
konstrukce podlahy program bere v úvahu tuto teplotu. Pod vytáp nými místnostmi je sklep,
proto hodnotu teploty níže ur ujeme na 80C.
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2.6. Vložení vytáp cích ploch
V našem p ípad instalace podlahového vytáp ní bude uvedená v první verzi (orienta ních
výpo t ) v podob souboru vytáp cích ploch a rozd lova e.
1. Pro p echod k úpravám instalace podlahového vytáp ní p echázíme k záložce „Vytáp ní”.
V této chvíli se ztratí árkování místností a možnost úprav konstrukce. Z horního panelu
nástroj ze záložky „Plošné” vybíráme prvek „Vytáp cí podlaha”
. P echázíme na povrch
výkresu a zavádíme vytáp cí povrch do místnosti klepnutím kdekoliv na jeho povrchu. Program
automaticky vkládá vytáp cí povrch do celé místnosti. Ukáže se zelený obrys místnosti a popis
otopné plochy.

Uzel
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2. Když otopnou deskou nebude celý povrch podlahy, pak po klepnutí pravým tla ítkem myši na
popis PV vybíráme možnost „Zm nit typ na voln modifikovanou”. V rozích místností se ukážou
uzly, které chytáme levým tla ítkem myši a p etahujeme na vhodné místo. Eventuáln , v datové
tabulce, v bu ce „Zabud. pov. bez trubek” vepisujeme povrch místnosti, na kterém nebudou
smy ky podlahového vytáp ní. Program vypo te efektivní povrch vytáp ní.
3. S využitím klávesy F3 postupujeme stejn pro každou místnost, která má mít podlahové
vytáp ní.
4. Po zavedení otopných ploch do všech vytáp ných místností, pro jednotlivé OP – klepneme na
popis OP a ukážou se jeho údaje v tabulce – v bu ce „Varianta uložení”, vybíráme variantu
uložení z p ístupného seznamu. Pro místnost „Pokoj (006)” a „Denní pokoj (007)” vybíráme
variantu druhu „Šnek”, pro další místnosti variantu „Dvojitý meandr”.
5. Zavádíme na výkres rozd lova vybráním „Dvojitý bytový rozd lova ” z panelu „Plošné”
a dopl ujeme jeho typ, vybráním produktu ze seznamu v datové tabulce.
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2.7. Ur ení konstrukce podlahy a okrajových zón
Konstrukce podlah, druh a poloha okrajových zón se m že ur ovat odd len pro každou vytáp cí
plohu. Na p íkladu místnosti „Kuchyn ” a „Denní pokoj” ukážeme p esný postup.
1. Vybíráme z p íslušného seznamu podlahovou krytinu. Pro kuchy to bude „Tenká keramika”,
pro pokoj „Oby ejné parkety”.
2. Aby program vybral konstrukci podlahy rozbalujeme bu ku „Konstr. podlahy” a ozna ujeme
bu ku „Automaticky” varianty izolace. V horní ásti okna je bu ka, ve které je ukázána vybraná
krytina. Pod ní je bu ka pro zadání maximáln p ípustného pracovního zatížení podlahy. Podle
zavedených údaj program p epo ítá a p evede konstrukci stropu.
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3. Samostatné zadávání složek konstrukce podlahy probíhá po ozna ení bu ky „Ru n ” u varianty
izolace. Vybíráme druh stropu a další vrstvy z materiálu p ístupných v seznamech. Na základ
udaných vrstev a dopln ných hodnot program vypo ítá celkovou tlouš ku a tepelný odpor.
4. Úpravy konstrukce podlahy kon íme zav ením okna op tovným stisknutím šípky v bu ce
„Konstr. podlahy”.
5. Na pracovním archu, v levém spodním archu každé otopné plochy program nakreslí trojúhelník
– barva trojúhelníku je závislá na tlouš ce otopné podlahy.
6. M žeme p ejít k ur ení okrajové zóny pro jednotlivé vytáp cí plochy v místnostech.
P edpokládáme, že místnost se symbolem „Kuchyn ” nebude mít okrajovou zónu. Po klepnutí
na výkres místnosti v datové tabulce, v bu ce „Okrajoví zóna” je jako výchozí ozna ená bu ka
„Okrajová zóna chybí”. Ponecháme údaje bez zm ny.

7. P edpokládáme, že v místnosti se symbolem „koupelna” bude okrajová zóna, která je ástí OP.
V datové tabulce v bu ce „Okrajová zóna” ozna ujeme bu ku „Ur ení OZ, která je ástí
prvotního okruhu”. V bu ce „U p epážek” po najetí myší na jeden ze ty ech možností program
ukazuje v náhledu vybranou hranu ve žluté barv . Ozna íme „S” pro ur ení, že okrajoví zóna
má být u jižní st ny. Ur ujeme ší ku OZ na 0,7 m. Ohledn zp sobu ukládání okrajové zóny je
jako výchozí ozna ená bu ka „Utvo ené zahušt ním ukládání vodi ”. Tento typ ponecháme
bez zm n.
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8. Po vybrání okrajových zón program ve spodní ásti okna ukazuje aktuální hodnotu povrchu OZ.
Na pracovním archu se v p íslušných místnostech ukážou za árkované okrajové zóny.

2.8. Výpo ty a možnosti výpo t
1. Po dopln ní údaj provádíme výpo ty. Stiskneme klávesu F10, která vyvolává výpo ty. Po
provedení diagnostiky údaj program ukáže nápov du o p ijetí výchozího druhu trubky pro úsek
virtuálního spojení. Klepneme na tla ítko „Dále”.
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2. Program p echází k prvnímu oknu možností výpo t „Teploty napájení obvod PV” a další
etapou je ur ení teploty napájení. V našem p ípad všechny PV z staly virtuáln p ipojeny
k jednomu rozd lova i, a tak máme pouze jeden obvod regulace. Na levé stran je název
okruhu regulace, v tomto p ípad je to „Virtuální kotel”, protože jsme dovolili tvo ení virtuálních
spojení a nezavedli jsem do výkresu zdroje tepla. Klepnutím na tla ítko
dáváme pokyn k tomu, aby program ur il optimální teplotu napájení, pro kterou se p ijatá
hodnota ukáže ve vedlejší bu ce. Tla ítko „Graf” ukáže graf teplot napájení pro jednotlivé
místnosti. Svislá p erušovaná zelená ára, ozna ená na horizontální ose posuvníkem ve tvaru
trojúhelníku, zobrazuje aktuální nastavení teploty napájení. Když horizontální áry u názvu
místnosti zm ní barvu na modrou, znamená to, že místnost bude mít p íliš malou teplotu, když
na ervenou barvu, že bude mít p íliš vysokou.
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3. Po klepnutí na tla ítko „Dále” p echázíme k záložce s možnostmi výpo t PV, které v tomto
stádiu je již spo ítáno z tepelného hlediska. Klepnutím levým tla ítkem myši na pravé stran
bu ky „VA [cm]” m žeme vid t, jaké jsou možné varianty ukládání smy ek a kterou variantu
vybral program. Souhlasíme–li s automatickým vybráním druhu ukládání PV v místnosti
ponecháním ozna ené bu ky „Auto”.

4. Klepneme „Dále”. Na záložce „Možnosti výpo t ” nejsou žádné údaje pro zm ny nebo dopln ní,
protože tato záložka se týká vytáp ní otopnými t lesy anebo sít , která spojuje rozd lova se
zdrojem. Tato situace však nebyla doposud brána v úvahu v našich výpo tech.
5. Pro ukon ení výpo t klepneme „Dále” anebo p echázíme k záložce „Výsledky”. Program
ukon í hydraulické výpo ty a provede výpis materiálu.
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2.9. P ehled výsledk
Záložka „Výsledky” se skládá ze dvou oken. V levém oknu jsou tematické skupiny výsledk
se azené v rozbalovacím seznamu. V pravém okne se ukazují konkrétní, podrobné výsledky pat ící
k aktuáln ozna ené tematické skupin .

Procházíme dalšími tabulkami výsledk klepnutím na názvy jednotlivých skupin, ze kterých jsou
nejd ležit jší: „Obecné výsledky”, „Výsledky PV” a „Seznam materiál ”.
♦

Pokyn: pro jistotu, jestli výsledky virtuálních spojení jsou správné, je t eba te zapsat celkovou délku
všech prvk plošného vytáp ní a porovnat ji pak s výsledky spojených otopných povrch .
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2.10. Tisk tabulek výsledk
Když výsledky výpo t jsou kompletní a správné, m žeme je vytisknout. Protože první výpo ty
mají vstupní (nabídkovou) povahu, omezíme se na tabulky „Obecné výsledky” a „Výpis materiálu”.
1. Pro vytišt ní výsledk výpo t klepneme na tla ítko „Tisknout” v horní ásti okna „Výsledky”.
Otev e se okno náhledu tisku, které se skládá ze dvou ástí. Levá ást okna je náhled tisknuté
strany. Náhled odpovídá aktuálním nastavením stylu a schéma tisku. Na pravé stran je ídící
panel pro konfiguraci tisku.
2. V horní ásti ídícího panelu jsou bu ky umož ující zm nu m ítka náhledu. Níže je tla ítko
umož ující tisk, a taky tla ítko umož ující opušt ní náhledu. Níže jsou t i záložky.

3. Záložka „Tisk” umož uje zm nu obecných nastavení tisku, jako jsou typ tiskárny, po et a
íslování stránek, po et kopií tisku... apod. Na této záložce jsou taky ur ené velikosti okraj .
Tla ítko „podrobn ” otevírá a zavírá dodate né bu ky pro konfiguraci íslování stránek.

4. Záložka „Schéma” umož uje ur ení, které tabulky a bu ky mají být vytišt né. Rozbalovací horní
seznam umož uje vybrání jednoho z p edem definovaných schémat tisku. Na spodním
seznamu m žeme modifikovat p esný obsah vybraného schéma. Tvo íme vlastní schéma
s využitím jednoho z existujících a odzna ujeme „zbyte né” bu ky. Po zavedení zm n
klepneme na tla ítko „Uložit” a ukládáme schéma s novým, snadno rozlišitelným názvem.
Na této záložce jsou také bu ky pro zm nu orientace tisku.
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5. Záložka “Styl” umož uje konfigurovat velikost a druh používaných písmen a taky barvu pozadí
a písmen. Program má soupravu p edem definovaných styl a také možnost tvo ení a ukládání
nových.
V tomto míst se m že ur it procentní hodnota šedosti pro liché ádky. Hodnota 0% znamená
úpln bílé.

6. Po definování údaj

na záložkách „Schéma” a „Styl” provádíme tisk klepnutím na tla ítko

v hlavním oknu.

2.11. P idání p ípojek a zdroj tepla
Zatím popsaný postup se týkal rychlého získání p ibližných, posta ujících dat pro p ipravení
nabídky nebo porovnání s jiným projektem. Z tohoto d vodu byly povolené virtuální spojení. Nebyly
kresleny p ípojky a zdroje tepla. V technickém projektu je t eba však brát tyto prvky v úvahu. Další
ást p íkladu tomu bude v nována.
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1. P echázíme ke grafickému editoru. Když budeme na záložce oblasti editace „Vytáp ní”,
z horního panelu nástroj , ze záložky „Plošné”, vybíráme prvek „Dvojice p ípojek”
.
2. P echázíme k výkresové oblasti a od jednotlivých výstup z rozd lova e vedeme p ípojky ke
všem vytáp cím povrch m. Vzhledem ke vlastnostem režimu AUTO je nejlépe p ipojit
k rozd lova i sousední p ípadn nejbližší plochu, a pak v po adí zavád t p ípojky ke
vzdálen jším VP.

3. Dáváme pozor na grafickou správnost vedení p ípojek, protože program automaticky na ítá
jejich délky.
4. Pak ze záložky panel nástroj „Sí /otopná t lesa” vybíráme prvek „Kotel” a vkládáme na vhodné
místo na výkresový arch.
5. S využitím prvku „Dvojice úsek ” spojujeme kotel s rozd lova em a dopl ujeme druh úsek
v datové tabulce.
6. Na úseky vkládáme ventily a dopl ujeme typ t chto uzáv r v datové tabulce.

7. Po nakreslení všech prvk
v nakreslené instalaci.
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2.12. Výpo ty a možnosti výpo t
1. Po zavedení údaj a zkontrolování spojení stiskneme
výpo t . Po diagnostice údaj program p ejde ihned
zprávy o virtuálních úsecích.
2. V oknu „Teploty napájení okruh PV” ur ujeme tepotu
„Zdroj”, který byl zaveden do výkresu. Klepnutím na
k výsledk m.

klávesu F10, které vyvolává provedení
k oknu možnosti výpo t a neukazuje
napájení tentokráte pro okruh regulace
tla ítko „Dále” procházíme výpo ty až

2.13. P ehled výsledk
P ehled výsledk provádíme obdobn jako v kapitole 2.9. Dodate n máme k dispozici tabulku
úsek , obsahující výsledky výpo t úsek spojujících rozd lova s kotlem.
♦

Porovnejte te výsledky délky trubek plošného vytáp ní s výsledky spo ítanými pro virtuální spojení.

2.14. Kreslení smy ky PV
Po provedení kompletních výpo t m žeme doplnit výkres obrazem uložení trubek ve všech
(nebo vybraných) otopných plochách. P ítomnost, p ípadn nedostatek tohoto obrazu nemá vliv na
výpo ty.
1. P echázíme k záložce oboru editace „Výkr. smy ky p.v.” klepnutím na vhodnou záložku
v pravém spodním rohu.
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2. Z horního panelu nástroj

z „Plošné” vybíráme prvek „Lomené áry pro kreslení uspo ádání

trubek – automaticky”
. Je to grafický prvek ur ený ke kreslení uspo ádání trubek
v rámcích vytáp cí plochy.
3. S vybraným prvkem p echázíme na povrch výkresu. Program šedým k ížkem ozna í místa
p ipojení p ípojek k PV, šedou šípkou sm r ukládání trubek. Vybíráme, ve kterém sm ru mají
být ukládány po átky trubek a klepneme levým tla ítkem myši v p ípad , kdy se ukáže vhodná
šedá šipka.

4. Varianta uložení typu „Šnek” bude nakreslená ihned po vybrání sm ru a po klepnutí levým
tla ítkem myši, s ponecháním d íve vypo tených odstup ukládání.
5. Pro variantu typu „Dvojitý meandr” program ukáže p esný náhled uložení vodi . Když budeme
m nit lokalizaci myši, m žeme pozorovat zm nu zp sobu ukládání meandru – podél anebo
p í n místností. Po výb ru sm ru ukládání trubek klepneme tla ítkem myši a áry budou
nakresleny do výkresu. Stejným zp sobem postupujeme v p ípad všech PV. Pro ukon ení
úprav kreslení klepneme pravým tla ítkem myši.
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6. B hem vkládání lomených ar do výkresu existuje možnost zm ny odstupu ukládání. Po
klepnutí tla ítkem myši na výkres, není další možnost modifikace uložení. Pro zm nu uložení
v tomto p ípad je t eba odstranit áry a vložit znova. Odstran ní ar probíhá rychleji po vybrání
z p íru ní nabídky p íkazu „Odstranit všechny lomené áry pro tento PV”.
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2.15. Tisk výkresu
Po provedení výpo t a nakreslení lomených ar odrážejících uložení trubek tiskneme výkres.
P ed vytisknutím ur ujeme možnosti tisku a hranice arch , pokud nebudou v jednom kuse.
1. P echázíme k oblasti editace „Tisk” klepnutím na vhodnou záložku v pravém spodním rohu.
Program p echází k režimu náhledu tisku, a v tabulce uložení stránek se ukážou bu ky pro
konfiguraci tisku.
2. Vybíráme tiskárnu, na které bude probíhat tisk. Ur ujeme m ítko tisku, okraje, orientaci papíru
a taky délku a ší ku stránky. Ur ujeme, jestli má být tisk barevný nebo ernobílý. Kontrolujeme
polohu hranic arch papír na výkresu a eventuáln p idáváme korektury s využitím myši.
3. V režimu s náhledem vidíme na obrazovce fialové a zelené árkované áry se symboly n žek.
Fialové áry znamenají hranice arch papíru na levé, spodní stran . Zelené ozna ují záložky,
které usnadní spojení projektu z jednotlivých list . Když se vytišt né archy mají stýkat okraji,
záložky nejsou pot ebné. Odstraníme je v datové tabulce tisku pro uspo ádání stránek,
napsaním hodnoty „0” v bu ce „Záložka [cm]”.

4. Projekt tiskneme po vyvolání okna tisku kombinací kláves Ctrl+P. V oknu tisku máme možnost
vybrání oblasti tišt ných stránek.
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3. UPONOR HSE-THERM 4.5 – LEKCE 2
P ÍKLAD PODLAHOVÉHO VYTÁP NÍ A VYTÁP NÍ OTOPNÝMI
T LESY NA PR M TU KRESLENÉM NA POZADÍ NA TENÉHO
SKENU.
Obsahem této lekce je ukázka, jak provést rychlé výpo ty vytáp ní otopnými t lesy a plošného
vytáp ní pro budovy se dv ma vytáp nými podlažími. Výkresová ást projektu bude obsahovat
p dorysy podlaží utvo ených kreslením st n, oken a dve í. Tyto pr m ty vzniknou v programu, p i
emž podkladem pro n budou naskenované výkresy, spojené ve „Spojování scan ”. Výpo ty
tepelných ztrát budou využité zjednodušeným zp sobem – ukazatelem ztrát tepla na základ povrchu
místností a známou tepelnou ztrátou objektu. Pro zjednodušení procesu tvo ení schématu soustavy,
b hem prvních výpo t budou využité virtuální spoje. Pak bude vytvo ené rozbalené schéma,
áste n automaticky programem, na základ pr m t podlaží.
Když máme p dorysy se st nami a okny, m žeme automaticky umístit otopná t lesa pod okna.

3.1. Uvedení programu do chodu a popis obsahu obrazovky
Viz kapitola 2.1.

3.2. Dopln ní obecných údaj
Viz kapitola 2.3.
Protože první etapa výpo t bude provedená za p edpokladu p ítomnosti virtuálního zdroje tepla
a virtualního sm šova e pro obvod regulace okruhu podlahového vytáp ní, v „Obecných údajích”
projektu ozna íme položku „Rozd lova e p.v. p ipojuj p es sm šova e”.

3.3. P íprava stavebního podkladu pro pr m t
Výkresy v našem projektu budou p dorysy dvou podlaží s kombinací vytáp ní otopnými t lesy
a podlahovým vytáp ním. Podklady pro tyto pr m ty m žeme získat n kolika zp soby. V této lekci
ukážeme zp sob, kdy výkresové podklady jsou na ítané jako skeny. Budou sloužit jako pozadí, na
kterém budou nakresleny st ny omezující budovu a rozd lující tuto budovu na místnosti. St ny budou
dopln né prvky typu okna, dve e.
P dorysy p ízemí a prvního patra p ipravené architektem a vytišt né na papí e nám budou sloužit
jako výkresové podklady pro utvo ení pr m t podlaží. Výkresy jsou ve formátu A3, my máme skener
A4.
1. Skenujeme se záložkou výkresy s využitím libovolného programu pro skenování. Ukládáme
naskenované fragmenty obou podklad jako soubory typu .bmp, které budou na teny do
spojování sken .
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2. Spustíme program „Spojování scan ” ze Správce balíku. Po spušt ní program utvo í nový
soubor bez názvu. V prvním oknu s využitím tla ítka „Na ti” otevíráme jeden ze ty d íve
uložených soubor na disku, který je první ástí naskenovaného p ízemí.

3. Výkres bude na ten do programu. Protože náš podklad se skládá pouze ze dvou ásti,
nepoužíváme navigátor, který je nápomocný v p ípad v tšího po tu ástí. Za tímto ú elem
odzna íme bu ku „Použij navigátor”.
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4. Když soubor byl posunutý b hem skenování a vyžaduje provedení úpravy polohy, m žeme v
„Spojování scan ” provést tyto úpravy. Ozna íme bu ku „Korektura vychýlení”, která je jako
výchozí odzna ená. Pak pravým tla ítkem myši ozna íme dva body: „Horní” a „Spodní”. Tyto
body vyzna ují neviditelnou áru, program obrátí a p izp sobí sken takovým zp sobem, aby
ára z stala svislá (v tomto míst m žeme využít jednu ze st n, která má být svislá a ozna it
její konce). Po ozna ení obou bod klepneme na tla ítko „Obrátit”.

5. Pokud jsme provedli ozna ení nesprávn a provád ný obrat není vhodný, m žeme použít
funkci anulování operace. Pro provedení anulování provedené operace klepneme na tla ítko

„Zpátky”
v horní ásti obrazovky. Program se nás zeptá, jestli opravdu chceme
operaci anulovat, protože neexistuje možnost obnovení anulované operace.
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6. Klepnutím na tla ítko „Dále” v horní ásti obrazovky p echázíme do další etapy spojování
sken . Obrazovka se skládá ze dvou oken, v levém je náhled na ítaného souboru. Klepneme
na tla ítko „Na ti” a otevíráme soubor s naskenovanou druhou ásti podkladu. V pravém oknu
se ukáže náhled p ipojované ásti.

Zoom

7. Uprost ed obrazovky jsou bu ky pro výb r metodiky a sm ru p ipojování na teného fragmentu.
Ponecháme metodu spojování „Dva body” a sm r „K pravé”. Mezi okny náhledu je m ítko
a bu ky pro výb r ozna ovaných charakteristických bod , díky kterým program složí v celek
ob ásti.
8. Najdeme body charakteristické pro oba náhledy (v tomto p ípad rohy místností) a klepnutím
pravým tla ítkem myši je ozna íme na výkresu. Na náhledu uvidíme ervené k ížky, které
budou ozna ovat vybrané body.
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9. Posunujeme ervené okénko zv tšení do pravého spodního rohu papíru.
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10.Po ozna ení obou bod klepneme na tla ítko „P ipojit”. Program spojí oba skeny p ízemí.
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11.Po klepnutí na tla ítko „Dále” p echázíme k poslednímu oknu, ve kterém se ur ujeme m ítko a
p ist ihne se podklad. Na pravé stran jsou záložky. Vybíráme záložky „P ist ihnutí” a pak
pravým tla ítkem myši ozna íme na výkresové oblasti levý, horní a pravý, spodní bod, podle
kterých program p ist ihne podklad.
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12.Posledním krokem je ur ení m ítka podkladu. P ejdeme na záložku „Kalibrace”. Využijeme
k tomu jednu ze dvou možností ur ení m ítka. Klepneme na bu ku „Vzdálenost ozna . bod ”
a na náhledu pravým tla ítkem myši ozna íme dva body, pro které známe jejich skute nou
vzdálenost. Program ukáže v náhledu dva ervené k ížky. Skute nou vzdálenost dvou
ozna ených bod napíšeme do bu ky „Vzdálenost [m]”. Pak klepneme na tla ítko „Kalibruj”.
Podklad bude ve vhodném m ítku.

13.Ukládáme podklad na disk jako soubor s p íponou „.ism.”
14.Klepneme na tla ítko „Nový” a program utvo í nový soubor bez názvu. Na teme t etí
naskenovaný soubor, který je první ásti výkresu patra. Pak všechny operace provádíme stejn ,
jako v p ípad p ízemí. Ukládáme soubor patra na disk.
15.Klepneme na tla ítko „Ukon it” pro ukon ení práce spojování a odchod z programu.

60

Lekce 2: Uponor HSE-therm 4.5

16.Otevíráme program Uponor HSE-therm 4.5, do kterého na teme uložené podklady. P echázíme
k oblasti editace „Podklad” vybráním vhodné záložky v pravém spodním rohu. Z horního panelu
nástroj ze záložky „Grafika” vybíráme prvek „Výkres”
na které se ukáže malý tvere ek.

. Klepneme na výkresovou oblast,

17.V datové tabulce v bu ce „Výkres” vybíráme „P idej nový” a otevírá se okno „Galerie výkres ”.
Funkcí „Na íst” vyhledáme náš soubor podkladu p ízemí na disku a otevíráme jej. Náhled
výkresu se ukáže v oknu galerie.

61

Lekce 2: Uponor HSE-therm 4.5

18.Klepnutím na tla ítko „Ukon it” zavíráme okno galerie výkres a sou asn soubor bude na ten
na záložku „Podklad”. Ukáže se podklad v podob jednotného výkresu (bez rozlišení
kteréhokoliv objektu).

19.Abychom mohli na íst výkres podlaží patra musíme p ipravit nový pracovní arch. Za tímto
ú elem klepneme pravým tla ítkem myši na záložce aktuálního archu a otevíráme okno
spravování s archy. Klepneme na tla ítko „Nový”, vybíráme typ archu „Plán/náhled”. Pro lepší
p ehlednost projektu m níme názvy arch , prvního na „P ízemí” a druhého na „Patro”.
Zavíráme okno spravovaní arch .
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20.Když jsme na archu „Patro” p echázíme k záložce „Podklad”. Z horního panelu nástroj

ze

. Klepneme na oblast výkresu a postupujeme
záložky „Grafika” vybíráme prvek „Výkres”
stejn jako v p ípad výkresu p ízemí, na teme podklad patra. Soubor bude na ten do
pracovního archu. Ukáže se v podob jednotného výkresu (bez rozlišení kterýchkoliv objekt ).

3.4. Nakreslení konstrukce místností
Utvo ení místností je nutné pro projektování v programu podlahového vytáp ní a vytáp ní
otopnými t lesy. Na pozadí na teného podkladu nakreslíme obrys celé budovy a jednotlivých
místností s využitím element , jako jsou st ny a dopl ující elementy typu okno, dve e, otvor.
1. P echázíme k záložce „Konstrukce”. Pro pohodln jší kreslení místností zapojíme režimy práce
ORTO a AUTO, klepnutím na p íslušné bu ky v pravé ásti stavového ádku.
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2. Nejd íve ozna íme s využitím st n celý povrch budovy. V panelu nástroj

„Prvky” vybíráme

tla ítko „St na”
, p echázíme na oblast výkresu a levým tla ítkem myši ozna íme
po áte ní bod obrysu budovy podle výkresového podkladu. Pak p emístíme myš ke kone nému
bodu obrysu a op tovn klepneme levým tla ítkem pro ozna ení konce st ny. St na bude
nakreslena.

3. Pro vložení další st ny stiskneme funk ní klávesu F3 („Vložit stejný jako minule”). Program
p ejde k režimu vkládání prvku. Klepneme levým tla ítkem myši na zakon ení d íve vložené
st ny (se zapojeným režimem AUTO program kreslí erný k ížek na spojení st n a automaticky
p ipojuje st ny) a dále obkreslujeme výkres. Tímto zp sobem vkládáme ty i st ny, které budou
obvodovými st nami budovy. Ozna íme všechny st ny a p idáme jim vhodnou tlouš ku
v datové tabulce. Celá budova je prozatím jednou místnosti.
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4. Te se budeme zabývat rozd lením celé budovy na místnosti. Klepneme na F3 a podle
podkladu kreslíme st ny uvnit budovy obkreslením konkrétních místností.

5. Po uzav ení oblasti st nami program automaticky utvo í novou místnost.
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6. Tímto zp sobem bude budova rozd lena na jednotlivé místnosti. Dokreslíme ješt v tomto
p ípad „P edsí ”, která vy nívá mimo hlavní obrys budovy. Konstrukce celého patra je hotová.
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7. Zbývá ješt vepsání tlouš ky st n. Za tímto ú elem stiskneme pravé tla ítko myši,
z rozbalované nabídky vybíráme „Ozna ení prvk z oblasti druhu ...”, ozna íme vnit ní st ny a
v datové tabulce napíšeme tlouš ku ozna ených st n.

8. Dále doplníme okna a dve e. Popíšeme vložení oken a dve í, jako p íklad, pro jednu místnost.
Z horního panelu nástroj se záložky „Prvky” vybereme tla ítko „Dve e”, p echázíme
k výkresové oblasti a vkládáme prvek do výkresu klepnutím na vhodné místo osy st ny.
V datové tabulce rozbalujeme kategorii týkající se dve í a ur ujeme druh výkresu a taky ší ku
a výšku. Klepneme na F3 a vložíme druhé dve e se sou asným dopln ním jeho údaj
v tabulce.

67

Lekce 2: Uponor HSE-therm 4.5

9. Stejným zp sobem postupujeme s oknem. Vybíráme prvek „Okno” a vkládáme do výkresové
oblasti uvnit st ny. Dopl ujeme druh a velikost v datové tabulce. Výkres místnosti je kompletní.
♦

Poznámka: stiskem klávesy F7, vybíráme záložku „Struktura budovy” a v bu ce „Výchozí ší ka
výklenku”vkládáme hodnotu 1500 mm, která bude brána jako p ednastavená ší ka pro všechny okna
v tom projektu. Ší ka výklenku a ší ka okna jsou pojmy, které nejsou ekvivalentní, ale v programu
charakterizují stejný rozm r.

10.V p ípad oken, která mají ší ku jinou než je hodnota p ednastavená, je t eba tuto hodnotu
korigovat individuáln v datové tabulce.
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11.Stejným zp sobem dopl ujeme všechny st ny dodate nými prvky a takto utvo íme kompletní
konstrukci budovy.

12.Další etapou je provedení o íslování místností. Použijeme tady automatické íslování nabízené
programem. Za tímto ú elem vybíráme z hlavní nabídky „Údaje prvk ” p íkaz „O ísluj
místnosti”. P ejdeme k výkresové oblasti a klepneme na jednotlivé místnosti, za ínáme od
p edsín . Program vkládá symboly místností po ínaje íslem 001.
13.Koupeln zm níme v datové tabulce vhodn vnit ní teplotu.
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14.V datové tabulce místnosti, v bu ce „Ti pod” napíšeme hodnotu teploty, která je pod vytáp nou
místnosti, tak aby byla shodná s p edpoklady. B hem automatického, tak i ru ního výb ru
konstrukce podlahy program po ítá s touto teplotou. Vytáp né místnosti mají sklep, a tak
0
m žeme vepsat teplotu pod vytáp cí plochou na úrovni 8 C.
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15.Stejným zp sobem tvo íme konstrukci podlaží „Patro”. P echázíme k druhému pracovnímu
archu a s využitím prvku „St na” ozna íme obrys budovy a pak všechny vnit ní st ny.
Vkládáme okna, dve e a íslujeme místnosti – program za íná íslem 101. Pro koupelnu
m níme vhodn vyšší vnit ní teplotu. Kon íme úpravy konstrukce patra.

3.5. Vkládání vytáp cích ploch
V p ízemí používáme podlahové vytáp ní, na prvním pat e otopná t lesa a v koupeln kombinaci
otopných t les a podlahového vytáp ní.
Nejd íve nakreslíme plochy (otopné podlahy) a doplníme jejich údaje.
Podlahové vytáp ní bude uvedeno v první verzi výpo t v podob souboru otopných ploch
a rozd lova e. P ípojky a úseky spojující rozd lova se zdrojem nebereme v úvahu – protože jsme
vybrali možnost „Utvo it virtuální spojení”. Taky zdroj tepla je virtuální. Odhadnutá délka p ípojek bude
však brána v úvahu v soupisu trubek.
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1. Pro p istoupení k úpravám instalace podlahového vytáp ní p ejdeme k oblasti editace
„Vytáp ní”. Ztratí se árkování místností a možnost úprav konstrukce. Z horního panelu
, p echázíme na povrch
nástroj , se záložky „Plošné” vybíráme prvek „Otopná podlaha”
výkresu a zadáváme otopnou plochu do místnosti klepnutím na libovolné místo na jeho
povrchu. Program automaticky vkládá otopnou plochu na celý povrch místnosti. Ukáže se
zelený obrys místnosti a popis otopné plochy.

Uzel

2. Když otopnou deskou nebude celý povrch podlahy, pak po klepnutí pravým tla ítkem myši na
popisu PV vybíráme možnost „Zm nit typ na voln modifikovanou”. V rozích místností se
ukážou uzly, které chytáme levým tla ítkem myši a p etahujeme na vhodné místo. Eventuáln ,
v datové tabulce, v bu ce „Zastav. pov. bez trubek” napíšeme povrch místnosti, na kterém
nebudou smy ky podlahového vytáp ní. Program vypo te efektivní povrch vytáp ní.
3. S využitím klávesy F3 postupujeme stejn pro každou místnost, která má mít podlahové
vytáp ní v p ízemí. Místnost 002 má pro nedostatek vn jších st n ve své konstrukci malé ztráty
tepla a proto bude vytáp na pouze p ípojkami.
4. Po zadání otopných ploch do všech vytáp ných místností, pro jednotlivé OP v datové tabulce,
v bu ce „Varianta uložení”, vybíráme variantu uložení z p ístupného seznamu. Pro místnosti
s ísly 003–koupelna, 006–obývací pokoj, 007–pracovna vybíráme variantu druhu „Šnek”, pro
další místnosti variantu „Dvojitý meandr”.
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5. Zavádíme na výkres rozd lova vybráním „Dvojitý bytový rozd lova ”
dopl ujeme jeho typ, vybráním produktu ze seznamu v datové tabulce.

z panelu „Plošné” a
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3.6. Ur ení konstrukce podlahy a okrajových zón
Konstrukce podlah, druh a poloha okrajových zón musí být pro každou otopnou plochu ur ována
samostatn . Jako p íklad, pro místnosti 004–denní pokoj a 007–pracovna, ukážeme p esný postup.
1. Z p ístupného seznamu vybíráme podlahovou krytinu. Pro pokoj a pracovnu to bude „tenká
parketa”.
2. Aby program vybral konstrukci podlahy rozbalujeme bu ku „Konstr. podlahy” a ozna ujeme
bu ku „Automaticky” pro variantu izolace. V horní ásti okna je bu ka, ve které je ukázána
vybraná krytina. Níže je bu ka, ve které je maximální p ípustné pracovní zatížení podlahy.
Podle zavedených údaj program p epo ítá a ukáže konstrukci stropu.

3. Samostatná definice složek konstrukce podlahy probíhá po ozna ení bu ky „Ru ní” pro
variantu izolace. Vybíráme druh stropu a další vrstvy z materiál p ístupných v seznamech. Na
základ uvedených vrstev a dopln ných hodnot program po ítá celkovou tlouš ku a tepelný
odpor.
4. Úpravy konstrukce podlahy kon íme zav ením okna op tovným stisknutím šípky v bu ce
„Konstr. podlahy”.
5. Na pracovním archu, v levém spodním rohu každé otopné plochy program nakreslí trojúhelník –
barva trojúhelníku závisí na tlouš ce otopné podlahy.
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6. M žeme p ejít k ur ování okrajových zón pro jednotlivé otopné plochy v místnostech.
P edpokládáme, že místnost se symbolem 004–denní pokoj nebude mít okrajovou zónu. Po
klepnutí na popis otopné podlahy na výkresu místnosti v datové tabulce, v bu ce „Okrajová
zóna” je jako výchozí ozna ená bu ka „Okrajová zóna chybí”.Ponecháváme údaj beze zm ny.

7. P edpokládáme, že v místnosti se symbolem 007–pracovna bude okrajová zóna ásti PV.
V datové tabulce, v bu ce „Okrajová zóna” ozna íme bu ku „Ur ení OZ, která je ásti
mate ského okruhu”. V bu ce „U p epážek” po najetí myší na jednu ze ty možností program
v náhledu ukáže vybraný okraj ve žluté barv . Ozna íme „S” pro zd razn ní, že okrajová zóna
má být u jižní st ny. Ur ujeme ší ku 0,8 m. Ohledn zp sobu ukládání okrajové zóny je jako
výchozí ozna ená bu ka „Utvo ené zahušt ním ukládání vodi ”. Ponecháme tento typ bez
zm ny.

8. Po vybrání okrajových zón, ve spodní ásti okna, program ukáže aktuální hodnotu povrchu OZ.
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9. Na pracovním archu se v p íslušných místnostech ukážou okrajové zóny ozna ené árkováním.
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10.V pat e a v koupeln budou použity dva typy vytáp ní – otopnými t lesy a podlahové. Za tímto
ú elem vkládáme povrch vytáp ní do místnosti 102–koupelna na podlaží „Patro” a ur ujeme
konstrukci podlahy pro toto PV. Z panelu nástroj vybíráme prvek „Dvojitý bytový rozd lova ”,
vkládáme do výkresu a dopl ujeme jeho druh v datové tabulce.

3.7. Vkládání otopných t les do p dorys
Do místností na prvním pat e vkládáme spot ebi e tepla. V nyn jším p íkladu to budou
integrovaná otopná t lesa. B hem zavád ní otopných t les do výkresu využíváme režim AUTO, který
podporuje vkládání otopných t les pod okna.
1. Z horního panelu nástroj vybíráme prvek „Integrované otopné t leso”
, p echázíme na
výkresovou oblast a posunujeme myš blízko okna. Program automaticky p etahuje otopné
t leso k oknu, co je viditelné díky ukázaní se trojúhelníku.

77

Lekce 2: Uponor HSE-therm 4.5

2. Po klepnutí levým tla ítkem myši je otopné t leso vloženo pod okno a ukáže se na výkresu.

3. Tímto zp sobem vkládáme otopná t lesa pod okna ve všech místnostech.
♦

Poznámka: v našem p ípad m žeme vložit otopná t lesa pod všechny okna – z nabídky „Prvky”
vybíráme p íkaz „Vložit otopná t lesa pod vn jší okna”.

4. Dáváme všem otopným t les m jeden typ z katalogu. Stisknutím klávesy F7 vyvoláme okno
možnosti projektu, p echázíme k položce „Výchozí typy” >> „Trubky, Otopná t lesa, Ventily”
a ze seznamu vybíráme typ v bu ce „Integrované otopné t leso”.
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3.8. Nakreslení regulace sít
Na p íkladu využijeme funkci automatického p ipojování otopných t les k rozd lovací síti.
Nakreslíme úseky úst edního topení, pak p ipojujeme otopná t lesa k nakreslené instalaci.
Rozd lovací sít budou zakon eny dálkovými spojeními, které budou využity b hem tvo ení
rozbaleného schematu instalace. V pat e budou t i dálková spojení – dva pro vytáp ní otopnými
t lesy, jedno pro rozd lova podlahového vytáp ní. V p ízemí bude jedno dálkové spojení pro
podlahové vytáp ní.
Kotel, ke kterému s využitím úsek budou p ivedena dálková spojení a sm šova napájející
podlahové topení, budou nakresleny na rozbaleném schematu a ne na p dorysu, protože v první
etap výpo t využijeme tvo ení virtuálních spojení. Teprve po provedení prvních výpo t utvo íme
rozbalení a vložíme do n ho nutné prvky.

1. Z horního panelu nástroj vybíráme prvek „Dálkové spojení”
, p echázíme na povrch
výkresu a klepneme na místo, kde je p edpoklad plánované stoupa ky regulace sít . V pat e
vkládáme dv dálková spojení, ke kterým budou p ipojeny ásti rozd lovací radiátorové sít .

2. Vybíráme další prvek typu „Dvojice úsek ”
, p echázíme k výkresové ploše a zavádíme
úseky podél ady otopných t les, po ínaje „Dálkovým spojením”. Vkládání probíhá
se zapojeným režimem AUTO, který vypojujeme klávesem Shift, když program chce provést
nežádoucí spojení prvk .
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3. Na celém podlaží nakreslíme rozd lovací sít. Pak k ní p ipojíme otopná t lesa. Abychom to
mohli provést, musíme nejd íve ozna it celou sít a všechna otopná t lesa. Z hlavní nabídky
„Úpravy” vybíráme p íkaz „Ozna ování prvk z oblasti”. Na výkresu ozna ujeme zárove celou
sít, tak i všechna otopná t lesa. Když b hem ozna ování budou také ozna eny okruhy
podlahového vytáp ní, se stisknutým klávesem Ctrl je odzna íme.

4. Z hlavní nabídky „Úpravy” vybíráme p íkaz „P ipojit automaticky spot ebi e”. Program se po
p ipojení otopných t les zeptá „Odstranit zbyte né koncovky úsek ?”. V tom p ípad vybíráme
„Ano”. Všechna otopná t lesa z stanou p ipojena k instalaci.
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3.9. Výpo ty a možnosti výpo t
1. Po dopln ní údaj provádíme výpo ty. Stiskneme klávesu F10, která vyvolává výpo ty. Po
provedení diagnostiky údaj program ukáže nápov du ohledn p ipojení PV k rozd lova i
pomocí virtuálních úsek , o p ijetí výb ru výchozích otopných t les o p ijetí všech úsek v etn
virtuálního v projektu p ednastaveného typu trubky. Klepneme na tla ítko „Dále”.

2. Program p echází k prvnímu oknu možností výpo t „Teplota napájení okruh PV” pro ur ení
teploty napájení. Z levé strany je napsán název okruhu regulace, v tomto p ípad je to „Virtuální
sm šova ”, protože jsme povolili tvo ení virtuálních spojení rozd lova
PV p es virtuální
sm šova e a nezavedli jsme na výkres projektu symbol zdroje tepla a sm šova e. Klepnutím
na tla ítko
umožníme programu výpo et optimální teploty napájení, jejíž
hodnota se ukáže ve vedlejší bu ce. Tla ítko „Výkres” ukáže výkres teplot napájení, které
odpovídají jednotlivým místnostem. Svislá p erušovaná zelená ára, ozna ená na horizontální
ose posuvníkem ve tvaru trojúhelníku, ukazuje aktuální nastavení teploty napájení. Když po
jejím posunutí horizontální ára u názvu místnosti zm ní barvu na modrou, znamená to, že
ur itá místnost není vytopena na vhodnou teplotu, když na ervenou, znamená to, že teplota je
p íliš vysoká.
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3. Klepnutím na tla ítko „Dále” p echázíme k záložce s možnostmi výpo t PV, které v této chvíli
ješt nejsou spo ítány. B hem provád ní výpo t podlahového vytáp ní se vyskytly chyby,
které jsou ukázány programem na obrazovce. Další výpo ty nejsou možné. Musíme se vrátit
zpátky ke grafickému editoru a opravit chyby. Klepneme na tla ítko „P erušit”.
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4. Když budeme v grafickém editoru stiskneme funk ní klávesu F8 pro ukázání seznamu chyb.
Klepneme na jednotlivé zprávy chyb– vhodné prvky na výkresu budou ozna eny.

5. Z výpo t vyplývá, že vytáp né povrchy musíme rozd lit – jeden pro p ekro ení maximální
délky p ípojky, druhý pro p íliš velký pokles tlaku ve smy ce. Z panelu nástroj „Funkce”
vybíráme prvek „Rozd lování otopných pov. (libovolné) s dilataci”
a p echázíme na povrch
ásti kreslením
výkresu. S využitím režimu AUTO rozd lujeme otopný povrch na dv
rozd lovací áry.
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6. V místnosti 007 zm níme nov vzniklý povrch na libovoln modifikovaný a m níme jeho tvar
podle architektonických požadavk . Doplníme údaje PV v tabulce s krytinou a konstrukcí
podlahy. Také okrajové zóny musí být znovu deklarovány.

7. Po odstran ní chyb p echázíme k výpo t m klepnutím na klávesu F10. Po provedení
diagnostiky údaj klepneme na tla ítko „Dále”. Program p ejde k prvnímu oknu možností
výpo t „Teploty napájení okruh PV” a další etapou je ur ení teploty napájení. Klepnutím na
souhlasíme s tím, aby program ur il optimální teploty napájení, jejíž
tla ítko
hodnota se ukáže ve vedlejší bu ce.
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8. Klepnutím na tla ítko „Dále” p echázíme k záložce s možnostmi výpo t PV. Výpo ty plošného
vytáp ní v tomto stádiu jsou provedeny z tepelného hlediska. Klepnutím tla ítka na pravé stran
bu ky „VA [cm]” m žeme vid t, jaké jsou možné varianty ukládání okruhu a jaké varianty vybral
program. Chceme–li, aby program automaticky vybral druh ukládání PV v místnostech,
ponecháme ozna ené bu ky „Auto”.
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9. Klepneme „Dále”. Záložka „Možnosti výpo t ” se týká vytáp ní otopnými t lesy a regulace sít .
Zkontrolujeme správnost možností vytáp ní otopnými t lesy ve ty ech oknech, po kterých se
pohybujeme klepnutím na seznam na levé stran obrazovky. Na záložce „Možnosti regulace
sít ” program ukáže název zdroje. B hem používaní virtuálních spojení je programem vybraný
zdroj také virtuální.

10.Pro ukon ení provád ní výpo t klepneme na tla ítko „Dále”, nebo p ejdeme k záložce
„Výsledky”. Program provede hydraulické výpo ty a výpis materiálu.
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3.10. P ehled výsledk
Záložka „Výsledky” se skládá se dvou oken. V levém okn jsou tematické skupiny výsledk
se azené v seznamu. V pravém se ukazují konkrétní, podrobné výsledky pat ící k práv ozna ené
tematické skupin . Pro dva druhy vytáp ní v projektu a deklarovaným tvo ení virtuálních spoj
program p ipisuje výsledky k jednomu virtuálnímu zdroji.

Procházíme dalšími tabulkami výsledk poklepáním na názvy jednotlivých skupin, ze kterých jsou
nejd ležit jší: „Obecné výsledky”, „Výsledky PV” a „Výpis materiálu”.
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3.11. Nakreslení p ípojek
Do této chvíle jsme se zabývali zp sobem umož ujícím rychlé získání p ibližných výsledk ,
posta ujících pro p ipravení nabídky anebo pro porovnání projekt . Z tohoto d vodu bylo možné
tvo ení virtuálních spojení a ne kreslení p ípojek a zdroje tepla. V technickém projektu je však t eba
brát tyto prvky v úvahu. V nujeme tomu pozornost v další ásti tohoto p íkladu.
1. P echázíme ke grafickému editoru a na záložce „Vytáp ní” z horního panelu nástroj , ze
záložky „Plošné” , vybíráme prvek „Dvojice p ípojek”
.
2. P echázíme k pracovní oblasti a od jednotlivých výstup z rozd lova e vedeme p ípojky ke
všem otopným plochám. Z ohledem na vlastnosti režimu AUTO je vhodné nejd íve p ipojit
k rozd lova i sousední anebo nejbližší plochu, a pak v po adí vést p ípojky ke stále
vzdálen jším okruh m PV.

3. Upozor ujeme na grafickou správnost vedení p ípojek, protože program automaticky te jejich
délku. V situaci, kdy výkresová délka p ípojek bude jiná než skute ná, v datové tabulce zadáme
správnou délku.

3.12. Vytvo ení rozvinutého schematu a zavedení zdroje do projektu
D ív jší výpo ty byly provád ny s virtuálním zdrojem tepla. Nyní vytvo íme nový pracovní arch,
na který vložíme prvek typu zdroj a p ipojíme k n mu celou instalaci.
1. Pro vytvo ení nového pracovního archu klepneme pravým tla ítkem myši na záložce aktuálního
archu a otevíráme okno spravování archy. Klepneme na tla ítko „Nový”, vybíráme typ archu
„Schéma”. Pro lepší p ehlednost projektu zm níme jeho název na „Schéma”. Zavíráme okno
práce s archy.
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2. P echázíme na záložku „Konstrukce” klepnutím na záložku v pravém spodním rohu obrazovky.
Z horního panelu nástroj ze záložky „Prvky” stiskneme tla ítko „Popis po adnic strop ”
a klepneme na pracovní oblast. Protože se v našem p íklad vyskytuje pouze p ízemí a patro,
šípkou v horní ásti výkresu zmenšujeme po et podlaží do dvou. V datové tabulce píšeme
vhodné hodnoty, ohledn po adnice prvního podlaží, výškového rozdílu podlaží a tlouš ky
stropu.

3. P echázíme k záložce „Vytáp ní”. Z horního panelu nástroj ze záložky „Sí /otopná t lesa”
vybíráme prvek „Kotel” a vkládáme ho do výkresového archu na vhodné místo. Vybíráme typ
kotle jako „Záv sný”.
4. Dalším vybraným prvkem je „Sm šova ”, který zavedeme na výkresovou oblast mezi kotlem a
dále nakreslenými dálkovými spojeními p ipsanými k podlahovému vytáp ní. V datové tabulce
m níme typ sm šova e.
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5. Ze stejné záložky vybíráme prvek „Automatické rozvinutí instalace” a zavádíme na výkres. Díky
t mto prvk m program vygeneruje rozvinutí celé instalace.

6. S využitím prvku typu „Dvojice úsek ” spojujeme kotel se sm šova em a dálkovými spojeními a
dopl ujeme typ úsek v datové tabulce.
7. Pak tvo íme logické spojení mezi „Automatickými rozbaleními” a vhodnými „Dálkovými
spojeními” na arších typu Pr m t/Plán”. Pro provedení takové operace dáváme prvku
„Automatické rozbalení” n jaký charakteristický symbol (nap íklad písmeno) v datové tabulce.
Sou asn z tabulky vybíráme cílový pracovní arch (v našem p ípad jeden z plán ), na kterém
je vhodný prvek „Dálkové spojení”. Pak p ejdeme k tomu archu (plánu) a stejný písmenový
symbol dáme vhodnému dálkovému spojení v jeho tabulce. Jako „Kone ný arch” vybíráme
rozbalení. Opakujeme stejnou proceduru pro každou dvojici.
8. Na úseky kotel a sm šova vkládáme vhodnou armaturu a její typ vybíráme v datové tabulce ze
seznamu.

9. Po nakreslení všech prvk stiskneme kombinaci kláves Shift+F2, která nám umož uje zjistit
správnost spojení v nakreslené instalaci.
10.Aby program automaticky vygeneroval rozbalení, je t eba klepnout pravým tla ítkem myši na
prvek „Automatické rozvinutí instalace” a vybrat p íkaz „Utvo it automatické rozvinutí”.
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3.13. Výpo ty a možnosti výpo t
1. Po dopln ní údaj a provedení kontroly spojení stiskneme klávesu F10, které vyvolává výpo ty.
Po provedení diagnostiky údaj program ihned p echází k oknu možností výpo t . Neukazuje
už zprávy o virtuálních úsecích.
2. V oknu „Teploty napájení okruh PV” ur ujeme teplotu napájení tentokráte pro okruhu regulace
„Zdroj”, které bylo zavedeno na rozvinutí. Po klepnutí na tla ítko „Dále” p echázíme výpo ty až
k výsledk m.

3.14. P ehled výsledk
Viz kapitola 2.13.

3.15. Tisk tabulek výsledk
Pokud jsou výsledky výpo t kompletní, m žeme je vytisknout.
Viz kapitola 2.10.

3.16. Kreslení smy ky PV
Po provedení kompletních výpo
(anebo ve vybraných) místnostech.
výsledky výpo t .
1. P echázíme k oblasti editace
spodním rohu.
2. Z horního panelu nástroj se

t m žeme doplnit výkres obrazem uložení trubek PV v každé
P ítomnost, p ípadn nedostatek tohoto obrazu nemá vliv na
„Výkr. obvodu ….” klepnutím na vhodnou záložku v pravém
záložky „Plošné” vybíráme prvek „Lomené

uspo ádání trubek – automaticky”
v rámcích otopného povrchu.

áry pro kreslení

. Je to grafický prvek pro nakreslení uspo ádání trubek
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3. Když máme vybraný prvek, p echázíme k výkresu. Program ozna í šedým k ížkem místo
p ipojení p ípojek k PV, šedou šípkou sm r ukládání trubek. Vybíráme, kterým sm rem mají být
ukládány po átky trubek a klepneme ve chvíli ukázání vhodného sm ru šedé šípky.

4. Varianta uložení typu „Šnek” bude nakreslená ihned po vybrání sm ru a klepnutí levým
tla ítkem myši, s dodržením d íve spo ítaných odstup ukládání.
5. Pro variantu typu „Dvojitý meandr” program ukazuje p esný náhled uložení potrubí. Zm nou
polohy myši m žeme pozorovat zm nu zp sobu ukládání meandru – podél nebo p í n
místností. Po výb ru klepneme myší a áry budou zavedeny do obrázku. Postupujeme stejn
se všemi PV. Pro ukon ení úprav kreslení klepneme pravým tla ítkem myši.
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6. B hem vkládání lomených ár na výkres existuje možnost zm ny odstupu ukládání, varianty
uložení a deklarace vyhýbaní se p ípojkám v datové tabulce. Po klepnutí myší na výkresu
neexistuje už možnost modifikace u ožení. Pro zm nu uložení, je t eba odstra ovat áry
a vkládat je op tovn . Odstran ní ár probíhá nejrychleji po vybrání „Odstranit všechny lomené
áry pro tento PV” z p íru ní nabídky vyvolané pravým tla ítkem myši.

3.17. Tisk výkresu
Po provedení výpo t a nakreslení lomených ár zobrazujících uložení potrubí tiskneme výkres.
Nejd íve ur ujeme možnosti tisku a hranice arch , pokud se nevejde na jeden arch. Pro každý
pracovní arch m žeme zvláš ur it možnosti tisku.
1. P echázíme k záložce „Tisk” klepnutím na poslední záložku v pravém spodním rohu. Program
p echází do režimu náhledu tisku a v datové tabulce se ukážou bu ky pro konfiguraci tisku.
2. Vybíráme tiskárnu. Ur ujeme m ítko, okraje, orientaci papíru, délku a ší ku stránky. Zadáváme
zda–li tisk má být barevný nebo ernobílý. Kontrolujeme uložení hranic arch papíru na výkresu
a eventuáln provádíme korekturu pomocí myši.
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3. V náhledu tisku vidíme na obrazovce fialové a zelené árkované áry se symbolem n žek.
Fialové áry znamenají hranice arch papíru na levé, spodní stran . Zelené ozna ují záložky,
které usnad ují spojení projektu z jednotlivých list . Když se vytisknuté archy mají spojovat
okraji, pak záložky nejsou nutné. Odzna íme je v datové tabulce soustavy tisknutých stránek.

4. Projekt tiskneme po vyvolání okna tisku kombinací kláves Ctrl+P. V okn tisku máme možnost
vybrání oblasti tišt ných stránek.
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4. UPONOR HSE-THERM 4.5 + UPONOR HSE-HEAT&ENERGY 4.5 –
LEKCE 3
P ÍKLAD PODLAHOVÉHO A RADIÁTOROVÁHO VYTÁP NÍ NA
PR M TU VYTVO ENÝM IMPORTEM S INTERPRETACÍ
SOUBORU S ROZŠÍ ENÍM DWG. P ÍKLAD S VÝPO TEM
TEPELNÝCH ZTRÁT PODLE PLATNÝCH NOREM.
Obsahem této lekce je ukázka, jak provést komplexní výpo ty plošného vytáp ní, vytáp ní
otopnými t lesy spolu s výpo ty tepelných ztrát pro budovy se dv ma vytáp nými podlažími.
Výkresová ást projektu bude obsahovat importované a interpretované p dorysy ze soubor .dwg.
Interpretace bude mít za ú el vytvo ení kompletní konstrukce budovy, spolu se st nami a dopl ujícími
elementy (dve e a okna).
Výpo ty tepelných ztrát budou vypo teny v programu Uponor HSE-heat&energy 4.5, do kterého
bude na ten soubor s importovanou strukturou budovy a dopln nými hodnotami teplot v místnostech.
Pr m ty, na kterých jsou okna a dve e, nám umož ují automatické umíst ní otopných t les pod
okna. Po provedení výpo t bude programem automaticky vytvo eno schema, na základ pr m t
podlaží.

4.1. Uvedení programu do chodu a popis obsahu obrazovky
Viz kapitola 2.1

4.2. Dopln ní obecných údaj
Viz kapitola 2.3 krom podbodu 3:
1. Protože výpo ty ztrát tepla budeme provád t v programu Uponor HSE-heat&energy 4.5,
v bu ce „Ukazatel Q pov. [W/m2] pro uvedené tepl.” v obecných údajích projektu (F7) napíšeme
nula, aby nebyly po ítané ukazatelové ztráty tepla.

4.3. P íprava p dorys podlaží
P dorysy dvou podlaží s nadefinovaným vytáp ním otopnými t lesy a podlahovým vytáp ním,
budou výkresy v našem projektu. Podklady pro tyto pr m ty se mohou získat mnoha zp soby. V této
lekci ukážeme zp sob, kdy p dorysy p ízemí a patra utvo ené architektem v souborech
z rozší ením .dwg budou importovány spolu s grafickou interpretací st n, oken a dve í do programu, a
tímto zp sobem budou podkladem pro plány instalace.
1. Z nabídky „Soubor” vybíráme p íkaz „Importuj výkres budovy ze souboru DWG/DXF”. Program
otevírá okno, ve kterém vyhledáváme první soubor .dwg obsahující p dorys sklep , ozna íme
jej a klepneme na tla ítko „Otev ít”. B hem prvního importu se nás program zeptá na soubor
písmen použitých ve stavebním projektu (s rozší ením .shx). M že se ukázat lokalizace
souboru na disku, pokud jej máme (obdrželi jsme jej od architekta spolu s podklady projektu)
anebo vybrat možnost „Anuluj”.
2. Z stane otev eno okno importu souboru. Na levé stran jsou ukázány všechny vrstvy výkresu
obsažené v na ítaném souboru. V levém horním rohu obrazovky, po rozbalení seznamu
dostupných hodnot, vybíráme jednotku míry výkresu odpovídající faktickým rozm r m budovy.
!

Vybrání jednotky míry výkresu odpovídající rozm r m faktické budovy má význam pro grafický
editor, který vždy ukazuje a na ítá rozm ry v metrech. Proto je d ležité, aby importovaný
výkres byl ve správném m ítku.
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♦

Poznámka: abychom zjistili, jestli je výb r správný, stiskneme
m la být asi 1 metr.

a m íme dve e – jejich ší ka by

3. Klepneme na tla ítko „Dále”. P echázíme k oknu interpretace st n. Protože soubor má být
interpretován konstruk n , ozna íme vrstvy pro analýzu st n. V tom p ípad vybíráme vrstvy
„Walls” a „Axes”. Když složky st n jsou na n kolika vrstvách sou asn , mohou být nevhodn
interpretovány programem. V takové situaci tla ítkem
ozna íme ást st ny a ve spodní
ásti okna se ukáže náhled, jakým zp sobem bude ur itá st na interpretovaná. Vybíráme dva
nebo t i charakteristické úseky st n. Klepnutím na tla ítko
ozna ená st na.
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4. V horní ásti okna dopl ujeme rozmezí tlouš ky st n (minimální a maximální hodnota). Pokud
v projektu jsou zd né ventila ní anebo komínové kanály, je t eba zv tšit tlouš ku st n na
vhodnou hodnotu, aby tyto prvky byly správn interpretovány.
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5. Klepneme „Dále”. Další náhled je okno interpretace oken a dve í. Ozna íme vrstvy, na kterých
jsou okna a dve e, ur íme ší ku oken – je t eba vybrat nejv tší hodnotu mezi ší kou oken a
dve í – hlavn je t eba na to pamatovat v p ípad výskytu dvojitých dve í.Tyto prvky budou pak
správn interpretovány programem.
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6. Vybíráme z „knihovny” uvád né programem druhy oken a dve í, identické z vyskytujícími se na
importovaném výkresu. Abychom p esn vid li složky nacházející se na výkresu a jejich druh,
využijeme ikony nacházející se v horní ásti okna, sloužící k náhledu.
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7. Klepneme „Dále”. P echázíme k výb ru vrstev na tených jako výkres, to znamená bez grafické
interpretace. Jako výchozí jsou všechny vrstvy ozna eny. Klepnutím na seznam vrstev pravým
tla ítkem myši vybíráme možnost „Odzna it všechny” a pak vybíráme pouze ty, které jsou
nezbytné pro grafické dopln ní našeho podkladu. V tomto p ípad vybíráme vrstvu „Stairs”.
Vynecháváme na tení popis místností, protože program vytvo í vlastní popisy, a jejich dvojitý
po et by zbyte n zastíral výkres.

8. Pro provedení samotné interpretace a na tení souboru do programu klepneme na tla ítko
„Dále”. Program ukáže procentní postup interpretace, po jejím ukon ení se ukáže zpráva,
že interpretace byla ukon ena a soubor bude na ten do aktuálního archu, na záložku
„Konstrukce”.
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9. V této chvíli máme hotové místnosti vytvo ené ze st n, dve í a oken. Pro tyto elementy m žeme
ur it hodnotu sou initele prostupu tepla U.

10.Pro na tení výkresu patra musíme vytvo it nový pracovní arch. Za tímto ú elem klepneme
pravým tla ítkem myši na záložku aktuálního archu a otevíráme okno spravování archy.
Klepneme na tla ítko „Nový”, vybíráme typ archu „Plán/pr m t”. Pro lepší p ehlednost projektu
zm níme název arch , prvního na „P ízemí” a druhého na „Patro”. Vybíráme arch „Patro” jako
aktuální a zavíráme okno práce s archy.
11.Když budeme na archu „Patro” z nabídky „Soubor” vybíráme p íkaz „Importuj pr m t budovy ze
souboru DWG/DXF”. Program otevírá okno, ve kterém hledáme druhý soubor .dwg uložený na
disku, ozna íme jej a klepneme na tla ítko „Otev ít”.
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12.Opakujeme postup 1– 8 jak to bylo popsáno d íve.

4.4. Dopln ní údaj místností
Po importu a interpretaci p dorys máme obraz konstrukce budovy, ve které program rozlišil
jednotlivé místnosti. Pro projektové pot eby musíme doplnit údaje místností v datových tabulkách.
1. P echázíme k záložce „Konstrukce” klepnutím na vhodnou záložku v pravém spodním rohu
obrazovky. Klepneme na jednotlivé místnosti – ukáží se jejich datové tabulky. Po dopln ní
bu ky „Symbol místn.” dáváme názvy dalším místnostem. Pak v místnostech zkontrolujeme
teplotu – v koupeln definujeme vyšší vnit ní teplotu.
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2. V bu ce „ti pod” napíšeme hodnotu teploty, která se vyskytuje pod ur itou místnosti. Budova má
0
sklep, v takovém p ípad jako hodnotu teploty níže bereme 8 C.

3. Dopl ujeme údaje všech místností a stejné operace provádíme na podlaží „Patro”.
0
Ponecháváme výchozí vnit ní teplotu místností a teplotu níže na úrovni 20 C, pouze pro
0
koupelnu opravíme ob hodnoty na 24 C.
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4. V projektu máme dv nevytáp né místnosti. Krom toho se budova skládá ze dvou
nevytáp ných podlaží: sklepa a podkroví. Tyto podlaží nebudou mít odpovídající p dorysy
v grafickém editoru. Pro výpo ty tepelných ztrát provád né programem p idáme v grafickém
editoru prvky typu horizontální p epážka: podlaha (v p ízemí) a strop (na pat e). V této lekci
místnosti sklep a p ízemí nahradíme zadáním teploty na druhé stran horizontální p epážky
v Uponor HSE-heat&energy 4.5. Pro nevytáp né místnosti je to deklarovaná hodnota teploty
0
8 C.
5. Na podlaží „P ízemí” vybíráme z horního panelu nástroj ze záložky „Prvky” tla ítko
„Horizontální p epážka: podlaha”
, p echázíme na oblast výkresu a klepneme na jednotlivé
místnosti. Program ukáže náhled s šedým ráme kem v míst , kde bude vložený prvek. Po
klepnutí se ukáže modrá ára v osách p epážek omezujících místnost a p erušovaná ve
vnit ním pr m ru t chto p epážek.
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6. Protože p edpokládáme, že pod všemi místnostmi je sklep, s použitím funk ní klávesy F3
vkládáme podlahu ve všech místnostech na výkresu. V datové tabulce ponecháme bez zm ny
výchozí hodnotu „Ano” v bu ce „Po ítaná v Uponor HSE-heat&energy 4.5”.
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7. Na podlaží „Patro” vkládáme do místnosti prvek typu „Horizontální p epážka: strop”. V datové
tabulce ponecháváme beze zm ny výchozí hodnotu „Ano” v bu ce „Po ítaná v Uponor HSEheat&energy 4.5”.

4.5. Dopln ní grafických údaj podlaží
Doplníme strukturu budovy:
1. Z hlavní nabídky vybíráme „Možnosti”/„Možnosti projektu”/„Struktura budovy” anebo stiskneme
kombinaci kláves Ctrl+F7. V sezamu možností projektu bude ozna ená položka „Struktura
budovy” a bude otev eno okno ”Struktura budovy”.
2. V tomto oknu je na levé stran seznam podlaží, byt a jednotlivých místností. Pro otev ení
tohoto seznamu klepneme na ikony u složek struktury budovy. Na pravé stran jsou ukázané
údaje ozna eného prvku. M žeme vyplnit bu ky pro všechny podlaží v budov . Pro existující
prvky napíšeme název, po adnici a výšku podlaží, tlouš ku stropu. Ponecháváme beze zm ny
výchozí po adnici parapetu. Ší ku výklenku pro otopné t leso ur ujeme na 1500 mm, to
znamená stejn jako ší ka okna. Po adnici úsek na podlaží ur ujeme na úrovni 0,1m.
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3. Po poklepání myší na vybranou bu ku na pravé stran , se dole na výkresu ukáže informace,
která hodnota bude zm n ná v ur ité dob .

4. Stejným zp sobem dopl ujeme údaje druhého podlaží. Po dopln ní všech údaj zavíráme okno
struktury budovy stisknutím tla ítka OK.
5. Zapisujeme projekt na disk s novým názvem, abychom jej mohli snadno najít a otev ít v druhém
programu.

4.6. Otev ení projektu a dopln ní údaj
Pro provedení výpo t
HSE-heat&energy 4.5.

tepelných ztrát budovy na teme uložený projekt do programu Uponor

1. Spustíme program Uponor HSE-heat&energy 4.5 ze Správce balíku. Po otev ení programu je
viditelná hlavní nabídka programu a panely nástroj . Z hlavní nabídky „Soubor” vybíráme p íkaz
„Otev ít” anebo na panelu nástroj klepneme na tla ítko
. Vyhledáme d íve uložený soubor
projektu na disku, ozna íme jej a klepneme „Otev ít”. Projekt bude na ten do programu
a otev en na položce „Obecné údaje”.
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2. Klepnutím na vhodné místo ve spodním levém oknu vybíráme „Normy a možnosti výpo t ”
a odzna íme bu ku „Provedení výpo t sezónní pot eby energie”, protože tato lekce
neobsahuje tyto výpo ty.

3. P echázíme na položku „Údaje budovy”. V bu ce „Místo” vybíráme ze seznamu lokalitu, ve
které se budova nachází, p ípadn jiné blízké místo. Všechny výchozí údaje ponecháme beze
zm ny.
4. V levém, horním oknu klepneme na položku „Struktura budovy” a z pomocí ikony
ve spodní
ásti obrazovky rozbalujeme náhled takovým zp sobem, aby byly viditelné všechny místnosti v
budov .
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5. Program automaticky p izp sobí druh p epážky v grafickém editoru k vloženým horizontálním
p epážkám, to znamená podlahám a strop m. Pro první pracovní arch („P ízemí”) je to podlaha
na pozemku, pro poslední arch („Patro”) je to st echa. V p íklad je definováno, že za
horizontálními p epážkami jsou nevytáp ný sklep pod p ízemím a nevytáp ná p da nad
nejvyšším patrem. Proto také po na tení souboru do Uponor HSE-heat&energy 4.5 je t eba
zm nit p ipsaný druh horizontální p epážky. Za tímto ú elem klepneme na jednotlivé místnosti
podlaží p ízemí a v sloupci „Typ” místo „Podlaha na pozemku” vybíráme „Vnit ní strop”.
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6. Pak napíšeme teplotu, která je na druhé stran
0
definujeme 8 C.

p epážky. Pro nevytáp né sklepy a p du

7. Stejným zp sobem postupujeme ve všech místnostech p ízemí a patra. Pro patro místo typu
p epážky „St echa” vybíráme z p ístupného seznamu „Vnit ní strop”.
♦

Poznámka: m žeme také otev ít stejný soubor v Uponor HSE-therm 4.5, bez nutnosti zavírání
Uponor HSE-heat&energy 4.5.

4.7. Definice konstrukcí a vlastností p epážek
Pro provedení výpo t tepelných ztrát musíme nejd íve v programu popsat p epážky, které pak
budeme používat jejich p i azením k místnostem (v grafickém editoru). Pro p íklad ást p epážek bude
tvo ena z konkrétních materiálových vrstev a jiné budou definovány sou initelem prostupu tepla U.
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1. V levém horním oknu klepneme na položku „Definice p epážek”, a ve spodním na „P epážky”.
Na pravé stran se ukáže tabulka p epážek – prozatím prázdná. Tla ítkem
nabídku, ze které vybíráme p íkaz „P idej definici p epážky”.

rozbalíme

2. Ukáže se nová tabulka s daty pro dopln ní. Napíšeme krátký název a popis identifikující
p epážku a vybíráme typ ze seznamu. Pak pro p epážku, která se skládá z vrstev, po otev ení
bu ky „Materiál” vybíráme ze seznamu konkrétní materiál tvo ící p epážku a dopl ujeme jeho
tlouš ku ve sloupci „d”. Vybíráme další materiál a dopl ujeme jeho tlouš ku. Postupujeme tímto
zp sobem se všemi vrstvami tvo ícími ur itou p epážku. V konstrukci vn jší p epážky by po adí
vrstev m lo být od interiéru k exteriéru.

3. Ve spodní ásti okna program ukazuje stav výpo t a hodnoty sou initele U.

4. Veškeré p epážky skládající se z vrstev tvo íme stejným zp sobem.
5. Když chceme vytvo it hotovou p epážku, p idáváme definici p epážky, píšeme název a
vybíráme typ. Pak vybíráme v bu ce „Zp sob definování p epážky” možnost „P ep.
s p ednastaveným U” a dopl ujeme sou initel prostupu tepla Uo. Pro prvky typu „Vn jší dve e
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nebo okna”, podle platných norem obsažených v programu, bychom m li vepsat délku spár,
kterými m že pronikat vn jší vzduch.

6. Obdobným zp sobem definujeme další p epážky vyskytující se v budov .

7. Protože další zpracování projektu bude probíhat v grafickém editoru programu Uponor HSEtherm 4.5, ukládáme soubor na disku.

4.8. P i azení druh konstrukcí p epážkám na výkresu
Po zavedení definice p epážek do projektu, musíme pro konkrétní p epážky na výkresovém
podkladu ur it druh konstrukce.
1. P echázíme k programu Uponor HSE-therm 4.5, ve kterém máme otev ený náš p íklad.
Program obnoví údaje a po této innosti máme možnost provedení úprav projektu. P echázíme
na záložku „Konstrukce”. S pomocí režimu BLOK – klepnutím na bu ku v pravém spodním rohu
obrazovky – blokujeme celý obsah archu, aby b hem ozna ování jednotlivých st n se tyto
st ny neposunuly.
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2. Vybráním z hlavní nabídky „Úpravy” p íkazu „Ozna it všechny prvky typu” >> „St na” >>
„Vn jší” budou ozna eny všechny vn jší st ny na výkresu. V datové tabulce, v bu ce „Typ
konstrukce p epážky” vybíráme vhodný název p epážky.

3. Pro okna a dve e,které jsou ve vn jších st nách také vybíráme v datové tabulce vhodný druh
p epážky.
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4. Protože se v projektu vyskytují dva druhy st n, ozna íme s využitím režimu multi–select
(klepneme se stisknutou klávesou Shift) nejd íve všechny „tlustší” st ny a pro n vybíráme druh
konstrukce p epážky. Obdobn ozna íme druhý typ st n a vybíráme pro n vhodný typ
v datové tabulce.
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5. Pak ozna íme sou asn všechny horizontální p epážky – podlahy, které byly nanesené na
pr m t a vybíráme pro n druh z tabulky.

6. Stejné operace provádíme na druhém podlaží. P ipisujeme vn jším, vnit ním st nám a strop m
vhodné druhy konstrukce p epážky v datové tabulce.
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7. Protože se další zpracování projektu bude konat v tabulkovém editoru programu Uponor HSEheat&energy 4.5, ukládáme soubor na disku.

4.9. Dopln ní údaj v Uponor HSE-heat&energy 4.5 a provedení výpo t
1. P echázíme k programu pro výpo et tepelných ztrát. Pro všechny místnosti ur ujeme jejich
druh, aby program mohl spo ítat toky odstra ovaného ventila ního vzduchu.
2. Podlahy v místnostech, které budou otopnými podlahami v našem projektu podlahového
vytáp ní, by se nem ly brát v úvahu ve výpo tech tepelných ztrát. Za tímto ú elem ozna íme
bu ku v sloupci „O” každé takové podlahy.
3. Program automaticky po každé modifikaci údaj provádí výpo ty a jejich výsledky jsou viditelné
na úrovni místností, ve spodní ásti okna.

4. Ukládáme projekt a zavíráme program. P epojujeme se na program Uponor HSE-therm 4.5, ve
kterém dochází k obnovení náhledu a na pr m tu se ukazují informace týkající se pot eby tepla
pro jednotlivé místnosti. Když jsou v místnosti plošné vytáp ní i otopná t lesa a podíly vytáp ní
byly v takové místnosti deklarovány jako „auto”, program se b hem provád ní výpo t bude
snažit pokrýt pokud možno co nejv tší ást ztrát tepla smy kou PV. Pro zbytek ztrát vybere
otopná t lesa.

4.10. Vložení otopných ploch
Viz kapitola 3.5

4.11. Ur ení konstrukce podlahy a okrajových zón
Viz kapitola 3.6
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4.12. Nakreslení p ípojek
Protože tato lekce p edvádí provedení komplexního projektu, je nutné nakreslení p ípojek.
1. Když jsme na záložce oblasti editace „Vytáp ní” z horního panelu nástroj , ze záložky „Plošné”
vybíráme prvek „Dvojice p ípojek”

.

Viz kapitola 3.11, od podbodu 2

4.13. Vložení otopných t les do pr m t
Viz kapitola 3.7

4.14. Nakreslení rozvodné sít
Viz kapitola 3.8

4.15. Vytvo ení rozvinutého schematu a zavedení zdroje do projektu
Aby celá instalace byla nakreslena správn musíme zavést do projektu zdroj tepla. Proto
založíme nový pracovní arch a na n j vložíme prvek typu zdroj a p ipojíme k n mu celou instalaci
v podob rozvinutí.
Viz kapitola 3.12, od podbodu 1 (bez podbodu 9).

4.16. Výpo ty a možnosti výpo t
1. Po dopln ní údaj provádíme výpo ty. Stiskneme klávesu F10, která vyvolává výpo ty. Po
provedení diagnostiky údaj , pokud nebyly zjišt ny žádné chyby, program p echází k prvnímu
oknu možností výpo t „Teploty napájení okruh PV” a další etapou je ur ení teploty napájení.
Na levé stran je napsán název okruhu regulace, v tomto p ípad je to název zdroje, který jsme
uvedli v datové tabulce. Když název nebyl udán, program ukáže, že je to zdroj „bez názvu”.

117

Lekce 3: Uponor HSE-therm 4.5 + Uponor HSE-heat&energy 4.5

2. Po klepnutí na tla ítko
program ur í optimální teplotu napájení, tato hodnota
se ukáže vedle. Tla ítko „Výkres” ukáže výkres teplot napájení vhodné pro jednotlivé místnosti.
Svislá p erušovaná zelená ára ozna ená na horizontální ose posuvníkem ve tvaru trojúhelníku
ukazuje aktuální nastavení teploty napájení. Pokud pro ozna enou tepl. napájení horizontální
ára u názvu místnosti m ní barvu na modrou, znamená to, že ur itá místnost bude mít p íliš
malou teplotu, když barva bude ervená, znamená to že v místnosti je p íliš velká teplota.
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3. Klepnutím na tla ítko „Dále” p echázíme na záložku s možností výpo t PV, které v tomto
stádiu jsou již spo ítané (z tepelného hlediska). Klepnutím na tla ítko které je na pravé stran
bu ky „VA [cm]” se m žeme podívat na možné varianty ukládání okruhu a taky na variantu
vybranou programem. Vybíráme automatický druh ukládání PV v místnosti ponecháním
ozna ení bu ky „Auto”.
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4. Klepneme „Dále”. Záložka „Možnosti výpo t ” se týká vytáp ní otopnými t lesy a regulace sít .
Kontrolujeme správnost možností vytáp ní otopnými t lesy ve ty ech oknech, ke kterým máme
p ístup klepnutím na seznam, který je po levé stran obrazovky. Na záložce „Možnosti regulace
sít ” program ukáže název zdroje vepsaného do datové tabulky.

5. Pro ukon ení výpo t klepneme na tla ítko „Dále” anebo p echázíme k záložce „Výsledky”.
Program ukon í hydraulické výpo ty a provede sestavení materiálu.

120

Lekce 3: Uponor HSE-therm 4.5 + Uponor HSE-heat&energy 4.5

4.17. P ehled výsledk
Záložka „Výsledky” se skládá ze dvou oken. V levém jsou tematické skupiny výsledk se azené
do ady, v pravém jsou konkrétní, podrobné výsledky pat ící k práv ozna ené tematické skupin .
V p ípad definice dvou typ vytáp ní pro jeden projekt a jeden zdroj program ukáže výsledky
p ipsané ke zdroji pro oba zp soby vytáp ní. V p ípad teploty na výstupu a na p ívodu mají prioritu
výsledky pro vytáp ní otopnými t lesy.
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Prohlížíme další tabulky s výsledky klepnutím na názvy jednotlivých skupin, ze kterých jsou
nejd ležit jší: „Obecné výsledky”, „Výsledky PV” a „Seznam materiálu”.

4.18. Tisk tabulek výsledk
Viz kapitola 2.10

4.19. Kreslení smy ky PV
Viz kapitola 3.16

4.20. Tisk výkresu
Viz kapitola 3.17
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5. UPONOR HSE-SAN 4.5 – LEKCE 4
P ÍKLAD PROVEDENÍ KOMPLETNÍHO PROJEKTU INSTALACE
TEPLÉ A STUDENÉ VODY S VYUŽITÍM STAVEBNÍHO
PODKLADU ZE SPOLE NÉHO SOUBORU ISB.
Úkolem lekce je ukázat, jak snadno a rychle se m že ud lat projekt instalace teplé a studené
vody s využitím souboru .isb s hotovým projektem otopné soustavy. Projekt otopné soustavy byl
utvo en na základ grafické struktury budovy – viz. Lekce2. Nakreslená struktura budovy bude taky
základem pro projektování vodovodní instalace. Záložka, na které je stavební podklad, je spole nou
ásti úprav obou projekt .
Schéma vodovodní instalace bude nakreslené s využitím takových element , jako jsou: zdroj,
oh íva studené vody, p ípojka, rozvodná sí a stoupa ka. Fragmenty instalace zavedené jako
originály (ve dvou koupelnách a v kuchyni) na pr m tech p ízemí a patra budou uvedené na rozvinutí
jako stíny t chto prvk . Tímto zp sobem získáme kompletní výkres rozvinutí instalace.

5.1. Spušt ní programu a popis obsahu obrazovky
1. Po spušt ní programu z úrovn Správce balíku program zobrazí jako p ednastavené uvítací
okno, které nám umož uje vytvo ení nového projektu, na tení existujícího, nebo na tení
p edchozího, upravovaného. Pokud toto okno nebylo zobrazeno, program automaticky tvo í
nový projekt.
2. Po otev ení programu jsou viditelné tyto prvky obrazovky:

Hlavní nabídka

Panel nástroj

Datová tabulka

Záložka
pracovního archu

Stavový ádek

Navigátor

Záložky obor editace
projektu

P epína režim práce
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- Titulní ádek– na titulním ádku hlavního okna, na levé stran , je název programu a název
práv upravovaného souboru projektu. Na pravé stran titulního ádku jsou standardní
tla ítka okna systému Windows.
- Hlavní nabídka – je pod titulním ádkem. Klepnutí levým tla ítkem myši na vybranou položku
zp sobí její rozvinutí a ukázání seznamu p íkaz .
- Panel nástroj – je rozd len na tematické záložky, které aktivujeme klepnutím levým
tla ítkem myši. Po klepnutí na vybranou záložku program zp ístupní ikony tla ítek
p i azených k vybrané oblasti úprav. Klepnutí levým tla ítkem myši na vybranou ikonu
vyvolává k ní p i azenou funkci nebo p echod k režimu vkládání ur itého prvku do výkresové
oblasti programu.
Program ukáže oblá ek s nápov dí, pokud nastavíme kurzor myši na ur ité ikon tla ítka.
Obsah panelu nástroj a taky množství a druh záložek s panely nástroj závisí na typu
aktuáln vybraného archu a taky na aktuální oblasti úprav projektu (San, Konstrukce,
Podklad, Výtisk).
- Datová tabulka – nachází se standardn na pravé stran okna programu. V tabulce
dopl ujeme data prvk vložených do pracovní oblasti programu. Tuto tabulku zapojujeme a
skrýváme funk ní klávesou F12. Doporu uje se skrytí tabulky b hem tvo ení samotné
grafické ásti projektu. Data prvku jsou rozd lena do kategorií podle druhu prvku.
- Stavový ádek – je dole v okn programu. Jsou na n m informace o aktuálním stavu projektu
(spo ítaný/ nespo ítaný), sou adnice kurzoru myši na pracovní ploše, informace o aktuáln
provád né operaci a taky záložky oblasti úprav a polí ka režim práce.
- Záložky oblasti úprav projektových dat – jsou v pravém spodním rohu okna programu,
hned pod datovou tabulkou. Záložky odd lují logické ásti projektu: instalaci, konstrukci,
výkresový podklad, tisk. Pokud na tený soubor obsahuje projekt otopné instalace, pak je
náhled na záložce „Vytáp ní”. Každé záložce jsou p ipsané možnosti, vyvolávané pravým
tla ítkem myši:
„Neviditelný, když není aktivní”,
„Šedý, když není aktivní”,
„Viditelný, když není aktivní”.
Ozna ením vhodné možnosti prvky pat ící k ur ité oblasti úprav mohou být viditelné nebo
neviditelné po p echodu na záložku jiné oblasti úprav. Možnosti jsou uvedené na záložkách;

- Režimy práce – polí ka režim práce jsou pod záložkami s obory editace projektových dat.
Zapojení ur itého režimu práce (ORTO, BLOK, M ÍŽ, AUTO, NÁVR) probíhá po klepnutí
levvým tla ítkem myši na polí ko režimu práce. Modré písmo názvu režimu práce znamená,
že ur itý režim práce je aktivní. Neaktivní režim práce je ozna en šedou barvou písma.
- Pracovní oblast – pracovní oblast je ozna ena naho e a na levé stran pravítky –
horizontálním a vertikálním. Pravítka umož ují b žnou kontrolu polohy vkládaných ástí.
Tla ítko v levém horním rohu, mezi pravítky, umož uje zm nu m ítka náhledu a ukazuje
aktuální m ítko. Dole a na pravé stran pracovní oblasti jsou horizontální a vertikální
posuvníky, umož ující zm nu viditelné oblasti výkresu. Element, který je v pravém spodním
rohu mezi posuvníkem horizontálním a vertikálním, ,je navigátor usnad ující p emís ování
v pracovní oblasti. Na levé stran horizontálního posuvníku jsou záložky pracovních arch
projektu.
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- Záložky názv pracovních arch – projekt v programu m že být rozd len na ásti, každá z
nich je zvláštním výkresovým archem. P echod od jedné k druhé je možný klepnutím levým
tla ítkem myši na vybranou záložku. Pro otev ení okna spravujícího archy klepneme pravým
tla ítkem myši na libovolnou záložku pracovního archu. V tomto oknu se m že mj. založit
nové pracovní archy a taky kopírovat a odstra ovat existující.

Princip obsluhy programu je obdobný jako popsaný v programu Uponor HSE-therm 4.5.
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5.2. Na tení existujícího projektu, dopln ní nejd ležit jších obecných údaj .
Výb r a nastavení katalog
1. Z hlavní nabídky „Soubor” vybíráme funkci „Otev i projekt”
z kterého vybíráme hotový p íklad projektu úst edního topení.

126

. Otevírá se okno výb ru,

Lekce 4: Uponor HSE-san 4.5

2. Projekt se otevírá na záložce oblasti úprav týkajících se otopné soustavy. Pro p echod
k úpravám projektu vodovodní instalace vybíráme záložku „San”.

Na existujících pracovních arších „P ízemí” a „Patro” jsou viditelné pr m ty jednotlivých podlaží
budovy, protože záložka „Konstrukce” má vybranou možnost”Viditelný, pokud není aktivní”.
Neviditelná jsou schémata otopné instalace, protože na záložce ‘Vytáp ní” byla vybraná možnost
„Neviditelný, když není aktivní”.
Pro definici obecných údaj projektu vodovodní instalace a vybrání katalogu trubek, je t eba
vyvolat okno s možnostmi projektu, stisknutím funk ní klávesy F7.
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Tady ur íme obecné údaje projektu, mj. takové, jako: p ednastavenou teplotu teplé a studené
užitkové vody, typ budovy a obecné údaje pracovního archu: p ednastavené teploty okolí úsek sít ,
stoupa ek a p ívod . Pokud budeme v oknu „Možnosti projektu”, máme také možnost zm ny náhledu
objekt programu.
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3. Pro na tení katalog , které budeme používat v projektu, v oknu možnosti projektu klepneme
levým tla ítkem myši na seznam „Obsluha katalog ”, a pak na tla ítko „Obsluha katalog ”, které
otevírá okno „Katalogy”. Toto okno je rozd lené na záložky: „Trubky a tvarovky”, „Ventily a
armatura”, „Izolace”, „Baterie, erpací body a dokon ovací montáž”. Katalogy, které nás
zajímají, vybíráme klepnutím na seznam v levém oknu záložky. Ozna ený katalog se zvýrazní.
Nyní s pomocí tla ítek s ikonami modrých šípek
,
m žeme umístit ozna ený katalog
nebo katalogy v pravém oknu záložky, co sou asn umož uje jejich využití v projektu. Seznam
katalog , který jsou v pravém oknu, m žeme zm nit s pomocí tla ítek s ikonami šípek
oto ených obrácen .

4. Na záložce „Trubky a tvarovky” vybíráme do aktuálního projektu katalog pozinkovaných
ocelových trubek.
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5. V oknu
možnosti
projektu,
z rozvinutého
seznamu,
vybíráme
„P ednastavené
typy/Trubky,Spot ebi e”. V bu kách P ednastavený typ trubek (teplá, cirkulace)” a
„P ednastavený typ trubek (studená)” vybíráme vhodný typ trubek z vybraného katalogu
výrobce. Definujeme tady sou asn p ednastavený systém p ipojení spot ebi , který by m l
odpovídat d íve vybranému katalogu trubek. Systém napojení spot ebi charakterizuje zp sob
realizace napojení všech spot ebi k jejich p ívod m.

5.3. Vložení spot ebi , místa p ipojení ke stoupa ce a nakreslení vodovodní
instalace na p dorysech budovy.
P echázíme k archu p ízemí a k jeho záložce oblasti úprav tíkajících se vodovodní instalace
(„San”). Do koupelny a kuchyn budeme vkládat spot ebi e teplé a studené vody spole n se síti
trubek p ivád jících vodu.

5.3.1. Vložení spot ebi

do p dorysu p ízemí

V p ízemí, v kuchyni a koupeln umístíme vhodné spot ebi e studené/teplé vody a sanitární
armaturu. V kuchyni to bude d ez a my ka, v koupeln to bude pra ka, vani ka se sprchovým
panelem, dv umyvadla, WC a pisoár.
B hem zavád ní spot ebi do výkresu využíváme režim AUTO, který mj. podporuje vkládání
spot ebi pod st ny a umož uje automatické spojování erpacích bod se sanitárním p íslušenstvím,
b hem vkládání t chto obrázkových element .
Nejd íve vkládáme veškeré prvky instalace a erpací body, pak dopl ujeme jejich data.

130

Lekce 4: Uponor HSE-san 4.5

1. Z horního panelu nástroj , ze záložky „Spot ebi e” vybereme prvky, které budou sou ástí naší
instalace. V koupeln : pra ku
, WC

, pisoár

, umyvadlo

a splachovací ventil

, baterii

, vani ku

. Do kuchyn džez

, sprchový panel
a my ku

.

2. Vybíráme element „vani ka”
, p echázíme k výkresové oblasti a posunujeme myš blízko
st ny. V tom okamžiku program automaticky p itahuje vkládaný prvek ke st n , co je zobrazené
s využitím symbolu.
3. Po klepnutí levým tla ítkem myši bude prvek vložen na místo ur ení a ukáže se na výkresu.
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4. Vkládání takových prvk jako je kup .: vani ka + sprchový panel anebo umyvadlo + baterie
m že být spojeno s automatickým spojováním t chto prvk . Tuto operaci provádíme takovým
zp sobem, že vkládáme na pr m t kup . vani ku a pak vybíráme z panelu nástroj sprchový
panel a klepneme levým tla ítkem myši na obrázek vani ky. Sprchový panel bude automaticky
vložený na vani ku. Eventuální poposunutí vani ky zp sobí také automatické posunutí
sprchového panelu.

132

Lekce 4: Uponor HSE-san 4.5

5. Sprchový panel m žeme po vložení poposunout na vybrané stran vani ky „p etáhnutím” myší
na jiné místo.

6. Analogickým zp sobem vkládáme v p ízemí všechny spot ebi e a k nim pat ící sanitární
armaturu.
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7. Za ínáme konfiguraci erpacích bod . S využitím klávesy F12 zapojujeme datovou tabulku.
Data element vybíráme ze seznam výb ru anebo zapisujeme do polí ek datových tabulek.
Pro v tšinu dat sta í odsouhlasení p ednastavených hodnot. Ozna íme na výkrese sprchový
panel spole n s vani kou (tyto prvky tvo í dvojici) a v datové tabulce se ukážou údaje vani ky
a k ní pat ící sprchový panel. V kategorii „Identifikace prvku” v bu ce „V místnosti” se ukáže
automaticky symbol místnosti, ve které jsou ozna ené elementy. V kategorii „Technické údaje”
m žeme zm nit, pokud nám nevyhovují, p ednastavené hodnoty:
- Typ baterií – m ní obrázek baterie,
- erpací bod – m ní typ výpo tový (co zp sobí zm nu mj. normativního výtoku z erpacího
bodu a požadovaného tlaku p ed spot ebi em).

8. Pak p echázíme ke konfiguraci erpacích baterií u umyvadel. B hem jejich konfigurace
m žeme využít skupinové ozna ení, protože na p doryse se vyskytující umyvadla jsou stejná.
Elementy ozna ujeme skupinov s p idržením klávesy Shift, když klepneme na element.
Dopln né údaje v tabulce týkají se ozna ených element .
9. Analogickým zp sobem konfigurujeme další erpací body.

5.3.2. Vložení dálkového spojení a nakreslení rozvodné sít v p ízemí
Jako p íklad použijeme funkci automatického p ipojování erpacích bod k rozvodné síti.
Nakreslíme úseky teplé a studené vody, pak k nim p ipojíme erpací body. V míst , kde je stoupa ka,
rozvodná sí bude zakon ená dálkovým spojením. Analogicky bude dálkové spojení vložené na
rozvinutí na úrovni p ízemí a bude p ipojeno ke stoupa ce.
Zdroj studené vody a oh íva budou v ásti instalace viditelné na rozvinutí.
Pro snadn jší kreslení úsek zapojujeme režim práce ORTO – umož ující podporu vkládání
úsek horizontálních, vertikálních a šikmých a taky AUTO – umož ující automatické p ipojení úsek .
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1. Z horního panelu nástroj „Elementy pr tokové a jiné” vybíráme prvek „Dálkové spojení”
,
p echázíme k výkresové oblasti a klepneme na místo, ve kterém je plánovaná stoupa ka
rozvodné sít . Místo vložení dálkového spojení je roh koupelny.

2. Vybíráme další element typu „Dvojice úsek – Studená voda, Teplá voda”
, p echázíme
k výkresové oblasti a zavádíme úseky po ínaje „Dálkovým spojením”. Pak vedeme úseky podél
ady spot ebi . Za átek vkládání úseku ozna íme klepnutím levého tla ítka myši, obdobn
jako zm nu sm ru úseku. Klepnutí pravého tla ítka myši nebo p ivedení úsek k p ipojovacím
bod m spot ebi e a pak klepnutí levého tla ítka myši kon í kreslení úsek .
3. Vkládání úsek probíhá p i zapojeným režimu AUTO, který m žeme na chvíli vypojit klávesou
Shift, pokud program provádí nežádoucí p ipojení element k vedené instalaci.
4. Na celém podlaží jsme nakreslili rozvodnou sí . Te k ní p ipojíme spot ebi e teplé/studené
vody. Abychom to provedli, musíme nejd íve ozna it celou sí a všechny spot ebi e. Použijeme
k tomu funkci automatického p ipojování spot ebi . Za tím ú elem vybíráme z hlavní nabídky
„Editace” p íkaz „Ozna ování element z oblasti”
sí , tak i všechny spot ebi e.

. Na výkresu zárove ozna íme celou
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5. Z hlavní nabídky „Elementy” vybíráme p íkaz „P ipojit automaticky spot ebi e”. Program se po
p ipojení spot ebi
zeptá „Odstranit zbyte né koncovky úsek ?”. V tomto p ípad vybíráme
„Ano”, protože zbývající koncovky úsek nebudou používány.
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5.3.3.

Nakreslení instalace na pat e

Na pracovním archu patra kreslíme vodovodní instalaci zp sobem popsaným v bodech 5.3.1 a
5.3.2. Fragment instalace na pat e je uveden na výkresu:

5.4. P íprava podkladu pro rozvinutí
Schéma vodovodní instalace bude nakreslené na stejném p í ném ezu, který už byl zaveden v
souboru b hem tvo ení ú.t. (viz kapitola 3.12), avšak na zvláštním archu rozvinutí. Po kopírování
soustavy strop z archu rozvinutí otopné instalace ji zavedeme na arch rozvinutí vodovodní instalace.
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1. Zakládáme nový pracovní arch s využitím funkce „Nový” v oknu spravování archy (viz kapitola
5.1) a vybíráme jeho typ jako „Schéma”. Novému zavedenému pracovnímu archu dáme název
„Schéma SAN”.
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2. P echázíme na arch rozvinutí otopné soustavy, na záložku oblasti editace „Konstrukce”.
Ozna íme soustavu strop klepnutím na levé tla ítko myši. Soustava strop je ozna ená.
Pravým tla ítkemu myši otevíráme p íru ní nabídku. Z menu vybíráme funkci „Kopíruj” a pak
p echázíme k archu „Schéma SAN” a oblasti editace „Konstrukce”.
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3. S využitím kombinace kláves Ctrl+V vložíme systém strop
odpovídaly hodnotám na stupnici vertikálního pravítka.
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4. Korigujeme ší ku systému strop s využitím šípek, dostupných po najetí na tvere ky umíst né
na vertikálních úsecích ráme ku, takovým zp sobem, aby jeho ší ka byla posta ující pro výkres
rozvinutí vodovodní instalace.
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5.5. Vložení zdroje studené vody a oh íva e teplé vody do rozvinutí
V instalaci bude pouze používán zdroj studené vody a teplá voda bude p ipravovaná v plynovém
oh íva i.
1. Ze záložky „Pr tokové elementy a jiné” vybíráme levým tla ítkem myši ikonu zdroje
a
vládáme jej na prvním poschodí. Druh zdroje ur ujeme v datové tabulce jako „Studená voda”
v polí ku „Zapojení”.

2. Pak vybíráme tla ítko s ikonou oh íva e

a vkládáme ho na stejné patro.

3. Obracíme horizontáln oh íva s využitím kombinace kláves Ctrl +Tab takovým zp sobem, aby
výstup studené vody byl po stran pramene.
4. Ponecháme režimy práce ORTO a AUTO – umož ující automatické p ipojování úsek a
vkládání n kterých typ element nad strop ve vzdálenosti ur ené normou.
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5. Vybíráme tla ítko s ikonou jednotlivého úseku
s oh íva em v bod p ipojení studené vody.

a spojujeme zdroj studené vody

5.6. Utvo ení stoupa ky na rozvinutí a vložení dálkových spojení
Na archu rozvinutí utvo íme jednu stoupa ku, ke které budou p ipojena dálková spojení
s podlažími p ízemí a patra. Abychom spojili rozvodné sít a stoupa ku vedenou na rozvinutí se síti
nakreslenou na pr m tech budovy je t eba zkonfigurovat dálkové spojení.
Délky vertikálních vkládaných úsek budou na tené z výkresu a délky úsek horizontálních je
t eba zadat do datové tabulky podle jejich skute ných rozm r .

5.6.1. Vložení dálkových spojení
Na úrovni p ízemí vkládáme element „Dálkové spojení”. Je t eba dávat pozor na to, aby dálková
spojení byla na po adnici odpovídající skute né výšce zapojení horizontálních fragment ke
stoupa ce. Usnadní to pak p idání rozvinutí ke schématu fragment instalace nakreslené na
pr m tech.

1. Z panelu nástroj „El. pr tokové a jiné” vybíráme element „Dálkové spojení”
a vkládáme
jej na podlaží p ízemí. Po stisknutí funk ní klávesy F3 vkládáme stejný element na podlaží
patro.
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2. Zm níme orientaci dálkových spojení, sou asn je ozna íme v po adí klepnutím se stisknutou
klávesou Shift a pak použijeme kombinaci kláves Ctrl+Tab „Obrátit horizontáln ”.
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5.6.2. Utvo ení stoupa ky a p ipojení instalace ke zdroji
Spojíme jednotlivé elementy rozvinutí s využitím jednotlivého úseku, nebo s využitím dvojice
úsek . Použití dvojice úsek podstatn zrychlí tvo ení výkresu.
1. Ze záložky vybíráme „Pr tokové elementy” jednotlivý úsek
a vedeme jej sm rem k výstupu
teplé vody z oh íva e k místu, ve kterém p edpokládáme p ipojení dvojice úsek sm ujících ke
stoupa ce.
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2. Pak vybíráme element
a vkládáme dvojici úsek od místa, ve kterém bude vybraná
tvarovka T u oh íva e k místu, ve kterém sí rozd lova e p echází ve stoupa ku. Zm nu sm ru
ozna íme klepnutím levého tla ítka myši. Konec úseku ozna íme klepnutím levého a pak
pravého tla ítka myši. Takové rozd lení úsek na horizontální a vertikální úseky umož uje
správné p ipsaní jejich délky – automaticky pro vertikální, ru n do datové tabulky pro
horizontální.

3. Pro vkládání stejných obrázkových element m žeme použít funk ní klávesu F3 – „vložit stejný,
jako minule”. Vedeme úsek stoupa ky zapojením od paty stoupa ky až po dálkové spojení na
pat e. Místo spojení je ozna ené plnými tvere ky.
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4. S pomocí dvojice úsek
spojení v p ízemí.

„Studená voda, Teplá voda” spojujeme se stoupa kou taky dálková
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5.6.3. Zkonfigurování dálkových spojení na rozvinutí a p dorysech
Po nakreslení úsek vodovodní instalace na rozvinutí, utvo íme logická spojení mezi „Dálkovými
spojeními” na rozvinutí a odpovídajícími jim „Dálkovými spojeními” na arších typu „Plán/Pr m t”.
Abychom provedli takovou operaci, p idáme elementu na rozvinutí v datové tabulce charakteristický
symbol (nap íklad písmeno). Také v tabulce vybíráme kone ný pracovní arch (v našem p íklad jeden
z p dorys ), na kterém je druhý element dálkového spojení. Pak p echázíme k tomu archu (p dorysu)
a stejný písmený symbol dáme vhodnému dálkovému spojení v jeho datové tabulce. Jako „Kone ný
arch” vybíráme rozvinutí. Stejnou proceduru opakujeme pro každou dvojici.
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5.7. Vkládání symbol kolen, oblouk , odskok a armatur
Vkládáme takové elementy jako jsou: kolena 90° a odskoky, jejichž p ítomnost nevyplývá
z pr b hu úsek . Program automaticky vybírá výkresové kolena, avšak v p ípad , kdy výkres
rozvinutí /pr m tu instalace neodpovídá p esn struktu e instalace, vkládáme dodate né tvarovky do
úsek . Budou viditelné v upravované oblasti, avšak jako výchozí nebudou viditelné na výtisku
1. Ze záložky panelu nástroj „Armatura” vybíráme v po adí koleno 90°
a odskok
. Tyto
prvky vkládáme do rozvinutí klepnutím na n levým tla ítkem myši. Program vybírá kolena
z p ednastaveného katalogu trubek.

Tímto zp sobem vkládáme dodate né elementy na vhodných úsecích instalace na pr m tu
p ízemí a patra a také na rozvinutí.
Vkládání a výb r typu armatury
1. Vkládáme takové elementy jako: kulové ventily se závitem, potrubní odd lova a vodom r
studené vody. Uzavírací kulové ventily vkládáme na úsecích studené, teplé vody, na p ívodu
k oh íva i a na p ipojení zdroje studené vody. Ud láme to analogickým zp sobem, jako b hem
vkládání kolen a úskok .
2. Ze záložky „Armatura” vybíráme v po adí: ventil

, potrubní odd lova

a vodom r

. Tyto elementy vkládáme na úsek p ípojky, klepnutím na ni levým tla ítkem myši po
vybrání ikony ventilu z panelu nástroj .
3. Abychom vybrali typ ventilu, ozna íme úsek, na který jsme vložili ventil, klepnutím na ni levým
tla ítkem myši. V datové tabulce úseku vyhledáváme kategorii a polí ko „Ventil”. Vybíráme typ
ventilu z rozbalovaného seznamu katalog ventil a možnost výb ru pr m ru ventilu
programem.
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4. Analogickým zp sobem postupujeme se všemi vloženými elementy armatury.

5.8. Úseky s typem trubek jiným než p ednastaveným
Definovali jsme d íve p ednastavený typ trubky pro úseky projektu. Te budeme deklarovat jiný
typ trubky pro úsek p ípojky. Bude proveden z ocelových pozinkovaných trubek.
1. Na archu rozvinutí ozna ujeme úsek p ípojky, který bude mít definovaný jiný typ trubky než
p ednastavený. V datové tabulce vybíráme polí ko „Typ trubky” a ze seznamu katalog trubek
vybíráme vhodný typ a možnost výb ru pr m ru programem.

150

Lekce 4: Uponor HSE-san 4.5

5.9. Ukázání úsek k izolaci
Pro ukázání úseku k izolaci využijeme funkci umož ující skupinové ozna ení element stejného
typu. Tento nástroj filtruje vybrané elementy instalace na editovaném pracovním archu.
1. Z hlavní nabídky „Editace” vyhledáme ikonu p íkazu „Ozna všechny elementy typu”
..
Z rozvinutého seznamu vybíráme heslo „Úsek”/”Všechny”. Budou ozna eny všechny úseky na
aktuálním pracovním archu.
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2. Po ozna ení úsek , v datové tabulce najdeme polí ko „Izolace”. Z rozvinutého seznamu
vybíráme v programu typ izolace pro úseky a možnost výb ru tlouš ky izolace.
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5.10. Ukázka a konfigurování popis úsek a ventil
Abychom po ukon ení výpo t mohli vid t výsledky na výkresu, vložíme a zkonfigurujeme popisy
úsek a ventil .
1. V horním panelu nástroj , v záložce „Grafika” máme na vybranou t i druhy popis

úsek .

Vybíráme ikonu
„Popis úseku šikmý” a vkládáme do vybraného úseku. V datové tabulce
úseku, v kategorii a polí ku „Popis úseku” konfigurujeme polí ka, ve kterých budou zobrazené
vybrané informace po správn provedených výpo tech.
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2. Popisy ventil se vyskytují spole n s ventily a není t eba je zvláš popisovat. Po ozna ení
ventilu,se na žlutém pozadí ukáže jeho popis. P etáhnutím popisu tla ítkem myši v míst modré
poznámky, jej m žeme p emístit na vybrané místo. Druh popisu vybíráme z rozbalovaného
seznamu v datové tabulce úseku, v polí ku „Druh popisu”. V programu je p eddefinovaných
n kolik druh popisu ventil lišících se obsahem a vzájemnou polohou základních informací o
ventilu.

5.11. Provedení výpo t
Po provedení kompletního výkresu pr m t a rozvinutí instalace a vypln ní všech dat element
p echázíme k výpo t m.
1. Provádíme kontrolu spojení s využitím kombinace kláves Shift+F2. Zobrazené okno by m lo
být prázdné, což znamená správnost všech spojení v projektu. Když okno není prázdné, pak je
t eba se vrátit k editoru projektu a opravit nesprávné spojení element projektu.
2. Ze záložky „Program” vybíráme ikonu
„Výpo ty…” Program provádí diagnostiku a otevírá
okno s výsledky. Jsou zde jedin nápov di týkající se p ijetí p ednastaveného typu trubek pro
jednotlivé úseky. Vybíráme tla ítko „Dále”.
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3. Na záložce „Opce výpo tu SAN” jsou t i položky seznamu. Pokud vybereme první položku
„ ízení výb rem trubek”, m žeme ovlivnit výb r pr m r v r zných úsecích instalace, definovat
maximální hodnoty rychlosti pro jednotlivé úseky instalace, vybrat možnost, která bere ve
výpo tech v úvahu p ednastavené pr m ry. Necháme beze zm ny katalogové sestavení
možností výb ru pr m r . Souhlasíme se zbývajícími kritérii výb ru.
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4. „Možnosti výpo t ” umož uje mj. p ednastavení dispozi ního tlaku studené a teplé vody,
eventuáln tlaku cirkula ního erpadla. P ednastavené nulové hodnoty tlak znamenají, že tyto
hodnoty budou spo ítané v programu. Ponecháme beze zm ny hodnoty všech polí ek v tomto
oknu možností výpo t .
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5. Položka „Možnost redukce výsledk ” nám dává možnost konfigurování systému sestavy
materiál . Odzna ujeme možnost umož ující zvláštní sestavení tvarovek.
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6. K provedení správných výpo t dojde po p echodu k záložce „Výsledky”. V oknu diagnostiky
chyb, na žlutém polí ku dole, program m že zobrazovat chyby, výstrahy a nápov di. Když se
v projektu vyskytnou chyby, m že se stát, že nebude možné prohlížení výsledk ani sestavení
materiálu.

Výsledky výpo t jsou zobrazené v podob rozbalovaného stromu. Když jednotlivé v tve nejsou
rozvinuté, je t eba je rozvinout klepnutím na znak .
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5.12. Tabulky výsledk
Po provedení výpo t p echázíme k prohlížení a analýze výsledk výpo t . Výsledky výpo t
spole n se sestavou materiál jsou rozd leny na adu tabulek, ze kterých si n kolik popíšeme.
1. Vybíráme položku „Trasy kritické hydraulické”. Jsou zde výsledky výpo t pro nejhorší trasu
z hlediska ztrát tlaku.
2. S využitím dvojitých šípek
u symbolu kritické trasy p echázíme k tabulce výsledk výpo t
spot ebi . Po p echodu k tabulce s výsledky pro spot ebi e bude zvýrazn n název spot ebi e
kritické trasy.
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3. Vybíráme zna ku dvojitých šipek u názvu spot ebi e a p echázíme k rozbalované skupin
výsledk výpo t „Trasy/okruhy” na položku „Trasy pr toku TV”. V oknu výsledk jsou
parametry pro všechny trasy pr toku studené vody, po ínaje zdrojem. Každá trasa má v názvu
symbol spot ebi e, možnost p echodu k sestavení výsledk pro ur itý spot ebi a k tabulce
seznamu element na vybraném úseku studené vody.
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4. Klepnutím na zna ku dvojitých šípek
u názvu spot ebi e vybraného okruhu studené vody
p echázíme k tabulce výsledk výpo t spot ebi . Návrat k tabulce výsledk tras/okruh SV
provádíme analogicky, klepnutím na zna ku dvojitých šípek u ozna eného symbolu spot ebi e.

5. V tabulce tras pr toku vybíráme pro nás zajímavý úsek studené vody a klepneme na zna ku
dvojitých šípek , které jsou u typu úseku. Tímto zp sobem automaticky p echázíme k tabulce
element na úsecích. Bude zvýrazn n název úseku, pro který byl nalezen seznam element .
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5.13. Analýza zpráv zobrazených po výpo tech
Po provedení výpo t m že program zobrazit zprávy, nápov dy, výstrahy a chyby.
Zobrazené zprávy o chybách nás informují o nevybráném p ipojení k spot ebi i – sprchovému
panelu nebo k oh íva i studené vody. Pro zkorigování chyby p echázíme k editaci projektu vybráním
v oknu výsledk tla ítka

.

1. V oknu editace p echázíme k oknu zpráv, vybíráme tu, kterou chceme zkorigovat – „Oh íva :
nevybral jsem p ipojení ke spot ebi i”. Bude vybrán a zvýrazn n oh íva , kterého se týká
uvedená chyba.
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2. V datové tabulce oh íva e v bu ce „Systém p ipojení spot ebi e” z katalog
vhodný systém.

firem vybíráme

3. Analogickým zp sobem korigujeme další zprávy. Op tovn p echázíme k výpo t m klepnutím
na tla ítko
výpo t
ádku.

„Výpo ty (rychlé) …” ze záložky „Program” horního panelu nástroj . O stavu

informuje ikona

„Instalace je vypo tená” zobrazená na levé stran

stavového
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5.14. Dopln ní výkresu rozvinutí o stíny element nakreslených na p dorysech
jako originály
Po odsouhlasení výsledk výpo t m žeme zavést na výkres rozvinutí element instalace ,
kterých obdoby jsou už na p dorysech. Za tímto ú elem využíváme elementy se statusem tzv. stín .
Dopln ní výkresu t mito elementy je nezbytné pouze pro dokumenta ní ú ely, protože stíny se
nepodílí na výpo tech. Stíny nemusí být p ipsány k originál m Pro umožn ní náhledu výsledk pro
úseky (stíny) na rozvinutí, popíšeme, který úsek (stín) odpovídá p íslušnému úseku z p dorysu (pouze
pro nejd ležit jší úseky, pro které chceme mít náhled výsledk na rozvinutí.) Tímto zp sobem
obdržíme plný výkres rozvinutí vodovodní instalace.
1. Vybíráme pracovní arch rozvinutí vodovodní instalace. Na úrovni patra zavádíme sanitární
za ízení, spole n s p ipojovací armaturou a ventily v oblasti, v po adí jejich výskytu na pr m tu
patra. Kreslený fragment zahrnuje sí spolu se spot ebi i, po ínaje vyvedením od stoupa ky po
nejvzdálen jší spot ebi .

2. Protože vložený fragment instalace odpovídá d íve projektovanému fragmentu uvedeného na
p doryse patra, je t eba jeho ásti definovat jako stíny.
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3. Ozna íme nakreslené elementy instalace s pomocí funkce „Ozna ování element z plochy” a
vybíráme z hlavní nabídky p íkaz „Data element ” >> „Ozna it ozna ené jako stíny”. Ozna ené
elementy získají status a vzhled stín – budou šedé.

!

Je d ležité, aby se úseky stín nespojovaly s úseky – originály, protože tato situace generuje
chyby spojení v projektu.
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4. Analogickým zp sobem dopl ujeme výkres rozvinutí ástmi instalace na úrovni p ízemí.

5. Z hlavní nabídky „Data element ” vybíráme funkci „Spojování dvojic originál–stín”. Otevírá se
okno, ve kterém p i adíme k vybraným stín m jejich originály. Jako pracovní arch v levém oknu
vybíráme p dorys p ízemí, kdežto v pravém oknu vybíráme arch rozvinutí.
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6. V levém oknu, s pomocí funkce plynulého zv tšování výkresu, budeme mít zv tšení vybraného
úseku na pr m tu p ízemí. V pravém oknu zv tšujeme fragment archu rozvinutí, na kterém je
stín toho úseku.
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7. V každém oknu ozna íme jednotlivé úseky, které chceme k sob

p ipsat. Vybíráme funkci

„Utvo it dvojici originál–stín pro ozna ené elementy”. Takovým zp sobem jsme
p i adili ke stínu vybraného úseku jeho originál. P ipsané elementy budou ozna eny žlutým
zvýrazn ním.

8. Pokra ujeme v p ipisování dvojic originál – stín ke všem stín m úsek , pro které výsledky
výpo t mají být zobrazené na archu rozvinutí.
9. Zavíráme okno spojování dvojic originál stín a p echázíme k úpravám projektu. Na p i azených
úsecích–stínech k originálu vkládáme popisy. Popis úseku modifikujeme obdobn jako
v p edchozích p íkladech. Budou zobrazeny výsledky výpo t .
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!

Stíny se neú astní výpo t – neberou se z nich žádná data k výpo t m. Po provedení výpo t
a p ipsání dvojic originál – stín jsou výsledky výpo t kopírovány z úsek – originál do jejich
stín .

Proces spojování dvojic originál–stín, pokud je proveden správn , by nem l zrušit výsledky d íve
provedených výpo t . Když však tyto výsledky, vlivem kup . náhodného posunutí budou vymazány,
bude to viditelné na stavovém ádku, kde zmizí symbol kalkula ky. V takové situaci je t eba znovu
spo ítat projekt.

5.15. Tisk výkresu
Tisk výkresu provádíme pro každý pracovní arch zvláš . P ed tiskem ur ujeme možnosti tisku a
hranice archu papíru, pokud se výkres nevejde na jeden arch. Pro každý pracovní arch m žeme
zvláš ur it možnosti tisku.
1. P echázíme k náhledu tisku klepnutím na záložku „Tisk” v pravém spodním rohu. Program
p echází do režimu náhledu tisku a v datové tabulce se ukážou polí ka pro konfiguraci tisku.
2. V polí ku „Oblast tisku” z rozbalovaného seznamu vybíráme, které oblasti editace projektu se
ukáží na tisku. Odzna íme položku „Vytáp ní”, pokud byla ozna ená.
3. V datové tabulce systému stránek tisku vybíráme tiskárnu, na které bude probíhat tisk. Ur íme
m ítko tisku, ší ku okraj , orientaci papíru a taky délku a ší ku stránky. Definujeme, má–li být
tisk barevný nebo ernobílý.
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4. Kontrolujeme polohu hranic arch papíru na náhledu tisku a eventuáln provedeme korekturu
pomocí myši. Na náhledu tisku jsou viditelné fialové a zelené árkované áry, spole n se
symboly n žek. Fialové áry ozna ují hranice arch papíru na levé, spodní stran a zelené
ozna ují záložky, které usnadní slepení projektu z jednotlivých list . Pokud se vytišt né archy
mají po vytisknutí stýkat okraji, pak záložky nejsou nutné. Odzna íme je v datové tabulce
systému stránek výtisku vepsáním do „Záložka [cm]” hodnoty „0”.

5. Tiskneme projekt po vyvolání okna tisku kombinaci kláves Ctrl+P. V oknu tisku máme možnost
vybrání oblasti tišt ných stránek.

6. Obdobným zp sobem tiskneme další archy.
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5.16. Tisk tabulek výsledk
Pokud výsledky výpo t jsou správné, m žou se vytisknout na tiskárn . P echázíme k výpo t m
s využitím klávesy F10. P ejdeme k záložce „Výsledky” a po provedení výpo t programem vybíráme
tla ítko „Tisk”.
P echázíme k oknu konfigurace tisku. V nyn jším p íkladu vybereme tyto schémata tisku: „Titul”,
„Kritické hydraulické trasy” a „Trubky, tvarovky a armatura”.
B hem konfigurace tisku výsledk postupujeme analogickým zp sobem jako v bodu 2.10.
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6. UPONOR HSE-MAT 4.5 – LEKCE 5
P ÍKLAD SESTAVENÍ VÝPISU A ROZPO TU MATERIÁL NA
ZÁKLAD PROJEKT PROVEDENÝCH PROGRAMY UPONOR
HSE-THERM 4.5 A UPONOR HSE-SAN 4.5
Obsahem této lekce je ukázkou, jak využít hotové projekty z program balíku Uponor HSE 4.5
pro zhotovení kompletního výpisu a materiálového rozpo tu. V popisované lekci dva soubory budou
importovány do programu Uponor HSE-mat 4.5. Z t chto soubor budou p evzaté data pro výpis
materiál . Program m že utvo it výpis z n kolika výpo etních soubor r zných program se tením
množství vyskytujících se produkt . V p íkladu budou využité výpo etní soubory utvo ené v d ív jších
lekcích s využitím program Uponor HSE-therm 4.5 a Uponor HSE-san 4.5.

6.1. Uvedení programu do chodu a popis obsahu obrazovky
1. Uvedeme do chodu program Uponor HSE-mat 4.5 ze Správce Balíku. Po spušt ní programu
bude automaticky založen nový projekt bez názvu.
2. Práce s programem probíhá na ty ech záložkách: „Údaje objednávajícího”, „Obecné data”,
„Editace sestavení” a „Tisk a export”. Po spušt ní nový projekt se otevírá na záložce „Obecná
data”.

3. Záložka „Obecná data” slouží k deklaraci základních opcí a spravování projektu. Je ona
rozd lená na t i základní skupiny dat (okna) k dopl ování:
- Název projektu – název projektu vpisuje Uživatel,
- Výpo etní soubory vybrané pro import materiál – názvy soubor importovaných Uživatelem,
ze kterých budou p ejímány data do výpis materiál ,
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- Podzáložky: Výrobci/Dodavatelé, Valuty, Rabatové skupiny, DPH – se používá pro ru ní
p idání katalog výrobc /dodavatel , nových valut anebo rabatových skupin, které pak
využijeme v projektu a deklaraci vybírání hodnoty DPH z ceník . V této lekci nebudeme
provád t ani popisovat ru ní tvo ení výpisu.
4. V pravé ásti obrazovky jsou dostupné tla ítka, odpovídající standardním funkcím programu,
umož ující spravování soubor projekt :
- „Nový” – utvo ení nového projektu,
- „Otev ít” – otev ení existujícího projektu,
- „Uložit” – uložení upravovaného projektu,
- „Uložit jako” – uložení upravovaného projektu v jiném míst na disku, se zm n ným názvem,
- „Nápov da” – vyvolání okna nápov dy k programu,
- „Konec” – opustit program. Pokud otev ený soubor nebyl d íve uložen anebo Uživatel nanesl
opravy, program se zeptá, má-li uložit zm ny v souboru.
5. V horní ásti obrazovky najdete dodate né tla ítko
projektu z libovolného místa (záložky) programu.

sloužící k ukládání aktuálního stavu

Mezi záložkami v programu je možno se p emís ovat na dva zp soby:
- vybráním záložky p ímo z výpisu záložek v horní ásti obrazovky,
anebo:
- použitím tla ítek „Zpátky” a „Dále” nacházejících se v pravé horní ásti obrazovky.

6.2. Dopl ování údaj objednávajícího
1. Po založení nového projektu p echázíme k záložce „Údaje objednávajícího” a na viditelných
podzáložkách vypl ujeme jednotlivé údaje týkající se projektu, investora a projektanta. Po
vypln ní polí ek ur ujeme, která z uvedených adres bude adresou objednávajícího a která
vysílací adresou.
2. Pro p echod k jinému poli používáme klávesu Tab.
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3. Když údaje pro projekt jsou importovány z výpo etních soubor , program automaticky na te
údaje týkající se projektu z prvního na teného souboru.

4. Klepneme na tla ítko „Dále”. P echázíme k záložce „Obecná data”, kde v první ad napíšeme
název projektu, který má usnadnit jednozna nou identifikaci obsahu souboru projektu.
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6.3. Výb r výpo etních soubor

1. Klepneme na tla ítko na pravé stran okna
, které umož uje na tení množství
materiál z výpo etních soubor a jejich importování do projektu. Po klepnutí na tla ítko otevírá
se nové okno „P idat výpo etní soubory k projektu”. Klepneme na tla ítko „P idat soubory”,
vyhledáme na disku a ozna íme výpo etní soubory pro import. V tom p ípad ozna ujeme dva
soubory vybrané z d ív jších lekcí a stiskneme „Otev ít”.
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2. Po vybrání informace o konkrétních souborech budou zobrazeny v oknu p idávání soubor v
tabulce, ve které je vid t název souboru, p ístupové cesty soubor na disku), typ souboru (název
druhu souboru) a datum poslední aktualizace v aktuálním projektu. Stiskneme „Dále” ve spodní
ásti okna, co umožní nám p echod k dalšímu oknu „Vybrat elementy pro import”.
V tomto oknu program zobrazuje seznam element p ebíraných z jednotlivých soubor a ukládá je
na zvláštních záložkách pro každý soubor. Každá záložka je rozd lená na dv ásti, v horní je
seznam element , které byly nalezeny v katalozích (možných k importu), ve spodní – element ,
které program nenašel v dostupných materiálových výpisech (tyto produkty budou importovány
jako elementy Uživatele a najdeme je ve výpisu).

3. V prvním sloupci „P eber” jsou ozna ené prvky, které program p5ebere do výpisu z importovaných
výpo etních soubor . Jako p ednastavené jsou ozna eny všechny produkty. M že se odzna it
pole u produkt , které nechceme umís ovat ve výpisu materiál . Pod pravou klávesou myši jsou
dostupné funkce „Odzna it všechno” / „Ozna it všechno”, které jsou nápomocné pro odstra ování
anebo vybírání produkt do výpisu. V p íkladu neodzna ujeme žádné elementy to znamená že
všechny z stanou importovány.
4. Ve sloupci „Existující” jsou ozna ené elementy, které v importovaných výpo etních souborech
m ly p ipsaný stav elementu jako „Existující”. P ednastavené existující elementy nejsou
importovány do výpisu.
5. V dalších sloupcích program uvádí množství ur itého produktu, katalogový kód, p esný název
elementu, název katalogu a cílovou skupinu produktu. Když na výpisech budou elementy
zvýrazn né žlutou barvou (a dole okna importu program zobrazuje ervený vyk i ník), znamená
to, že se vyskytují ve více než jedné výpisové skupin ur itého výrobce/dodavatele. Tyto elementy
je t eba „ru n ” rozd lit do vhodných skupin. Slouží k tomu zvláštní okno „Vyber cílové skupiny
pro produkty”, které je otevíráno tla ítkem

z pravé strany sloupce „Sk”.
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6. Ve spodní ásti okna jsou prvky, které nebyly nalezeny programem v dostupných materiálových
výpisech. Uživatel má možnost importování t chto element jako produkt Uživatele. Veškeré
detaily jako p ednastavené jsou ozna eny pro import. K pravému tla ítku myši jsou p i azené
funkce „Odzna it všechno” / „Ozna it všechno ”, které jsou nápomocné b hem odstra ování
anebo vybírání produkt . V lekci vynecháváme na tení produkt , to znamená vybíráme opci
„Odzna it všechno”. Klepneme „Dále” a p echázíme k další záložce, na které jsou elementy pro
import dalšího vybraného souboru.

7. Obdobným zp sobem jako d íve kontrolujeme v obou oknech výpis element pro import.
V p íkladu odzna ujeme importované elementy jako produkty Uživatele. Klepneme „Dále”.
P echázíme k oknu „Souhrn”. Klepneme tla ítko „Ukon it”.
8. Když v projektu se nevyskytuje valuta, která je p ipsaná k výpisu importovaných soubor , program
požádá o uvedení p epo ítávajícího faktoru valuty (je to p epo ítávací faktor vzhledem k aktuální
základní valut programu).
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9. Po vepsání kurzu valuty klepneme ”OK” a program se vrací k obecním dat m projektu. Na záložce
„Valuty” ve spodní ásti okna bude zobrazená nov uvedená valuta a její p epo ítávací faktor.
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6.4. Editace výpisu
1. Klepnutím na „Dále” anebo vhodnou záložku p echázíme k oknu editace výpisu. Je ono rozd leno
na dv ásti. Na levé stran je strom produkt rozd lený na výpisové skupiny.Ve stromu, jako
p ednastavené, jsou pouze tyto výpisové skupiny, ze kterých z staly importovány produkty do
výpisu. Je to také viditelné na záložce „Obecná data” na podzáložce „Výrobci/Dodavatelé”.
2. Na levé stran , v hlavním oknu záložky je zobrazená tabulka s výpisem materiál . V oknu
sv tlešedé polí ka znamenají elementy importovány z výpo etních soubor . Tyto polí ka
nemohou být editovány. N která polí ka m že se rozvíjet s využitím tla ítek.

3. Ve druhém sloupci „Množství ze souboru” je zobrazené množství ur itého výrobku, které bylo
p ijaté z výpo etních soubor . Po ukon ení importu element do výpisu program seskupuje
výrobky každého výrobce/dodavatele na zvláštní záložce.
4. Ve t etím sloupci „Množství” je vypsáno faktické množství výrobku. Po importu výrobk do výpisu
program automaticky p episuje do tohoto sloupce hodnotu ze sloupce „Množství ze souboru”.
Existuje možnost zm ny množství ur itého výrobku – tato zm na ve výpisu bude automaticky
brána pod úvahu programem. V takovým p ípad v obou polích z uvedeným množstvím produktu
hodnoty se zobrazí erveným písmem. M že se také obnovit množství produkt tak, aby by o
shodné z množstvím v importovaných výpo etních souborech (ikonka
ve spodní ásti okna).
P ednastavené množství bude pak nahrazené množstvím z výpo etních soubor . V popisovaném
p íkladu množství jednotlivých produkt jsou stejné jako ve výpo etních souborech.
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5. V dalších sloupcích ukážou se: p esný název výrobku ze soupisu spolu s variantou, protože
n které produkty existují v mnoha verzích (variantech), ve kterých m žou být objednávány.
Existuje možnost výb ru varianty. V tomto p ípad ukáže se na pravé stran pole tla ítko
(Ctrl+Enter) otevírající okno „Editace variant ”. V tomto oknu program zobrazí název produktu a
soupis, z kterého pochází, množství které importoval z výpo etního souboru a celkové množství
výrobku. Ke každé variant produktu m že se p ipsat vhodná množství.

6. Dále je viditelná cena a zdroj ceny, to znamená soupis, ze kterého se odebírá cenu produktu.
Jako p ednastavená je cena z vybraného zdroje ceny. Existuje možnost uvedení vlastní ceny,
kterou akceptujeme klávesou Enter. Po akceptaci v poli „Zdroj ceny” ukáže se nápis: „Cena
Uživatele” a cena pro ur itý produkt bude automaticky p idaná k ceníku Uživatele.
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7. Dále je rabat anebo rabatová skupina p ipsaná k soupisu cen, hodnota netto, procentní hodnota
DPH a hodnota brutto.
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8. Pod tabulkou s produkty jedné soupisové skupiny program zobrazí souhrn cen, a pod celou
tabulkou celé shrnutí cen. Jsou vepsány v základní valut a valut ceníku, pokud je jiná.

9. Ve spodní ásti okna jsou tla ítka, ke kterým jsou p ipsány dodate né funkce. Po najetí myši a
jejím zadržení nad ur itou ikonou ukazuje se oblá ek s nápov di, která popisuje funkci, kterou
p íslušné tla ítko vyvolává.
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10. Program zobrazuje výpis dvojím zp sobem. Standardn ukázáno je množství materiál uvedené
v základních jednotkách. ZJ – je to nejmenší množství produktu, které je použito v procesu
projektování (kup . 1 ventil, 1m trubky), dodávková jednotka DJ – je to množství produktu, kterou
nabízí výrobce/dodavatel (kup . balík po 10 kus , 10 metr navinuté trubky). Dodávková jednotka
je obecn násobkem základní jednotky. Pro p epojení náhled
spodní ásti obrazovky.
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6.5. Tisk a export
1. Záložka „Tisk a export” slouží k tisku anebo exportu do programu MS–Excel celkového výpisu
materiál , objednávky anebo nabídky. Okno je rozd leno na t í ásti „Výpis”, „Objednávka” a
„Nabídka”. Ke každé ásti jsou p ipsané tla ítka „Tisk” a „Export” pro provád ní vhodných p íkaz .
Pro objednávky a nabídky m žeme uvést dodate né data, které budou zobrazeny na výtisku,
v p ípad nabídky m že se také deklarovat, že ceny budou po ítané bez rabat vyskytujících se
v objednávce a uložit dodate né p irážky k cen .
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2. Po levé stran okna jsou pole umož ující zm nu zp sobu t íd ní produkt . Ve výpisu bude
ponecháno rozd lení do skupin výrobc /dodavatel , p i emž každá skupina má název v záhlaví.
Po adí t chto skupin je takové, jak bylo deklarováno na záložce „Editace výpisu”. Na výtisku bude
také ponechán materiálový výpis (dodávkové anebo základní jednotky).
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3. Po stisknutí tla ítka „Tisk” v jedné ze t í ásti program p echází k oknu náhledu, odkud tiskneme
výpis, objednávku anebo nabídku po ur ení stylu a schéma tisku s využitím tla ítek po pravé
stran obrazovky.

4. Po stisknutí klávesy „Exportuj” program zažádá o uvedení názvu souboru s rozší ením .xls, ve
kterém bude uložen výpis, objednávky anebo nabídka. Pak exportuje data a otevírá uložený
soubor.

6.6. Tisk tabulek
Viz kapitola 2.10
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DODATEK A

C. DODATEK A– STANDARDNÍ INNOSTI P IPSANÉ KLÁVESNICI A
MYŠI
V této kapitole je seznam inností p ipsaných klávesnici a myši. Tabulka obsahuje standardní
nastavení – mohou být zm n ny v oknu „P izp sobit”:

C.1.

Klávesnice:

Kombinace kláves:
Esc

Vyvolávaná innost v grafickém editoru:
obnovení náhledu

F1:

pokud je ozna en prvek – vyvolání nápov dy ohledn tohoto prvku.
pokud je vybírán druh elementu ze seznamu – ukázání nápov dy ohledn
vybíraného typu.
pokud není ozna en žáden prvek – vyvolání obecné nápov dy.

F2

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

Shift+F2

zkontrolování správnosti spoj .

F3

vložení stejného elementu / modulu jako d íve.

Shift+F3

íslování úsek .

F4

p epojení náhledu: instalace spo ítaná / nespo ítaná.

F5

Shift+F7

ukázání celého projektu – ur ení takového m ítka a polohy, aby celý projekt byl
viditelný.
ukázání celé aktivní vrstvy – ur ení takového m ítka 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 nástroj k výb ru.

F10

vyvolání výpo t .

Shift+F10

vyvolání rychlých výpo t , bez ukazování možnosti a tabulek.

F11

zapojení / vypojení tabulky s výsledky výpo t v grafickém editoru.

F12

zapojení / vypojení datové tabulky.

Alt+C

zapojení / vypojení režimu M ÍŽ – vyrovnání prvk k sí ce.

Alt+Q

Ukázání p íru ní nabídky.

Alt+V

zapojení / vypojení režimu AUTO – automatického spojování prvk .

Shift+F5
F7
Ctrl+F7
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Alt+X

zapojení / vypojení režimu BLOK – zablokování všech prvk p ed poposunutím.

Alt+B

Ctrl+A

zapojení / vypojení režimu OPAK – opakované vkládání ástí konstrukce,
instalace a armatury.
zapojení / vypojení režimu ORTO – vkládání pouze svislých a vodorovných
lomených ár + s dodate n definovaným úhlem.
ozna ení všech prvk z aktivní vrstvy.

Ctrl+Shift+A

automatické p ipojení ozna ených spot ebi

Ctrl+B

zablokování ozna ených prvk proti poposunutím.

Ctrl+C

kopírování ozna ených prvk do schránky.

Ctrl+Shift+C

kopírování a možnost konfigurace ozna ených prvk .

Ctrl+D

odblokování ozna ených prvk a umožn ní jejich posunování.

Ctrl+F

zapojení / vypojení okna vyhledávání prvk .

Ctrl+G

seskupení ozna ených prvk .

Ctrl+H

zrušení seskupení ozna ených prvk .

Ctrl+I

Import pr m tu 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

rozd lení prvk .

Ctrl+R

rozpojení ozna ených prvk .

Ctrl+Shift+R

úplné rozpojení ozna ených prvk .

Ctrl+S

uložení projektu na disku.

Ctrl+V

vložení ásti projektu anebo modulu ze schránky.

Ctrl+X

p enesení ozna ených prvk do schránky.

Ctrl+Z

vrácení poslední operace.

Ctrl+Y

zopakování poslední operace.

Ctrl+Enter
Ctrl+Ins

V datové tabulce – otevírá seznam pro bu ky, které mají možnost výb ru z
seznamu.
kopírování ozna ených prvk do schránky.

Ctrl+Page Up

p echod k d ív jšímu pracovnímu archu (mezi záložkami zm na „doleva”).

Ctrl+Page Down

p echod k dalšímu pracovnímu archu (mezi záložkami zm na „doprava”).

Ctrl+Tab

horizontální obrácení ozna ených prvku.

Ctrl+„+”

zv tšení náhledu.

Ctrl+„–”

zmenšení náhledu.

Ctrl+„*”

p echod ke zv tšování povrchu.

Ctrl+„/”

p echod k plynulému zv tšování.

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

p echod k prvku stejného druhu, který je nejblíže aktuáln ozna eného v ur itým
sm ru.
p echod k prvku libovolného typu nacházejícího se co nejblíže aktuáln
ozna eného, v ur itým sm ru.
p echod k p ipojenému prvku, v ur itém sm ru.

Delete

odstran ní ozna ených prvk .

rozmnožení ozna eného fragmentu projektu v ur itém sm ru.
vložení modulu ze schránky.

Enter

C.2.

Myš:

Levé tla ítko:
jedno klepnutí na prvek

ozna ení prvku a odzna ení jiných.

jedno klepnutí na prvek, se stisknutou ozna ení prvku bez odzna ení jiných. Když byl prvek ozna en, pak
klávesou Shift
tato innost jej odzna í.
jedno klepnutí na prvek, se stisknutou ozna ení prvku, který je pod aktuáln ozna eným.
klávesou Ctrl
dvojité klepnutí na prvek
m že se konfigurovat (viz nastavení programu); jako výchozí:
ozna ení celé p ípojky (všech jejích úsek ).
dvojité klepnutí v datové tabulce
m že se konfigurovat (viz nastavení programu); jako výchozí: m ní
hodnotu bu ky na další (pro bu ky z seznamem).
Pravé tla ítko:
jednotlivé klepnutí
dvojité poklepání

m že se konfigurovat (viz nastavení programu); jako výchozí:
náhled p íru ní nabídky.
m že se konfigurovat (viz nastavení programu); jako výchozí:
zapojení datové tabulky když je vypojená.

Prost ední tla ítko
jednotlivé klepnutí

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

Kole ko myši:
obrat kole ka

plynulé zv tšování a zmenšování projektu.

obrat kole ka se stisknutou pravou poposunutí náhledu projektu.
klávesou Alt
V p ípad myši se dv ma kole ky poposunutí ve svislém anebo
vodorovném sm ru, v souladu s výchozím ur ením kole ka.
Pro myši s jedním kole kem svislé poposunutí projektu.
obrat kole ka se stisknutými klávesy precizní poposunutí náhledu projektu (z menším skokem).
Shift+Alt
V p ípad myši se dv ma kole ky poposunutí ve svislém anebo
vodorovném sm ru,v souladu s výchozím ur ením kole ka.
Pro myši s jedním kole kem svislé poposunutí projektu.
obrat kole ka se stisknutými klávesy poposunutí náhledu projektu se zm nou významu kole ka.
Ctrl+Alt
V p ípad myši se dv ma kole ky poposunutí neodpovídá výchozím
ur ením kole ka – v horizontálním anebo svislém sm ru.
Pro myši s jedním kole kem horizontální poposunutí projektu.
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