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Aktiveerimine

A. AKTIVEERIMINE
A.1.

Sissejuhatus

Esitatav programmipakett on varustatud erikoodidega. Kaks koodi – arvuti kood ja
deblokeerimiskood – v imaldavad üheskoos programme aktiveerida.
Arvutikoodi genereerib kasutaja arvuti esmakordsel aktiveerimisel. Seejärel edastatakse kood
serverile InstalSoft, mis kontrollib seda ja genereerib vastava Deblokeerimiskoodi.
See koodide paar kehtib üksnes teatud ajavahemiku jooksul. Selle möödumisel peab Kasutaja
kordama aktiveerimisprotseduuri.

A.2.

Esmakordne käikulaskmine

Esmakordsel käikulaskmisel küsib programm Kasutaja andmeid ja litsentsi numbrit.

Programm loeb automaatselt Kasutaja ja firma nimed Windowsi programmistiku seadeist. N utav
on prinditud „Litsentsimislepingus” oleva litsentsi numbri kirjapanek.
Kasutajale on nähtud ette üks litsentsi number. Eksisteerib v imalus kasutada programmi
kordamööda kahes töökohas. Selleks tuleb programmi töö l petamisel ühes neist deaktiveerida.
Programmi laadimisel teisel töökohal n uab see aktiveerimist.
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A.3.

Aktiveerimise viisid

Klahvi „Jätka” vajutamisel küsib programm infot aktiveerimisviisi kohta.

Internetiühendusega arvutite puhul soovitame kasutada automaatset aktiveerimist. Interneti
püsiühendusega arvutite puhul soovitame märgistada väli „Aktiveerida alati automaatselt”. Sel juhul ei
n ua programm eelmise aktiveerimisperioodi möödumisel enam kunagi reaktiveerimist.

A.4.

Automaatne aktiveerimine ja puhverserveri seadistamine

Automaatse aktiveerimise valimisel genereerib programm Kasutaja koodi, saadab selle Interneti
kaudu serverile InstalSoft ja saab sellelt deblokeerimiskoodi, mille järel programm loetakse
aktiveerituks.
Juhul, kui Kasutaja arvuti on ühendatud Internetiga puhverserveri abil, seadistatakse
puhverserver enne klahvi „Jätka” vajutamist. Pärast klahvi „Proxy” (Puhver) vajutamist kuvatakse aken
„Puhvri seadistused”.
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Vaikseseadena on k ik puhverserverid lülitatud välja. Juhul, kui arvuti asub väljaspool HTTP
puhverserverit, valime „Standardse puhverserveri”, mille järel kirjutame sisse serveri aadressi (neli
üksteisest punktidega eraldatud numbrit, v i selle domeeniaadress). Juhul, kui peale standardse
eksisteerib veel m ni, tuleb kontrollida puhverserveri portaali.
Juhul, kui puhverserverserver n uab pääsu iguste andmist, märgistame vastava valikuvälja,
kirjutame sisse Kasutajanime (mis v ib erineda Windowsi süsteemi kasutajanimest) ja parooli.
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Taolised seadistused on n utavad ka SOCKS tüüpi serverite puhul.

A.5.

Käsitsi aktiveerimine

Juhul, kui kasutataval arvutil pole internetiühendust, valime käsitsi aktiveerimise. Programm
siirdub käsitsi aktiveerimise kuva näitamisele..

Ekraanile ilmub arvutikood. Nüüd tuleb sisestada deblokeerimiskood. Selle v ib hankida kahel
viisil – teise, internetiga ühendatud arvutiga v i arvutikoodi faksiga InstalSofti saatmise teel. Seejuures
tuleb pidada meeles faksiaadressi saatmine, millele deblokeerimiskood saadetakse.

A.5.1.

Käsitsi aktiveerimine teise arvuti abil

Juhul, kui teisel arvutil on ühendus Internetiga:
1. Kirjutame Arvutikoodi disketile, vajutades klahvi „Kirjuta” (programm küsib faksi numbrit).
2. Avame disketi faili internetiühendusega arvutis. Vaikimisi avatakse fail Märkmikus (Notepad).
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3. Käivitame Internet
activate.php

Exploreri

ja

avame

lehekülje:

http:/www.instalsoft.com.pl./auth/ee
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4. T stame Märkmikus esile Arvutikoodi ja kopeerime selle vastavasse kohta, kasutades klahve
Ctrl+C/Ctrl+V.

5. Kl psame OK. Server sooritab Deblokeerimiskoodi genereerimise.

6. Kopeerime Deblokeerimiskoodi Märkmikku, kasutades klahve Ctrl+C/Ctrl+V ja kirjutame faili
disketile.
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7. Arvutil, millele installeerime programmipaketi,
deblokeerimiskoodi aktiveerimisaknasse.

avame

disketilt

faili

ja

kopeerime

8. Vajutame klahvi „Aktiveeri”. Programm aktiveeritakse.

A.5.2.

Aktiveerimine käsitsi v i faksi kasutamisega

1. Vajutame aktiveerimisaknas käsitsi klahvi „Prindi”. Programm küsib faksi numbrit ja prindib
printeril välja aktiveerimisformulari. Sissemärgitud faksi number on vajalik vastuse saamiseks.
2. Vajutame klahvi „Edasi lükata” ja programm suletakse.
3. Saadame faksiga aktiveerimisformulari sellel näidatud numbrile.
4. Ootame vastust.
5. Saame vastuse deblokeerimiskoodiga ja käivitame uuesti programmi. See avaneb
aktiveerimisformulari käsitsi aktiveerimise leheküljel.
6. Sisestame deblokeerimiskoodi ja vajutame klahvi „Aktiveeri”. Programm aktiveeritakse.

B. DEINSTALLIMINE / DEAKTIVEERIMINE
B.1.

Sissejuhatus

Programmi deinstallimisel tuleb see deaktiveerida serveril InstalSoft niimoodi, et seda oleks
v imalik pärast installeerimist uuesti aktiveerida. Deinstallimisprotsessi v ib teha CD kontaktketta abil,
mis sisaldab InstalSoft programmipaketti v i vahetult arvuti k vakettalt. Esimesel juhul tuleb kasutada
CD plaadi menüüst valitud käsku „Programm installida/deinstallida” ja sooritada üksteisele järgnevad
deinstalliserimisetapid. Teisel juhul tuleb valida menüüst START käsk „Juhtpaneel” ”Lisa/Eemalda
programmid” ja samuti sooritada deinstalliseerimissammud.
Juhul, kui aktiviseerimine tehti automaatselt, programmi varustuse deinstallimise ajal
deaktiveerimisakent ei kuvata, kuna ka deaktiveerimine toimub automaatselt. Juhul, kui side
Internetiga on kadunud, tuleb pärast nurjunud katset saada ühendust firma InstalSoft serveriga sel
juhul tuleb kuvatavas deaktiveerimisaknas valida „Käsitsi”.
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Juhul, kui programmi aktiveerimine toimus käsitsi, kuvatakse deinstallimisprotsessi käigus
deaktiveerimisakent.

Nüüd tuleb valida asjakohane deaktiveerimisviis: automaatne v i manuaalne.

B.2.

Automaatne deaktiveerimine

Automaatse deaktiveerimise valimisel genereerib programm Deaktiveerimiskoodi, saadab selle
Interneti kaudu InstalSoft serverile ja ootab aktseptimist. Selle saabumisel on programm
deaktiveeritud ja algab deinstallimisprotsess.

B.3.

Manuaalne deaktiveerimine

Manuaalse deaktiveerimise valimisel genereeritakse pärast programmi deaktiveerimist
Deaktiveerimiskood. Selle v ib kopeerida Internet Explorerisse – aadress paikneb klahvi „Abi” all
(vaadake ka „Käsitsi aktiveerimist” teise arvuti kasutamisel) v i saata faksiga (“Käsitsi aktiveerimine
faksi kasutamisega”).
Kuid Deblokeerimiskoodi me deaktiveerimisel ei saa. Pärast ülalkirjeldatud operatsioone
programm deaktiveeritakse ja antud litsentsinumber on valmis uuesti kasutamiseks.
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1. PAKETI ADMINISTRAATOR
1.1. Paketi lisade integreerimine
Paketi administraatoriga töö alustamiseks tuleb menüüs KÄIVITUS/PROGRAMMID valida varem
installitud programmide pakett ja teha vasaku hiireklahviga topeltkl ps väljal Paketihaldaja 4.5
.

.

Paketi administraator kujutab endast abimeest töös programmidega, mis kuuluvad antud paketti.
Administraatori tasemelt on v imalik käivitada k ik lisad, mis on seotud antud programmipaketiga.
1. Paketi m ne lisa käivitamiseks tuleb kl psata klahvil
2. V ite ka teha topeltkl psu administraatori akna paremas nurgas oleval projektifailil v i
märgistada selle ning kl psata klahvil
. Sel juhul avaneb fail vastavast lisast
(keskkütte failide puhul on selleks programm Instal-therm 4.5 HCR).

Vasakpoolses aknas kuvatavas Administraatori parempoolses p hiaknas asuvad andmefailid,
mis on sorteeritud vastavalt projektide nimekirjale. Ühes projektis v ivad asuda paketi erinevate
programmide failid. Projektide, st programmi InstalSoft failide fondi juhtimise (administreerimise)
funktsioon on abistav uute projektide loomisel, failide ülekandmisel v i kopeerimisel projektide vahel,
samuti andmete arhiveerimisel.
1. Uue projekti loomisel, varemloodud projekti kopeerimisel v i ümbernimetamisel tuleb see
märkida vasakpoolses aknas, valida seejärel operatsioon ja kl psata vastaval ikoonil.
Operatsiooni kinnitamiseks kl psame OK.
2. Mingiks operatsiooniks andmefailis tuleb see märgistada administraatori parempoolses aknas ja
seejärel parempoolseid klahve kasutades valida valitud operatsioon ning kl psata sellele
operatsioonile vastaval klahvil. Tehtud muudatuste kinnitamiseks kl psame OK.
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1.2. Kataloogide ja programmide uuendamine
samuti teha
Administraatori abil saab vaadata installitud katalooge
Interneti v i spetsiaalse CD abil nende uuendamine. V imalik on ka paketi administraatori enda ja
selles olevate lisade uuendamine.
1. Olemasoleva paketi uuendamise kontrollimiseks v i selle uuendamiseks vajutame klahvi
ja siirdume uuendamise kanale.

2. Valime uuendamise allikaks „INTERNETI” v i „KETTA”. „INTERNETI” valimisel v tab
administraator automaatselt ühendust firma InstalSoft serveriga, kontrollib selle sisu ja
projekteerib tulemuse. Uuendamise allikaks „KETTA” valimisel tuleb täiendavalt kl psata ikoonil
„LAADI UUENDAMISALANE INFO”.

3. Programm v tab vastu ja projekteerib info kataloogide ja programmifailide uusima seisundi
kohta. Projektsiooni läbivaatamise h lbustamiseks uuendusakna alaosas märgistame välja
„NÄITA INDENTSED JA INSTALLITUD”.
4. Kahes aknas sooritatakse failide projektsioon nende tegeliku variandi graafiliste märgistustega.
Nende tähendusi saab kontrollida olemasolevas legend-nimekirjas.
5. Vaatame läbi k ik uuendusakna täidised ja valime akendevaheliste noolte abil välja need paketi
elemendid, mis kuuluvad uuendamisele kettal. Juhul, kui tuleb uuendada K IK KATALOOGID,
kl psame klahvil
.
6. Eraldi aknas paiknevad k igi lisade failid, st programmide endi failid. Tinglikult on need
märgistatud uuendamise jaoks, seet ttu pole ühtegi neist vaja esile tuua.
7. Akna alumises vasakus osas projitseerib programm uuendatavate failide summaarse suuruse.
8. Pärast k igi täidete läbivaatamist sooritame uuendamise, kl psates UUENDA. Operatsiooni
l ppemisel ilmub ekraanile aken teatega uuendamise l ppemise kohta.
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1.3. Programmide aktiveerimine ja deaktiveerimine
Kasutades klahvi AKTIVEERIMINE aknas PAKETI ADMINISTRAATOR on v imalik programmi
aktiveerida /deaktiveerida.
Juhul, kui programm käivitatakse esmakordselt ja pole varem kordagi aktiveeritud, eksisteerib
juurdepääs valikule AKTIVEERIMINE. Osas A.2. kirjeldatud meetodis on v imalik valida ja kasutada
kas automaatset v i manuaalset aktiveerimist.

Kui programm on aktiivne, on saadaval järgmised valikud:
- Info näitamine aktiveerimise kehtivusaja kohta.
- Aktiveerimise uuendamine.
- Deaktiveerimine.
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Aktiveerimise kehtivusajaks on ajavahemik, mille jooksul programm on aktiivne. Selle l ppemisel
programm informeerib vajadusest korrata aktiveerimist.
Aktiveerimise uuendamine tähendab aktiveerimist kehtivusaja l pule eelneval ajahetkel.
Käsu DEAKTIVEERIMINE abil on v imalik programm deaktiveerida deinstallimata. Valida on
v imalik järgmiste variantide vahel: automaatne ja manuaalne. Programmi deaktiveerimisviisi
kirjeldatakse m lemal juhul osas B.
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ppetund 1: Instal-therm 4.5 HCR

2. INSTAL-THERM 4.5 HCR– PPETUND 1. P RANDAKÜTTE
NÄIDE PROJEKTSIOONIL DWG VORMINDUSES FAILIST
IMPORDITUD JOONISEPLANŠETIGA. NÄITES EI ARVESTATA
SOOJUSKADUSID
ppetunni ülesanne on näidata, kuidas igesti ja kiiresti arvutada välja p randaküte ühe köetava
korrusega hoone puhul. Projekti jooniste osa sisaldab ainult korruse projektsiooni. Seda on v imalik
luua programmis, seejuures on selle planšetiks kas fail .dwg v i skanneeritud joonis. Soojuskadude
arvestus toimub lihtsustatud meetodil näitlikult, lähtudes ruumide m tudest ja arvestades hoone
soojuskadusid. Süsteemi minimeerimiseks kasutatakse virtuaalseid ühendusi (juurdelülitusi).

2.1. Programmi käikulaskmine ja ekraani sisu kirjeldus
1. Käivitame programmi Instal-therm 4.5 HCR redaktori paketi administraatorist. Pärast programmi
käikulaskmist ilmub ekraanile tervitusaken., milles valime UUS PROJEKT. Seejärel ilmub uue
projekti üldiste andmete paneel (vt osa 2.3).
2. Kuvatakse programmi p hiaken:

Peamenüü

Instrumentide paneel

Andmetabel

Projekti töölehtede lahtrid

Oleku paneel

Projekti
andmete
redigeerimisdiapasoonide lahtrid

Töörežiimid

- Tiitelpaneel – p hiakna tiitelpaneeli vasakul küljel paikneb programmi nimi ja antud momendil
redigeeritava projekti faili nimetus. Tiitelpaneeli paremal küljel paiknevad Windowsi süsteemi
akna standardnupud.
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- Peamenüü paikneb tiitelpaneeli all. Kl ps hiire vasakpoolse klahviga menüü valitud real
kutsub esile skematilise vaate ja käskude nimekirja kuvamise.
- Instrumentide paneel – on jaotatud temaatilisteks lahtriteks, mis aktiveeritakse pärast
kl psamist vasaku hiireklahviga. Pärast kl psamist valitud lahtril pakub programm
redigeerimise valitud diapasoonile omistatud nuppude märke. Hiire vasaku klahvi kl ps
valitud märgil kutsub esile sellega seonduva funktsiooni v i ülemineku teatud elemendi
programmi jooniseruumi paigutamise režiimi.
Programm kuvab spikrite pilve, kui viia kursor antud märgile. Instrumentide paneeli sisu,
samuti instrumentide paneelidega lahtrite välimus oleneb antud momendil valitud töölehe
tüübist, samuti jooksvast projekti redigeerimisdiapasoonist (San, konstruktsioon, planšett,
printimine).
- Andmete tabel – paikneb standardvariandi puhul programmi akna paremal küljel. Tabelisse
paigutatakse nende elementide andmed, mis sisestatakse programmi tööruumi. Tabel
lülitatakse sisse ja välja funktsionaalse klahviga F12. Soovitame lülitada andmete tabel välja
üksnes projekti graafilise osa loomise ajaks. Elemendi andmed on jaotatud elemendi liigist
s ltuvateks kategooriateks.
- Oleku paneel – paikneb programmiakna alaosas. Seal asub info projekti jooksva seisundi
kohta
(arvestuslik/mittearvestuslik),
kursori
koordinaadid
tööruumis,
samuti
redigeerimisdiapasoonide ja töörežiimi väljade lahtrid.
- Projekti andmete redigeerimisdiapasoonide lahtrid – paiknevad programmiakna alumises
parempoolses nurgas, koha andmetabeli all. Lahtrid eraldavad projekti loogilisi osi:
paigutust, konstruktsiooni, jooniseplanšetti, printimist. Juhul, kui loetud fail sisaldab
küttesüsteemi projekti, on see läbivaatamiseks kättesaadav lahtris KÜTE. Igale lahtrile on
kinnistatud valikuvariandid, mis kutsutakse esile hiire parempoolse klahviga:
Passiivsena nähtamatu
Passiivsena hall
Passiivsena nähtav
Selle redigeerimisdiapasooni juurde kuuluvate elementide vastavate valikuvariantide esiletoomise abil
on v imalik muuta need nähtavaks v i nähtamatuks pärast siirdumist redigeerimisdiapasooni teise
lahtrisse. Valitud valikuvariandi toob esile lahtri liik:

- Töörežiimid – töörežiimide väljad paiknevad projekti andmete redigeerimise diapasoonide
lahtrite all. Valitud töörežiimi ( ORTO, LUKK, RUUD, AUTO, KOR) toimub pärast vasaku
hiireklahvi kl psu töörežiimi väljal. Töörežiimi nimetuse sinine šrift tähendab, et töörežiim on
aktiivne. Aktiveerimata töörežiimi tähistab hall šrift.
- Tööruum on ülalt ja vasakult piiratud horisontaalsete ja vertikaalsete märgistustega.
Märgistused v imaldavad jooksvalt kontrollida paigaldatavate elementide positsioone. Klahv
ülemises vasakpoolses nurgas märgiste vahel v imaldab muuta ülevaatuse m tkava ja
näitab ka jooksva skaalajaotuse väärtust. Tööruumi alaosa paremal küljel asuvad vertikaalne
ja horisontaalne liiguti, mis v imaldavad muuta joonise nähtavat diapasooni. Parempoolses
alumises nurgas horisontaalse ja vertikaalse liiguti vahel paiknev element on navigaator,
mille abil on v imalik tööruumi piires kiiresti liikuda. Horisontaalse liiguti vasakul küljel
paiknevad projekti töölehtede lahtrid.
- Projekti töölehtede lahtrid – programmi projekti saab jaotada mitmeks osaks, millest igaüks
on eraldiseisev töö joonestusleht. Ühest teisele siirdumiseks tuleb kl psata hiire vasaku
klahviga valitud lahtril. Töölehtede juhtimisakna avamiseks kl psame hiire parempoolse
klahviga suvalisel töölehe lahtril. Sellel aknal on peale k ige muu v imalik avada uusi
töölehti, kopeerida ja eemaldada olemasolevaid.
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- Abiakende kujutiste sisselülitamine : olenevalt olemasolevast kuvarist on v imalik lülitada
sisse v i välja andmetabeli (F12) ja/v i vigade nimekirja (F8) kuva. See p hjustab tööruumi
suurenemise v i vähenemise.
- Andmetabel (F12) – näitab ühe v i mitme ühte tüüpi märgistatud elemendi andmeid. Juhul,
kui märgistatud on mitu erinevat ja erinevatesse tüüpidesse kuuluvat elementi,
demonstreeritakse ainult ühiseid ridu. Juhul, kui eristatud elemendid ei oma ühiseid
andmeid, kuvatakse andmetabelis sellekohane teade. Andmetabeli m ningate elementide
omaduste muutumine p hjustab vastavaid muutusi ka projekti joonisel (näiteks seina
paksuse muutumise).
- Vigade nimekirja aken (F8) – näitab teateid vigadest, hoiatusi ja n uandeid, mis ilmnevad
projektis, avastatakse ühenduste kontrollimisel (Shift + F2), diagnostika sooritamisel v i
pärast arvutusi. Kui kl psate selle nimekirja m nel teatel, märgistatakse projekti joonisel
element, mille juurde see teade kuulub. Kui kl psate vigade nimekirja aknas parempoolse
hiireklahviga, saate abistava menüü.

2.2. Redigeerimise üldp him tted
1. Enne projektsiooni/plaani redigeerimise alustamist tuleb valida PROJEKTSIOON/PLAAN tüüpi
tööleht. Skemaatilise vaate redigeerimiseks tuleb valida SKEMAATILINE VAADE tüüpi
tööleht (v i avada uus tööleht ja deklareerida selle jaoks vastav tüüp).Töölehe tüübist räägib
tähesümbol töölehe lahtris selle nimetuse juures: sümbol P tähistab projektsiooni/plaani ja
sümbol S skematilist vaadet.
2. Hoone projektsiooni redigeerimiseks tuleb siirduda KONSTRUKTSIOONI redigeerimise
diapasooni. Küttesüsteemi redigeerimiseks tuleb siirduda KÜTTE redigeerimise diapasooni.
3. Selleks, et tööruumis muuta hoone projektsiooni ja projektsioonile joonestatud v rgu asendit
tuleb esile tuua KONSTRUKTSIOONI ja KÜTE lahtrid koos samaaegse klahvi Shift
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vajutamisega ning valida välja projektsiooni ruum. Sel viisil valitakse välja k ik konstruktsiooni ja
küttev rgu elemendid, mida v ib valitud kohta ümber paigutada.
4. Eksisteerib mitu elementide joonestamise ja vahelepaneku viisi, olenevalt nende tüübist.
Elemendi vahelepaneku/paigalduse alustamiseks tuleb kl psata selle elemendi märgil vastaval
instrumendipaneelil ja seejärel:
• Seinte puhul – esimene kl ps hiire vasaku klahviga loob kontaktpunkti ja teine l pp-punkti.
V imalik on ka pärast esimest kl psu deklareerida seina pikkus, sisestades selle
andmetabeli pikkuse redigeerimisväljas.
• Toru puhul loob esimene kl ps hiire vasakpoolse klahviga kontaktpunkti, teine aga vahepealse
punkti (milles osutub v imalikuks muuta l igu rajamise/t mbamise suunda). Joonestamise
l petamiseks tuleb kl psata esmalt hiire vasakpoolse (paigalda viimane punkt), seejärel
parempoolse klahviga.
• Niisuguste elementide puhul nagu radiaatorid ja kollektorid, piisab hiire vasakpoole klahviga
kl psamisest vastaval ikoonil, paigutades seejärel elemendi töölehe vastavasse kohta, et
paigaldada sel viisil element projekti.
• Niisuguste elementide puhul nagu ventiilid ja aknad v ime paigutamiseks kl psata hiire
vasakpoolse klahviga elemendil, mille juurde nad peavad kuuluma: ventiilid torudele, aknad
seintele jne.
5. Äsja joonisele paigutatud elemendil on aktiivne andmetabel, milles on v imalik selle andmeid
näha ja modifitseerida. Seisundi/olekupaneelil näidatakse redigeerimise režiim – elemendi
valimine ja nimetus.
6. Elemendi valimiseks piisab sellel hiire vasakpoolse klahviga kl psamisest. Mitme elemendi
valimiseks tuleb neil kordamööda kl psata, vajutades ühtaegu klahvi Shift. Tuleb meeles
pidada, et üks kl ps torul märgistab ainult toru selle osa, kus paikneb kursor, topeltkl ps aga
märgistab kogu toru. Kogu jooksvast töölehest v i valitud ruumist valitud elemenditüüpide
grupiviisilise valimise funktsioonid paiknevad menüüs REDIGEERI ja FUNKTSIOONID
instrumendipaneelil.
7. Hiire parempoolse klahviga väljakutsutava abimenüü sisu oleneb märgistatud elemendi tüübist
(menüü on kättesaadav ka juhul, kui ükski element pole märgistatud).
8. Elemendi ümberpaigutamiseks tuleb sellel kl psata hiire vasakpoolse klahviga ja seda all
hoides viia kursor valitud kohta (element liigub kursori järel). Toru ümberpaigutamisel tuleb
pöörata tähelepanu sellele, kas valitud on kogu toru v i ainult osa sellest. Elementide täpseks
ümberpaigutamiseks v ib kasutada klahvide Alt + nooled kombinatsiooni.
9. Elemendi kopeerimiseks ja vahelepaigutamiseks tuleb see välja valida ja seejärel kasutada
klahvide Ctrl + C – kopeerimine ja Ctrl + V – sissekleepimine kombinatsioone. Samal eesmärgil
v ib kasutada ka vastavaid peamenüü v i instrumendipaneeli käske.
10.Ühe v i mitme elemendi eemaldamiseks tuleb need välja valida ja vajutada klahvi Del.
11.Süsteemi elemendid omavad tavaliselt üht v i mitut ühenduspunkti, mis on tähistatud toru
värvile vastavate täidetud ruudukestega: näiteks punased on toite (sisendi) jaoks, sinised
tagastuse (väljundi) jaoks. Kahetorulise süsteemi voolutorud v ivad olla musta värvi, kui nad
pole ühestki otsast ühendatud .Toru värvus oleneb toru tüübist (möödaviik, töökehade vooluta,
ühetorulise v rgu toru). Kollektori ühendamiseks v rguga tuleb iga kord joonestada liin kollektori
juurde, mitte paigutada see ümber l igu suunas.
12.Režiimis AUTO tähistatakse ristikestega automaatselt elementide ühenduspunktid. Juhul, kui
me kinnitame ühenduspunkte, kl psame neil hiire vasakpoolse klahviga. Juhul, kui eeldatavad
ühenduspunktid meid ei rahulda, tuleb vajutada klahvi Shift, mis lülitab AUTO režiimi ajutiselt
välja. Ühendamata punktid on tähistatud suurte, värviga täitmata ruudukestega, ühendatud
punktid aga väiksemate ja värviga täidetud ruudukestega.
13.Režiimis BLOK soovitame esmalt joonestada kogu projektsioon/plaan ja seejärel redigeerida
selle üksikelemente. Sel etapil valitakse välja arvukalt elemente ja eksisteerib oht nende
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juhusliku hiirekl psuga ümberpaigutamiseks v i kustutamiseks. Selle vältimiseks tuleb
blokeerida kogu projekt, lülitades sisse režiimi BLOK. Seda on h lbus teha klahvi SCROLL
LOCK vajutamisega.
14.Režiim ORTO v imaldab joonestada liine horisontaalselt, vertikaalselt v i nurkade kasutaja
poolt ÜLDISTES ANDMETES/AUTO, ORTO, RUUD ettenähtud nurga all.
15.Joonestamisprotsessi on v imalik tublisti lihtsustada eriti juhul, kui see toimub automaatselt
režiimi RUUD sisselülitamisel. Selles režiimis haakuvad elemendid v rgu nähtamatute s lmede
külge. M nel juhul on parem režiim RUUD välja lülitada, kui ühendada torusid v i ühendajaid
arvukate väljunditega kollektori külge.

2.3. Üldiste andmete sisestamine
Uue projekti loomisel projitseerib programm aknas projekti valikuv imalustega. Sama akna v ib
esile kutsuda ka klahvi F7 vajutamisega. Aken PROJEKTI VALIKUD avaneb real PROJEKTI INFO.
K ik siin deklareeritavaid suurusi kuvatakse üksikelementide andmetabeleis nagu
vaikeparameetreid. Muutes andmeidmenüüs PROJEKTI VALIKUD on v imalik viia kogu projekti sisse
muudatusi (näiteks teistsugune toitetemperatuur). Taoliste muudatuste aktsepteerimiseks tuleb projekt
ümber arvutada.

1. Kontrollimaks, kas k ik projekti loomiseks vajalikud kataloogid on laaditud, kl psame real
KATALOOGID vasakus tulbas ja seejärel real KATALOOGID paremas tulbas, millele järgneb
akna KATALOOGID avanemine.
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2. Kontrollime teatud lahtrites laaditud kataloogide nimekirju. Kataloogi laadimine toimub pärast
selle valimist vasakpoolses aknas ja ülekandmist parempoolsesse, kl psates paremale
suunatud sinise noolega ikoonil. Tehtud muudatuste kinnitamiseks kl psame OK.
3. Reas ÜLDANDMED kuvab programm toite temperatuuri, samuti toite ja tagastuse
vaiketemperatuurid. Neil suurustel pole siintoodud näites tähtsust, kuna tegemist on
p randaküttega. Märgistame välja LOO VIRTUAALSED ÜHENDUSED, kuna planeerime
arvutuste tegemist loomata süsteemi täielikku skeemi. Soojuskadude arvestamiseks kasutame
näitlikku meetodit. Selleks tuleb kas aktsepteerida v i muuta kadude näitarvu HOONE
2
ANDMED väljal „SOOJAKADU RUUTMETRI KOHTA [W/m ] ANTUD TEMP. JAOKS.
4. Pärast siirdumist reale PROJEKTI INFO sisestame andmed projekti, projektijuhi ja projekteerija
kohta.
5. Avatavates ridades NUMMERDA UUESTI, KIIRGUSKÜTE valime projekti koostiselemendi
tüübid:
- Reas TORUD, RADIAATORID, VENTIILID torude, radiaatorite, isolatsiooni, ventiilide
vaiketüübid.
- Reas KOLLEKTOR valime kollktori ja kollektori kapi tüübi.
- Reas P RANDAKÜTE jääb valimiseks: valmistaja, tinglik süsteem /kinnitamise viis, torude
vaikimisi liik, lubatavad paigaldussammud piiri- ja sisetsoonides, küttepinna
paigaldusvahemikud välis- ja siseseinte suhtes, tihendus vaikimisi, automaatikasüsteem,
ühenduste v imsuste kasutus vaikimisi.
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6. K igi üldandmetes tehtud muudatuste kinnitamiseks kl psame OK.

2.4. Ehitusplanšeti ettevalmistamine projektsiooni jaoks
Korruseviisiline projektsioon pealekantud p randaküttega moodustab meie projektis ühtse
joonise. Antud ppetunni näitel demonstreerime k ige lihtsamat viisi, mille järgi programmi CAD abil
juba loodud joonestusplanšett, mis meile on kättesaadav .dwg formaadis antud näites “ Ground lesson
1” vormingus faili v i prinditud joonise kujul, teenib meid planšetina, millele märgitakse ruumide piirid.

Variant A: .dwg failist laaditud planšett joonise kujul, interpretatsioonita
Arhitekti .dwg vormingus loodud projektsioon teenib meid joonestusplanšetina korruse
projektsiooni loomisel.
1. Menüüs FAIL valime käsu IMPORDI HOONE PLAAN DWG/DXF FAILIST. Programm avab
akna milles paikneb kettale kirjutatud fail .dwg, valime selle ja kl psame AVADA. Esimesel
laadimisel ilmub aken küsimusega, millist šriftide faili kasutatakse ehitusprojektis (laiend .shx).
V imalik on näidata faili asukoht kettal, kui meil on niisugune fail olemas (saime selle arhitektilt
koos planšettide failidega), v i valida valikuv imalus ÄRA JÄTTA.
2. Seejärel avaneb faili impordi aken. Vasakule küljele projitseeritakse joonise k ik kihid, mis
sisaldavad imporditud faili. Ekraani vasakpoolses ülemises nurgas valime JOONISE
M
TÜHIK, mis vastab hoone tegelikele m tudele, avades m tühikute nimekirja.
!

Objekti tegelikele m tudele vastava joonise m tühiku valimine on oluline graafikaredaktori
jaoks, mis alati näitab ja loeb m tusid meetrites. Seet ttu on tähtis, et laaditud joonis oleks
igesti m distatud.
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♦

Näpunäide: tehtud valiku igsuse kontrollimiseks tuleb vajutada
peab olema ligikaudu 1 meeter.

ja m

ta uksed – nende laius

3. Kl psates JÄTKA siirdume seinte interpreteerimisakna juurde. Et faili pole vaja konstruktiivselt
interpreteerida, ei märgista me seinte analüüsiks mingeid kihte.

20

ppetund 1: Instal-therm 4.5 HCR

4. Kl psates JÄTKA siirdume järgmise impordiakna juurde, milleks on akende ja uste
interpreteerimisaken. Akende ja uste kihid jätame vahele, sest antud näites me
interpreteerimisega ei tegele.
5. Kl psates JÄTKA siirdume joonise kujul laaditavate kihtide valiku juurde. Vaikimisi on k ik kihid
märgistatud. Tarbetute elementide laadimisest v ime loobuda, tühistades antud kihi
väljavalimise. Tarbetute elementide hulka v ib arvata näiteks ruumide kirjeldust – programm
loob ise nende kirjeldused pärast paigaldamist.
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6. L petame joonise laadimise, kl psates JÄTKA. Programm laadib selle automaatselt PLANŠETI
redigeerimisdiapasooni, kus paikneb objekt JOONIS, mis sisaldab k iki monoliitse joonise kujul
esitatud valitud kihte (toomata esile mingeid konkreetseid elemente).
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Variant B: skanneeringute ühendamise teel loodud faili planšett
Arhitekti loodud ja paberile prinditud projektsioon mängib joonestusplanšeti osa korruse projektsiooni
loomiseks. Joonis on formaadis A3, meie kasutame A4 formaati skannerit.
Vajaliku joonestusplanšeti loomiseks:
1. Skaneerime joonise suvalist programmi kasutades. Kirjutame skaneeritud planšeti fragmendid
vormingufailide .bmp kujul, mis järgnevalt laaditakse skanneeringute ühendajasse.
2. Käivitame paketiadministraatori programmi SKANNEERINGUTE ÜHENDAMINE. Pärast
käivitamist avab programm uue faili (nimeta). Avame esimeses aknas klahvi LAE abil esimese
kahest kettale kirjutatud failist, antud näite puhul “base A”. Joonis laaditakse programmi. Kuna
meie planšett koosneb ainult kahest osast, loobume navigaatori kasutamisest, mis sobib tööks
arvukate fragmentidega. Seega loobume valimast välja KASUTA NAVIGATORIT (eemaldame
linnukese KASUTA NAVIGAATORIT väljalt).

23

ppetund 1: Instal-therm 4.5 HCR

3. Skaneerimise ajal v ib üks komponentidest oma kohalt nihkuda ja skänneering n uab
korrigeerimist. Vajalikke muudatusi ja parandusi saab teha ÜHENDAJA abil. Selleks valime
välja HÄLBE KORRIGEERIMINE (mida varem vaikimisi polnud valitud).

4. Seejärel märgistame hiire parempoolse klahvi abil kaks punkti: ÜLEMISE ja ALUMISE.
5. Need määravad kindlaks nähtamatu joone kulgemise. Programm peab skanneeringut pöörama
ja kokku seadma nii, et see joon oleks vertikaalne ( siin on v imalik kasutada üht seintest, mis
peab skematilisel vaatel olema vertikaalne, ja märgistada selle otsad v i keskpaigas valitud
punktid).Pärast punktide märgistamist kl psame PÖÖRA.
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6. Juhul, kui märgistamine läks valesti ja pööre ei vasta soovitule, v ime kasutada operatsioonide
tühistamise funktsiooni. Tagasipöördumise sooritamiseks kl psame ekraani ülaservas paikneval
ikoonil
Järgnevalt kinnitame tehtud operatsiooni ärajätmist (seejuures pole sama
operatsiooni kohene kordamine v imalik).
7. Kl psanud ekraani ülaservas JÄRGMINE, siirdume kokkukleepimise järgmise etapi juurde.
Ekraan koosneb kahest p hiaknast. Vasakpoolsesse projitseeritakse laaditud faili ülevaatus.
Kl psame LAE ja avame faili mis sisaldab planšeti teist skaneeritud osa. Ekraani parempoolses
aknas kuvatakse nn. koostuse teise osa ülevaatus.
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Zoom

8. Ekraani keskel paiknevad väljad meetodi ja laaditud fragmendi ühendamissuuna valimiseks.
Kasutame liitmise viisi KAKS PUNKTI ja LIIDA SUUND >>PAREMALE. Ülevaatusakende vahel
paikneb skaala ja väljad märgistatavate iseloomulike punktide jaoks, tänu millele programm
paneb m lemad osad kokku.
9. Leiame üles iseloomulikud punktid neil kahel ülevaatusel (vaadeldavas näites ruumi nurgad) ja
kl psates hiire parempoolse klahviga märgistame need joonisel esmalt ülemistes nurkades ja
sejärel liikudes ülemistel vaateakendel alumistesse nurkadese märgistame ära ka alumistes
suurtes kastides iseloomulikud punkitid parempoolse klahviga.
10.Seejärel liikudes ülemistel vaateakendel alumistesse nurkadese märgistame ära ka alumistes
suurtes kastides iseloomulikud punkitid parempoolse klahviga.
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11.Märgistanud m lemad punktid, kl psame LISA. Programm kleebib m lemad skänneeringud
kokku.
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12.Kl psanud JÄRGMINE, siirdume viimasesse aknasse, milles määrame m tkava ja l ikame
parajaks planšeti. Paremal küljel paiknevad lahtrid. Valime lahtri KÄRPIMINE ja märgistame
seejärel hiire parempoolse klahviga joonestusruumis vasakpoolse ülemise ning parempoolse
alumise punkti, mille järgi programm l ikab planšeti parajaks (punktidele jäävad märgistused V
ja P). Seejärel vajutame nuppu KÄRBI, misjärel programm teostab l ike.
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13.Järgmiseks sammuks on plaani m tkava määramine (skaala kindlaksmääramine). Siirdume
lahtrisse M
TKAVA. Kasutades m tkava määramiseks üht kahest v imalikust viisist.
Kl psame hiire parempoolse klahviga väljal KAUGUS MÄRGITUD PUNKTIDE VAHEL ja
märgistame kaks punkti mille vaheline kaugus on teada. Programm projitseerib läbivaatuskohta
kaks punast ristikest. Tegeliku kauguse märgistatud punktide vahel kirjutame väljale KAUGUS
(m). Seejärel kl psame M
KAVA. Järgneb plaani m tkava määramine.
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14.Salvestame plaani kettal faili kujul. Kuvatakse fail laiendiga *.ism. Kleepija töö l petamiseks ja
programmist väljumiseks kl psame L PETA.
15.Avame v i naaseme programami Instal-therm 4.5 HCR, kus avame salvestatud plaani.
Siirdume redigeerimise diapasooni valime ülemiselt instrumendipaneelilt lahtri
elemendi JOONIS. Kl psame jooniseruumis, kus seejärel kuvatakse väike nelinurk.

. ja sealt

16.Valime parempoolses rippmenüüs VAATA STIILI >> JOONIS ning sealt valime LISA UUS.
Avaneb aken JOONISTE GALERII. Kasutades funktsiooni AVA leiame kettal oma joonise faili,
mille salvestasime skanneeringute ühedamise l petamisel ja avame selle. Joonise läbivaatus
kuvatakse JOONISE GALERII aknas.
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17.Kl psates SULE, suleme JOONISTE GALERII akna. Samal ajal laaditakse fail jooksva töölehe
redigeerimisdiapasooni. Kuvatakse monoliitse joonise kujuline planšett (toomata esile mingeid
konkreetseid objekte).
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2.5. Ruumide jooniste tegemine
Ruumide loomisprotsess on vajalik projekti täitmiseks p randakütte programmis. Laaditud joonise
foonil joonestame ruumid hulknurkadena.
1. Siirdume redigeerimisdiapasooni lahtrisse KONSTRUKTSIOON, kl psates vastaval lahtril
ekraani alumises parempoolses nurgas. Ruumide joonestamise h lbustamiseks lülitame sisse
töörežiimid ORTO ja AUTO, kl psates vastavail väljadel programmi parempoolses alumises
osas.
2. Instrumendipaneelil KOMPONENDID valime
, siirdume joonestuspinnale ja märgistame
hiire vasakpoolse klahviga ruumi järjekordsed nurgad vastavalt joonestusplanšetile. Ruumid
joonestame vastavalt seinte sisepindadele. Näitame ära k ik ruumi nurgad kl psates 1X igal
ruumi nurgal. Antud ruumi joonestamise l petamiseks kl psame hiire parempoolse klahviga.
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3. Järgmise ruumi paigaldamiseks vajutame klahvi F3 (PAIGALDAGE SAMASUGUNE NAGU
EELMINE) ja kordame uue ruumi puhul p.2 operatsioone. Neid operatsioone tuleb korrata k igi
paigaldatavate ruumide puhul.

4. Järgnevalt tuleb näidata kas nimetused v i sümbolid, mille abil programm hakkab
identifitseerima konkreetseid ruume, selleks liigume toa tähisele ning kl psame sellel, misjärel
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kuvatakse paremal toa andmed, siin valime KOMPONENDI TUVASTAMINE >> RUUM ja
määratleme liigi näiteks (köök, magamistuba, vannituba, garderoob, koridor, vestibüül,
v rastetuba jne). Ruumi kirjelduse/nimetuse märgistamisel hiirekl psuga muudab vastav ruum
joonisel värvust ja tabelis kuvatakse selle andmed.

5. Kuna projektis on tegemist ainult p randaküttega, kirjutame köetavate ruumide osas
andmetabeli väljal KIIRG K. PANUS [%] 100. Kuna antud näites ruume radiaatoritega ei köeta,
kirjutame väljale Rad. panus [%] >> 0
6. Vannitoa puhul kirjutame andmetabelisse k rgema sisetemperatuuri kui teiste ruumide puhul.
K igi ruumide soojuskaod arvutatakse ümber koefitsiendi
tegeliku väärtuse ja antud ruumi
pindala jaoks.
7. Ruumi andmetabelis kirjutame väljal
all ( temp. allpool ruumi) madalam madalama
temperatuuri kui köetavas ruumis, et see temperatuur vastaks lähteandmetele, kuna p randa
konstruktsiooni nii automaatse kui manuaalse valimise puhul programm v tab selle
temperatuuri arvesse. Köetavad ruumid paiknevad keldrite kohal, seet ttu v tame allpool
paiknevate ruumide temperatuuriks, 8 C.
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2.6. Küttepindade paigaldus
Vaadeldava näidise puhul esitatakse p randakütte süsteem esimeses variandis (orienteeruvate
arvutuste variant) küttepindade komplekti ja kollektori kujul.
1. P randakütte süsteemi redigeerimise alustamiseks siirdume lahtrisse KÜTE. Selle tulemusel
kaob ruumide viirutus ja konstruktsiooni ei saa enam kohendada. Ülemisel instrumendipaneelil
valime lahtrist KIIRGAV elemendi P RANDAKÜTE
, siirdume joonisetsooni ja paigaldame
ruumi küttepinna, kl psates hiire vasakpoolse klahviga selle pinna suvalises punktis.
Programm paigaldab automaatselt küttepinna, mis h lmab ruumi kogu pinda. Kuvatakse ruumi
roheline ääristus ja küttepinna kirjeldus/nimetus.

haarata

2. Juhul, kui köetavaks pinnaks pole kogu ruumi p rand, kl psame hiire parempoolse klahviga
P RANDAKÜTE nimetusel/kirjeldusel ja valime valikuv imaluse MUUDA
LIIK
VABALT
MUUDETAVAKS. Ruumi nurkades kuvatakse s lmed, mida saab „haarata” hiire vasakpoolse
klahviga ja t mmata vastavasse kohta. Vajaduse korral kirjutame andmetabeli väljale PIND
TORUDETA TÄISEHIT. selle ruumi pinna, kus pole p randakütte silmuseid. Programm arvutab
välja efektiivse küttepinna.
3. Klahvi F3 abil toimime samamoodi k igi ruumidega, kuhu kavatseme paigaldada p randa
soojenduse.
4. Pärast köetavate pindade paigaldamist k igisse köetavatesse ruumidesse kl psame konkreetse
p randakütte nimetusel. Andmetabelis kuvatakse selle andmed. Väljal TORU
PAIGALDAMISPLAAN valime kuvatavast nimekirjast paigaldusvariandi. Ruumide TUBA ja
V
RASTETUBA jaoks valime variandi SPIRALTORU, ülejäänud ruumide jaoks variandi
KAHETORUSÜSTEEM.
5. Lisame joonisele kollektori, valides paneelist KORTERI TOPELTKOLLEKTOR, ja lisame selle
tüübi, valides toote andmetabelis toodud nimekirjast. (Täpsustame ka väljundpaaride arvu
vastavalt vajadusele)
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2.7. P randa ja välimiste tsoonide konstruktsiooni kindlaksmääramine
Niihästi p randate konstruktsiooni kui ka välimiste tsoonide liigi ja asukoha on v imalik iga
köetava pinna jaoks eraldi kindlaks määrata. Vastavat metoodikat kirjeldatakse üksikasjalikult ruumide
KÖÖK ja V
RASTETUBA näidete varal:
1. Valime p randakatte materjali kättesaadavast nimekirjast lahtrist P RANDAKATE. Köögi jaoks
valimeKERAAMILISED KIVID toa jaoks PARKETT.
2. V imaldamaks programmil ise p randa konstruktsioon valida avame P RANDA EHITUS ja
märgistame välja AUTOMAATNE, arvestades isolatsiooni varianti. Akna ülaosas paikneb väli,
millele projitseeritakse valitud kate/viimistlus). Allpool paikneb väli p randa maksimaalse
lubatava töökoormuse kirjapanekuks. Olenevalt valitud andmeist arvutab programm katte
konstruktsiooni ümber ja projekteerib selle.
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3. S ltumatu iseseisev p randakonstruktsiooni koostisosade deklareerimine toimub pärast välja
MANUAALNE märgistamist, arvestades isolatsiooni varianti. Valime nimekirjades
kättesaadavatest materjalidest katte liigi ja järjestikused kihid. Vastavalt valitud kihtidele ja
täiendatud andmetele arvutab programm summaarse paksuse ning soojustakistuse.
4. P randa konstruktsiooni korrigeerimise l petame akna sulgemise ja korduva noolele
vajutamisega väljal P RANDA KATE v i vajutades esc nuppu klaviatuuril.
5. Iga küttepinna alumises vasakpoolses nurgas genereerib programm töölehel kolmnurga. Selle
värvus oleneb köetava p randa paksusest.
6. Nüüd v ime siirduda konkreetsete küttepindade välimiste tsoonide kindlaksmääramiseks
ruumides. Eeldame, et ruum sümboliga KÖÖK on välimiste tsoonideta. Pärast kl psamist ruumi
joonisel on andmetabeli väljal VÄLIMINE TSOON tinglikult märgitud VÄLIMINE TSOON
PUUDUB. Jätame andmed muutmata.

37

ppetund 1: Instal-therm 4.5 HCR

7. Eeldame, et ruumis sümboliga V
RASTETUBA paikneb välimine tsoon, mis moodustab KP
osa. Märgistame andmetabeli väljal VÄLIMINE TSOON , MÄÄRATLE VT, MIS MOODUSTAB
OSA P HIRINGLUSEST. Siin saame määrata linnukesega välimised tsoonid ja tsooni laiuse.
Ning kuvatakse ka välimine tsoon.

8. Sümboliga TUBA tähistatud ruumi puhul teeme läbi samad operatsioonid, valides välimise
tsoon samuti ruumi l unapoolse seina juures.
9. Pärast välimiste tsoonide valimist ilmuvad vastavais ruumides välimised tsoonid, mis erinevad
visuaalselt joonisel viirutatud pinna poolest.
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2.8. Arvutused ja arvutuste valikuvariandid
1. L petanud andmete sisestamise, alustame arvutustega. Vajutame klahvi F10, millega käivitame
arvutusi teostava operatsiooni. Pärast andmete diagnostikat kuvatakse aken näpunäitega, et
toru on virtuaalne ja torude tüüp on valitud vaikimisi. Kl psame JÄTKA.
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2. Programm siirdub arvutuste valiku esimese akna KIIRG K RINGLUSE JUURDEVOOLU
TEMPERATUURID. K igepealt tuleb arvutada toite temperatuur. Meie näites on k ik
küttepinnad virtuaalselt ühendatud ühe kollektoriga ja seet ttu on meil reguleerimiseks
kasutada ainult üks tsükkel. Vasakul pool on kirjas reguleerimisrigluse nimetus. Antud juhul
VIRTUAALNE ALLIKAS, kuiv rd me lubasime luua virtuaalseid ühendusi, kuid ei viinud
Lubame programmile
joonisesse soojusallika sümbolit. Kl psates klahvi
määrata kindlaks optimaalse toitetemperatuuri, mille väärtus kuvatakse k rvalasuval väljal.
Klahv GRAAFIK teostab konkreetsetele ruumidele vastavate toitetemperatuuride graafiku
loomise. Rohelist värvi katkendlik vertikaaljoon, mis on horisontaalteljel tähistatud kolmnurgaga,
esitab toitetemperatuuri jooksvat seadistust. Juhul, kui vertikaaljooned muutuvad ruumide
nimetuste juures sinisteks, tähendab see, et antud ruum on alaköetud, kui aga punaseks, siis
üleköetud. Toitetemperatuuri saame ise muuta liigutades rohelist vertikaaljoont.

3. Kl psates AKSEPTI ja siirdume lahtrisse KIIRG K ARVUTUSVALIKUD, mis on selles
staadiumis temperatuuri osas juba läbi arvutatud. Vajutades klahvi väljal n [ cm] paremal küljel
v ime vaadata v imalikke aasade paigaldusvariante ja programmi poolt valitud varianti.
Lubame KP tüübi automaatset valimist ruumides programmi poolt, jättes välja AUTO
märgistatuks.
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4. Kl psame JÄRGMINE. Lahtris ARVUTUSVALIKUD puuduvad andmed, mis n uaksid
modifitseerimist v i täiendusi, kuna see lahter puudutab radiaatorkütet v i v rku, mis ühendab
kollektori tarbijaga, kuid need meie arvutustes veel ei kajastu.
5. Arvutuste l petamiseks kl psame JÄRGMINE v i siirdume lahtrisse TULEMUSED. Programm
l petab hüdraulika arvutused ja siirdub materjalide spetsifikatsiooni juurde.

2.9. Tulemuste läbivaatus
Lahter TULEMUSED koosneb kahest aknast. Vasakpoolses paiknevad nimekirjas korrastatud
tulemuste temaatilised rühmad, parempoolses üksikasjalikud tulemused, mis puudutavad hetkel
märgistatud temaatilist rühma.
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Järgnevalt toodud tabelite läbivaatuseks kl psame tulemuste konkreetsete rühmade nimetustel,
millest tähtsaimad on ÜLDISED TULEMUSED, KIIRG K TULEMUSED ja ka MATERJALIDE
LOETELU.
♦

Näpunäide: Olemaks täiesti kindel virtuaalsete ühenduste tulemuste usaldusväärsuses, tuleb kirja
panna kiirguskütte k igi elementide summaarne pikkus ja v rrelda neid pärast külgeühendatud
küttepindade tulemustega.
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2.10. Tulemuste tabeli printimine
Juhul, kui arvutused on sooritatud täies ulatuses ja igesti, v ib nende tulemused välja printida.
Kuna esimesed arvutused on sissejuhatava iseloomuga, piirdume tabelitega ÜLDISED TULEMUSED
ja MATERJALIDE LOETELU.
1. Tulemuste printimiseks kl psame PRINDI akna TULEMUSED ülaosas. Avaneb printimise
kontrollimise aken, mis koosneb kahest osast. Akna vasakpoolne osa moodustab lehekülje
väljaprindi ülevaatuse ruumi. Väljaprint vastab stiili ja printimise skeemi osas etteantule. Akna
parempoolses osas asub juhtpaneel printimisprotsessi konfigureerimiseks.
2. Juhtpaneeli ülaosas paiknevad klahvid, mille ülesandeks on ülevaate demonstreerimise skaala
muutmine. Allpool paikneb klahv, mille vajutamisel algab tabeli printimine, samuti klahv, mis
v imaldab ülevaatuse režiimist väljuda. Sellele järgneb kolm lahtrit.

3. Lahter PRINDI v imaldab muuta printimise seadeid, näiteks printeri tüüpi, lehekülgede arvu ja
numeratsiooni, koopiate arvu jne. Selles lahtris määratakse kindlaks ka väljade laius.

4. Lahtris KÜLJENDUS määratakse kindlaks printimisele tulevad tabelid ja väljad. Avatav ülemine
nimekiri v imaldab valida ühe varemkoostatud printimisskeemidest. Alumises nimekirjas on
v imalik modifitseerida valitud skeemi üksikasjalikku sisu. Omaenda skeemi loomiseks
kasutame üht olemasolevatest ja v tame märgistuse maha „ülearustelt” väljadelt. Pärast
muudatuste tegemist kl psame SALVESTAMINE ja salvestame skeemi, omistades sellele uue
h lpsasti äratuntava nimetuse. Selles lahtris paiknevad ka väljad printimise orientatsiooni
muutmiseks.
5. Lahter STIIL v imaldab konfigureerida kasutatava šrifti tüübi ja suuruse, samuti tausta ja
pealkirjade värvuse. Programm sisaldab stiilide komplekti ja v imaldab ka uute loomist ning
ülekirjutamist.
Nüüd on v imalik määrata kindlaks halli fooni protsentuaalne sisaldus paaritute ridade jaoks.
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See funktsioon v imaldab kujundlikku väljaprinti. Väärtus 0% tähendab absoluutselt valget
välja.

6. L petanud andmete sisestamise lahtritesse KÜLJENDUS ja STIIL alustame printimist,
kl psates

paneeli ülaosas.

2.11. Ühenduste ja soojusallika paigaldamine
Eespool kirjeldatud tegevusviisi eesmärk oli kiire arvutuste tegemine ja ligikaudsete tulemuste
saamine. Seepärast loodi üksnes virtuaalsed ühendused ja joonisele ei paigutatud soojusallikat ning
ühendusi. Kuid tehnilises projektis tuleb neid elemente arvestada. Sel eesmärgil jätkame ülaltoodud
näidet.
1. Kasutame graafilist redaktorit ja valime KÜTTE redigeerimisdiapasooni lahtris asudes ülemisel
instrumendipaneelil lahtrist KIIRGAV elemendi TOITETORUDE PAAR.
.
2. Siirdume joonise pinnale ja teeme kollektori väljunditest ühendused k igi köetavate pindadega.
V ttes arvesse režiimi AUTO omadusi on k ige parem esmajoones ühendada kollektoriga kas
naaber- v i vahetus läheduses paiknev pind ja seejärel teha ülejäänud ühendused.
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3. Pöörame tähelepanu sellele, et ühendused tuleb teha graafiliselt igesti, kuna programm loeb
automaatselt nende pikkusi.
4. Seejärel valime instrumendipaneeli lahtrist V RK / RADIAATOR elemendi BOILER ja
paigutame joonestuslehel selle eeldatavasse asukohta.
5. TORUDE PAAR tüüpi elemendi abil ühendame boileri kollektoriga ning kirjutame
andmetabelisse torude tüübi.
6. Paigutame toruudele ventiilid ja kirjutame nende ventiilide tüübid andmetabelisse.

7. L petanud k igi elementide paigalduse ja ühendamise kontrollime ühenduste
süsteemis, vajutades klahvikombinatsiooni Shift + F2.

igsust

2.12. Arvutused ja arvutuste valikud
1. Pärast uute andmete sissekirjutamist ja ühenduste kontrollimist vajutame klahvi F10 alustamaks
arvutusi. Pärast andmete diagnostikat kuvatakse ekraanil arvutuste valiku aken (teatamata
virtuaalsetest torudest).
2. Aknas KIIRG K JUURDEVOOLUTEMPERATUURID määrame kindlaks toitetemperatuuri varem
joonisele paigutatud reguleerimistsükli ALLIKAS jaoks. Kl psates JÄRGMINE läbime arvutused
ja j uame tulemusteni.

2.13. Tulemuste läbivaatus
Tulemuste läbivaatus sooritatakse osas 2.9 kirjeldatud viisil. Täiendavalt on v imalik kasutada
torude tabelit, mis sisaldab kollektorit boileriga ühendavate torude arvutuse tulemusi.
♦

Nüüd on v imalik v rrelda köetavate pindade torude pikkusi virtuaalseid ühendusi arvessev tvate
arvutuste tulemustega
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2.14. KP ringtorude joonistamine
Pärast arvutusi on v imalik täiendada joonist torude paigalduse pildiga k igis (v i valitud)
küttepindades. Niisuguse pildi olemasolu v i puudumine ei avalda mingit m ju arvutuste tulemustele.
1. Siirdume redigeerimisdiapasooni lahtrisse RINGTORUDE JOONISED, kl psates alumise
parempoolse nurga vastaval väljal.
2. Valime alumise instrumendipaneeli lahtrist KIIRGAV elemendi MURDJOON TORUDE
JOONESTAMISEKS - AUTOMAATNE
. See on graafiline element, mis on nähtud ette
torusüsteemi joonestamiseks küttepinna piires.
3. Valinud elemendi, siirdume joonise väljale. Programm märgistab halli ristikesega ühenduskohad
KP-ga, halli noolega torude paigaldussuuna. Märgistame torude paigalduse alguskoha ja valime
seejärel, millises suunas need kulgevad. ige suunaga halli noole ilmumisel teeme hiirekl psu.
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4. Paigaldusvariant SPIRAAL joonistatakse välja kohe pärast suuna valimist ja kl psamist
vasakpoolse hiireklahviga, säilitades varem kindlaksmääratud paigaldusvahemikud.
5. Variandi KAHETORU SÜSTEEM puhul projitseerib programm üksikasjaliku torujuhtmete
videoläbivaatuse. Kursori liigutamise teel on v imalik jälgida torude paigaldusviisi muutusi nii
piki kui risti ruumi. Pärast torude paigaldussuuna valimist kl psame hiirega ja joonisel kuvatakse
liini paigaldus. Talitame sel viisil k igi KP-ga. Joonise korrigeerimise l petamiseks kl psame
sellel parempoolse hiireklahviga.

6. Murdjoonte paigutamisel joonisele on v imalik valida paigaldusvahemikke, paigaldusvariante ja
deklareerida andmetabelis ühendustest mööduvaid torujuhtmeid. Kuid pärast hiirekl psu
joonisel pole v imalik paigaldust modifitseerida. Paigalduse muutmiseks tuleb liinid maha v tta
ja uuesti t mmata. K ige kiirem meetod liinide k rvaldamiseks seisneb valiku K IGI
MURDJOONTE EEMALDAMINE SELLEL KP-l. valimises abimenüüs.
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2.15. Joonise printimine
Pärast arvutuste l petamist ja torude paigaldust kujutavate murdjoonte t mbamist v ib asuda
joonist printima. Enne projekti väljaprintimise alustamist määrame kindlaks printimise valikuvariandid
ja lehtede piirid, kui projekt ei mahu ühele lehele.
1. Siirdume redigeerimisdiapasoonile VÄLJATRÜKK, valinud vastava lahtri alumises
parempoolses nurgas. Programm siirdub printimise järelevalve režiimi ja lehekülgede liigi
andmetabelis kuvatakse väljad prindiandmete paigutamiseks.
2. Valime printeri, millele projekt printida. Määrame kindlaks printimise mastaabi ja väljad, paberi
orientatsiooni, lehekülje laiuse ja pikkuse. Määrame kindlaks ka printimise värvi (värviline v i
mustvalge) ning paberilehtede servade asendi joonisel.
3. Kontrollime paberilehtede asetust joonisel ja vajaduse korral viime hiire abil sisse parandusi.
Printimise ülevaatusrežiimis on ekraanil näha violetsed ja rohelised kriipsjooned kääride
sümbolitega. Violetsed liinid tähistavad paberilehe piire vasakpoolsel alumisel küljel ja rohelised
tähistavad lahtreid, mis h lbustavad projekti kokkukleepimist eraldi lehtedest. Juhul, kui
prinditud lehed peavad pärast kokkukleepimist äärtega kokku puutuma, pole lahtreid tarvis.
Lülitame need väljaprindi lehekülgede välimuse andmetabelis välja, sisestades väljal LAHTER
[cm] väärtuse 0.
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4. Alustame projekti printimist, kutsudes klahvikombinatsiooniga Ctrl+P välja printimise akna.
Printimise aknas avaneb v imalus prinditavate lehekülgede diapasooni valimiseks.
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3. INSTAL-THERM 4.5 HCR– PPETUND 2. RADIAATOR- JA
P RANDKÜTTE NÄIDE LAADITUD SKANNEERINGUTE FOONIL
JOONESTATAVAL PROJEKTSIOONIL
Selles ppetunnis demonstreeritakse arvutuste tegemist, mis puudutavad radiaator- ja
p randakütet kahe köetava korrusega hoones . Projekti joonestuslik osa h lmab korruste
projektsioone, mis luuakse seinte, akende ja uste joonestamise teel. Need projektsioonid luuakse
programmis, ja nende planšettideks on varem skaneeritud ja SKANNEERINGUTE ÜHENDAJAS
töödeldud joonised. Soojuskadude arvestus toimub lihtsustatud meetodil, näitlikult, v ttes arvesse
ruumide pindu ja hoone teadaolevat soojuskadude koefitsienti. Süsteemi loomisprotsessi
lihtsustamiseks kasutatakse esimeste arvutuste tegemisel virtuaalseid ühendusi. Edasi loob
programm korruste projektsioonide alusel osaliselt automaatselt skemaatilise vaate.
Seinu ja aknaid arvessev tvate projektsioonide olemasolu v imaldab automaatselt paigaldada
radiaatorid akende alla.

3.1. Programmi käikulaskmine ja ekraani sisu kirjeldus
Vt osa 2.1

3.2. Üldiste andmete sisestamine
Vt osa 2.3.
Et arvutuste esimene etapp tehakse läbi virtuaalse boileri olemasolu ja p randakütte s lme
reguleerimisskeemi virtuaalse segisti olemasolu tingimustes, märgistame projekti ÜLDANDMETES rea
ÜHENDA KIIRG K KOLEKTORID SEGISTITE KAUDU ja >> LOO VIRTUAALSED ÜHENDUSED.

3.3. Ehitusplanšeti ettevalmistus projektsiooni jaoks
Kahe p randa- ja radiaatorküttega varustatud korruse projektsioonid on antud projektis
projektsioonideks. Eksisteerib mitu viisi planšettide saamiseks nende projektsioonide jaoks. Selles
ppetunnis tutvustatakse meetodit, mille puhul skanneeringute kujul laaditud joonestusplanšetid
moodustavad fooni järgnevaks hoonet piiravate ning ruumideks jaotavate seinte pealekandmiseks.
Hoone seinu täiendatakse akende ja uste tüüpi elementidega.
Arhitekti loodud ja paberile prinditud parteri ning korruse projektsioonid on meile
joonestusplanšetiks korruste projektsioonide loomiseks. Joonised on formaadis A3, kuid meie
kasutame skannerit A4 formaadis dokumentide skaneerimiseks.
1. Avame esimeses aknas klahvi LAE abil ühe varem kettale kirjutatud neljast failist, mis kujutab
endast skaneeritud parteri esimest osa. Skaneerime jooniseid täidisega, kasutades suvalist
skaneerimisprogrammi. Säilitame nende kahe planšeti skaneeritud fragmendid vormingus .bmp
failide kujul, mis järgnevalt laaditakse SKANNEERINGUTE ÜHENDAJASSE.
2. Käivitame paketiadministraatorist programmi SKANNEERINGUTE ÜHENDAJA. Käivitatud
programm loob uue nimetu faili.
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3. Joonis laaditakse programmi. Kuna vaadeldavas näites kasutatav planšett koosneb ainult
kahest osast, loobume navigaatori kasutamisest, mida enamasti kasutatakse arvukate
fragmentide puhul. Sel eesmärgil keeldume välja KASUTA NAVIGAATORIT märgistamisest,
mis oli vaikena märgitud.

4. Juhul, kui skaneerimisprotsessis üks koostise osa nihkus paigast ja vajab korrigeerimist, v ite
seda teha SKANNEERINGUTE ÜHENDAJA abil. Sel eesmärgil märgistame HÄLBE
KORRIGEERIMISE, mis on vaikena märgistamata. Seejärel märgime parempoolse hiireklahvi
abil kaks punkti: ülemise ja alumise. Need punktid peavad tähistama nähtamatu joone asukoha.
Programm pöörab skanneeringut nii, et see joon muutub vertikaalseks (sel kohal v ite kasutada
üht seina, mis peab projektsioonil olema vertikaalne ja tähistama kas selle otsi v i lihtsalt valitud
punkte). Märgistanud m lemad punktid kl psame PÖÖRAMINE.
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5. Juhul, kui märgistamine läks valesti ja pööre ei vasta n udeile, v ime kasutada operatsiooni
tühistamist. Selleks vajutame klahvi
ekraani ülaosas. Kuvatakse aken küsimusega, kas
me t epoolest tahame tühistada läbiviidud operatsiooni, kuna selle järgnev taastamine pole
v imalik.
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6. Vajutanud klahvi JÄTRGMINE ekraani ülaosas siirdume kokkukleepimise järgmise etapi juurde.
Ekraan sisaldab kaht akent. Vasakpoolses aknas projitseeritakse laaditud faili kontroll.
Vajutame LAE ja avame faili planšeti skaneeritud teise osaga. Parempoolses aknas kuvatakse
ühendatava osa kontroll.

Zoom

7. Ekraani keskel paiknevad väljad laaditud fragmendi ühendamise meetodi ja suuna valimiseks.
Valime liitmisviisi KAKS PUNKTI ja LIIDA SUUND PAREMALE. Kontrollakende vahel paikneb
skaala ja ka väljad märgistatavate iseloomulike punktide valimiseks, tänu millele programm
ühendab m lemad fragmendid.
8. Leiame iseloomulikud punktid neis kahes kontrollaknas (antud juhul ruumide servad) ja
märgistame need joonisel parempoolse hiireklahvi kl psuga. Kontrollaknas kuvatakse neid
punkte tähistavad punased ristikesed. NB! Esmalt tuleb m lemal joonise poolel märgistada
ülemised ja seejärel liikudes alumistesse nurkadesse märgistame m lemal joonisel alumised
liitmiskohad.
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9. Viime punase suurendusklaasi paberi parempoolsesse alumisse nurka.

55

ppetund 2: Instal-therm 4.5 HCR

10.Märgistanud m lemad punktid kl psame LISA. Programm ühendab need kaks parteri
skänneeringut ühtseks tervikuks.
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11.Kl psanud JÄRGMINE, siirdume viimase akna juurde, milles määrame m tkava ja l ikame
parajaks planšeti. Paremal küljel paiknevad lahtrid. Valime lahtri KÄRBI ja märgistame seejärel
hiire parempoolse klahviga joonestusruumis vasakpoolse ülemise ning parempoolse alumise
punkti, mille järgi programm l ikab planšeti parajaks.

12.Viimaseks etapiks on projekti plaani m tkava määramine. Siirdume lahtrisse M
TKAVA.
V ime kasutada üht kahest v imalikust m tkava meetodist. Kl psame väljal KAUGUS,
MÄRGITUD PUNKTIDE VAHEL ja märgistame kontrollaknas parempoolse hiireklahviga kaks
punkti, mille vaheline kaugus on teada. Punktid joonisel on tähistatud punaste ristikestega.
Reaalne kaugus märgistatud punktide vahel kirjutatakse väljale KAUGUS [m]. Seejärel
vajutame projekti plaani m tkava määramiseks klahvi M
TKAVA.
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13.Salvestame faili projekti plaaniga kettale. Sellel failil on laiend .ism.
14.Vajutame klahvi UUS ja programm loob uue, nimetu faili. Laadime kolmanda skaneeritud faili,
mis kujutab endast parteri joonise esimest osa. Järgnevalt sooritame k ik operatsioonid täpselt
samuti, nagu parteri puhul. Salvestame faili korruse plaaniga kettale.
15.Kokkukleepija töö l petamiseks ja programmist väljumiseks vajutame klahv L PETADA.
16.Avame programmi Instal-therm 4.5 HCR, kuhu kavatseme laadida programmi üleskirjutatud
planšetid. Siirdume redigeerimisdiapasooni BAAS e. tulevikus PLANŠETT, valides
parempoolses alumises nurgas vastava lahtri. Lahtri GRAAFIKA
. instrumendipaneelil
valime elemendi JOONIS ja kl psame joonestusruumis, kus selle tulemusel kuvatakse väike
nelinurk.
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17.Andmetabeli väljal JOONIS valime LISADA UUS, mille järel avaneb aken JOONISTE GALERII.
Funktsiooni AVA abil leiame kettal parteri planšeti faili ja avame selle. Jooniste galerii aknas
kuvatakse joonise kontrollimine.
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18.Kl psates SULGEDA sulgeme jooniste galerii. Seejuures loetakse fail lahtrisse BAAS.
Kuvatakse monoliitse joonise kujuline planšett (ühtki objekti esile toomata).

19.Korruse projektsiooni laadimiseks tuleb avada uus tööleht. Selleks kl psame hiire parempoolse
klahviga jooksva töölehe lahtris ja avame töölehtede juhtimisakna. Kl psame UUS, valime lehe
tüübi PLAANIVAADE . Mugavuse ja projekti näitlikkuse huvides muudame lehtede nimetusi,
vastavalt esimese PARTERIKS ja teise KORRUSEKS. Sulgeme lehtede juhtimisakna.
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20.Töölehel KORRUS viibides siirdume lahtrisse BAAS. Lahtri GRAAFIKA
. ülemises
instrumendipaneelis valime elemendi JOONIS . Kl psame joonestusruumis ja toimides täpselt
samuti nagu parteri joonise puhul laadime korruse planšeti. Fail laaditakse töölehele. Kuvatakse
monoliitse joonise kujul (ühtegi konkreetset objekti esile toomata).

3.4. Hoonete konstruktsiooni joonestamine
Projekteerimise jaoks tuleb radiaator- ja p randakütte programmis luua ruume. Laaditud planšeti
foonil joonistame terve hoone ja üksikute ruumide kontuuri, kasutades niisuguseid graafilisi elemente
nagu sein, aken, uks ja ava tüüpi lisaelemente.
1. Siirdume lahtrisse KONSTRUKTSIOON, valides vastava lahtri ekraani parempoolses alumises
nurgas. Ruumide joonestamise h lbustamiseks kasutame töörežiime ORTO ja AUTO,
kl psates hiire vasakpoolse klahviga vastavatel väljadel olekurea paremal küljel.
2. K igepealt märgistame seinte abil hoone kogu ruumi. Instrumendipaneelil KOMPONENDID
vajutame klahvi SEIN
, ja siirdume joonestuse ruumi. Vasakpoolse hiireklahviga
märgistame hoone kontuuri lähtepunkti vastavalt joonestusplanšetile. Seejärel viime kursori
kontuuri l pp-punkti ja kl psame seina l pu märgistamiseks vasakpoolse hiireklahviga. Sel viisil
oleme joonestanud hoone ühe seina.

61

ppetund 2: Instal-therm 4.5 HCR

3. Järgmise seina paigaldamiseks vajutame klahvi F3 (PAIGALDA VIIMASEGA ÜHESUGUNE).
Programm siirdub elemendi paigaldamisele. Kl psame hiire vasakpoolse klahviga varem
paigaldatud seina l pul ja jätkame hoone välisseinte paigaldamist. Režiimi AUTO kasutamisel
teatab musta ristikese kuvamine seinte ühenduspunktis nende seinte automaatsest
ühendamisest. Samal viisil paigaldame neli seina, mis määravad kindlaks hoone piirid.
Märgistame k ik seinad ja omistame neile andmetabelis vastava paksuse. Antud etapil on kogu
hoone üks terviklik ruum.

4. Hoone ruumideks jaotamiseks vajutame F3, valime seina ja vastavalt planšetile joonestame
hoonesisesed seinad, joonistades välja konkreetsed ruumid.

62

ppetund 2: Instal-therm 4.5 HCR

5. Pärast ruumi sulgemist seintega loob programm automaatselt uue ruumi.

6. Sel viisil toimub kogu hoone jaotamine konkreetseteks ruumideks. Välja tuleb joonestada ka
vestibüül, mis jääb väljapoole hoone p hisiluetist. Terve korruse konstruktsioon on sellega
valmis.
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7. Järgmiseks kirjutame üles seinte paksused. Kl psame selleks hiire parempoolse klahviga ja
avanevast menüüst valime TUUA ESILE K IK LIIKI KOMPONENDID, valime välja vastavad
siseseinad ja kirjutame andmetabelisse nende paksuse (m).
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8. Järgmiseks lisame uksed ja aknad. Näiteks kirjeldame ühes ruumis joonestatud uksi ja aknaid.
Valime ülemises instrumendipaneelis lahtrist KOMPONENDID klahvi UKS, siirdume
jooniseruumi ja paigaldame elemendi joonisesse, kl psates vastavas kohas seina teljel.
Andmetabelis avame seintega seotud kategooriad, ja määrame kindlaks joonise tüübi, samuti
ukse laiuse ning k rguse. Vajutame F3 ja paigaldame teise ukse, kirjutades ka selle andmed
tabelisse.

9. Samamoodi toimime ka aknaga. Valime elemendi AKEN ja paigutame jooniseruumi seina
piires. Andmetabelisse lisame tüübi ja m ted. Sellega on ruumi joonis valmis.
10.NÄPUNÄIDE: Vajutame klahvi F7, valime lahtri HOONE KONSTRUKTSIOON ja väljal NIŠI
VAIKIMISI LAIUS paigutame suuruse 1500 mm, mida käsitletakse selles projektis k igi akende
vaikelaiusena . Niši laius ja akna laius ei ole samatähenduslikud m isted, kuid programmis
tähistavad need sama m tu.
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11.Nende akende puhul, mille laius erineb vaikimisi v etavast väärtusest, tuleb seda andmetabelis
individuaalselt korrigeerida.
12.Samamoodi varustame k ik seinad täiendavate elementidega, luues sel viisil hoone täieliku
konstruktsiooni.
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13.Järgmiseks etapiks on ruumide numeratsioon. Antud juhul kasutame automaatset
nummerdamist arvuti poolt. Selleks valime p himenüüst KOMPONENDI ANDMED ja käsu
KINNISTA RUUMIDELE NUMBRID. Siirdume töö jooniseruumi ja kl psame järjetikku hoonete
kirjeldustes alates vestibüülist. Programm nummerdab ruumid alates numbrist 001.
14.Vannitoa osas kirjutame andmetabelisse vastavalt k rgema sisetemperatuuri.
15.Ruumide andmetabelisse kirjutame väljal
all ( temp. allpool ruumi) temperatuuri, mis valitseb
allpool köetavat ruumi. See temperatuur peab vastama tingimustele, kuna nii automaatse kui
manuaalse p randa konstruktsiooni valimise puhul programm v tab selle temperatuuri arvesse.
Köetavad ruumid paiknevad tavaliselt keldrite kohal. Seet ttu v tame köetavatest ruumidest
madalamal asuvate ruumide temperatuuriks ligikaudu 8 C.

16.Analoogiliselt loome hoone pinna konstruktsiooni korrusel. Siirdume teisele töölehele ja
märgistame elemendi SEIN abil hoone kontuuri ja seejärel k ik siseseinad. Paigaldame aknad,
uksed ja nummerdame hooned; programm alustab arvust 001.
17.Vannitoa puhul paneme kirja k rgema sisetemperatuuri. Viime korruse konstruktsiooni
redigeerimise l pule.
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3.5. Küttepindade paigutus ja seadistamine
Parteri puhul kasutame p randakütet,
kombineeritud radiaator- ja p randakütet.

esimesel

korrusel

radiaatorkütet

ja

vannitoas

K igepealt joonestame pinnad (p randasoojendus) ja täiendame nende andmeid.
P randaküte esitatakse arvutuste esimeses variandis küttepindade ja kollektori komplektina.
Ühendused ja torud, mis ühendavad kollektorit allikaga, jäävad arvesse v tmata kuna valisime
valikuvariandi VIRTUAALSETE ÜHENDUSTE LOOMINE. Ka soojusallikas on virtuaalne. Kuid
ligikaudne (hinnanguline) ühenduste pikkus v etakse arvesse torude komplekteerimisel.
1. P randate küttesüsteemi redigeerimiseks siirdume redigeerimisdiapasooni KÜTE. Sel hetkel
kaob joonisel jooniste viirutatud märgistus ja konstruktsiooni parandamine muutub v imatuks.
Ülemises instrumendipaneelis valime lahtris KIIRGAV elemendi P RANDAKÜTE
,
siirdume jooniseruumi ja paigutame küttepinna ruumi, kl psates selle suvalisel pinnal.
Programm paigaldab p randakütte automaatselt, v ttes arvesse ruumi kogu pinda. Kuvatakse
joonise roheline kontuur ja köetavate pindade kirjeldus.
2. Juhul, kui p randaküttega pole kaetud kogu p rand, kl psame parempoolse hiireklahviga
P RANDAKÜTTE PINDADE kirjeldusel ja valime variandi TÜÜBI MUUTMINE VABALT
MODIFITSEERITAVAKS. Ruumi äärtel kuvatakse s lmed, mis tuleb „haarata” hiire vasakpoolse
klahviga ja t mmata valitud kohta. Vajaduse korral kirjutame andmetabeli väljale PIND
TÄISEHITATUD TORUDETA ruumi selle osa pindala, kus puuduvad p randakütte aasad.
Programm arvutab välja efektiivse küttepindala.
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Haarata

3. Klahvi F3 abil talitame analoogiliselt k igi ruumidega, mille parteril peab olema p randaküte.
Ruumil 002 (hall) puuduvad välisseinad ja seet ttu on selle soojuskaod väikesed, nii et seda
v ib kütta toitetorudega ( Väljal KT LIIK >> KÖETUD TOITETORUDEGA ).
4. Pärast küttepindade paigaldamist k igisse köetavatesse ruumidesse valime konkreetsete KP
jaoks andmetabeli väljal TORU PAIGLDAMISE PLAAN paigaldusvariandi, kasutades selleks
olemasolevat variantide nimekirja. Numbritega 003 (vannituba), 006 (tuba) ja 007 (töötuba)
valime
variandi
tüüp
SPIRAALTORU
SKEEM,
ja
ülejäänud
ruumide
jaoks
KAHETORUSÜSTEEMI SKEEM.
5. Paigaldame joonisele kollektori, valides lahtrist KIIRGAV elemendi KORTERI
TOPELTKOLLEKOR
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3.6. P randa ja välimiste tsoonide konstruktsiooni kindlaksmääramine
Iga küttepinna jaoks tuleb välimise tsooni liik ja asukoht eraldi kindlaks määrata, nagu p randa
konstruktsioongi. Ruumi 0004 (päevatuba) ja 007 (töötuba) näite varal kirjeldame alljärgnevalt
tegevusplaani.
1. Valime p randakatte, kasutades olemasolevat nimekirja. Toa ja töökabineti jaoks valime
PARKET.
2. Selleks, et programm saaks ise valida p randa konstruktsiooni avame välja P RANDA EHITUS
ja märgistame välja AUTOMAATNE, arvestades isolatsioonivarianit. Akna ülaosas paikneb väli,
millele projitseeritakse valitud p randakate. Allpool paikneb väli millel tuleb kirjutada p randa
maksimaalselt lubatav koormus. Olenevalt andmete sisendatud väärtustest programm arvutab
üle ning projitseerib katte konstruktsiooni.

3. P randa konstruktsiooni koostisosade iseseisev deklareerimine toimub juhul, kui märkide väli
MANUAALNE, arvestades isolatsiooni varianti. Valime katte variandi ja järjestikused kihid,
kasutades nimekirjades olemasolevaid materjale. V ttes arvesse kihte ning täiendavaid suurusi
arvutab programm kihi summaarset paksust ning p randa soojustakistust.
4. P randa ehituse viime l pule, sulgedes teist korda noolele vajutades akna KÜTVA P RANDA
KONSTRUKTSIOON.
5. Töölehe küttepinna alumises vasakus nurgas joonistab programm kolmnurga, mille värvus
oleneb köetava p randa paksusest.
6. V ime siirduda välimiste tsoonide kindlaksmääramise protsessile ruumide konkreetsete
küttepindade jaoks. Eeldame, et ruum nr. 004 (päevane tuba) on välimiste tsoonideta. Pärast
kl psamist küttepinna kirjeldusel ruumi joonise andmetabelis märgistatakse väljal VÄLIMINE
TSOON vaikimisi on märgistatud väli VÄLIMINE TSOON PUUDUB. Jätame andmed muutmata.
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7. Eeldame, et ruumis nr. 006 (kabinet) paikneb välimine tsoon, mis moodustab KP osa.
Andmetabelis märgistame väljal VÄLIMNE TSOON vastavalt joonisele, tehes märkmeid
vastavasse lahtrisse. Tsoonid tunneb ära kollase seina värvuse järgi. Välimiste tsoonide
paigalduse osas on vaikimisi märgistatud väli TPT- LOODUD TORUDE PAIGALDUSPLAANI
TIHENDADES. Jätame selle muutmata.
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8. Pärast välimiste tsoonide valimist projitseerib programm akna alaosas PT pinna jooksva asendi.
Töölehel ilmuvad vastavates ruumides välimised tsoonid, mis joonisel on tähistatud viirutusega.
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9. Korrusel kasutatakse vannitubades kaht küttetüüpi – radiaator- ja p randaküte. Selleks
paigaldame ruumi nr. 102 (vannituba) p randakütte pinnale KORRUS ja määrame kindlaks
p randa konstruktsiooni selle KP jaoks. Valime instrumendipaneelil elemendi KORTERI
TOPELTKOLEKTOR, paigutame selle joonisesse ja lisame andmetabelisse selle tüübi.

3.7. Radiaatorite paigaldus projektsioonidesse
Esimese korruse ruumidesse paigutame soojuse vastuv tjad. Antud näites on tegemist
integreeritud radiaatoritega. Radiaatori paigutamiseks joonisele valime režiimi AUTO, mis h lbustab
radiaatorite paigutamist akende alla.
1. Valime ülemisel instrumendipaneelil elemendi V RK/RADIAATOR >> RADIAATOR
(INTEGREERITUD VENTIILIGA). Seejärel siirdume jooniseruumi ja paigutame kursori akna
juurde. Sel hetkel t mbab programm radiaatori automaatselt akna juurde, mida tähistab
kolmnurga projitseerimine.
2. Kl psates hiire vasakpoolse klahviga paigaldame radiaatori, mis ilmub joonisele.
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3. Analoogiliselt paigaldame radiaatorid ka teistes ruumides akende alla.
♦

Näpunäide: Antud näites on v imalik paigutada radiaatorid k igi akende alla. Selleks valime menüüst
KOMPONENDID käsu SISESTA RADIAATORID K IKIDE VÄLISAKENDE ALLA

4. Omistame k igile radiaatoritele ühe kataloogis olemasoleva tüübi. Vajutades klahvi F7 kutsume
välja akna NUMMERDA UUESTI ja siirdume reale tüübid vaikimisi >> TORUD, RADIAATORID,
VENTIILID ning valime väljal INTEGREERITUD RADIAATOR tüübi.
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3.8. Jaotusv rgu joonestamine
Selles näites kasutame radiaatorite automaatse jaotusv rguga ühendamise funktsiooni.
Joonestame keskkütte piirkonnad ja seejärel ühendame radiaatorid joonestatud süsteemiga.
Jaotusv rgud l pevad kaugühendustega, mida kasutatakse süsteemi skemaatilise vaate loomiseks.
Korrusele paigutatakse kolm kaugühendust, kaks radiaatorkütte ja üks p randakütte kollektori jaoks.
Parter sisaldab ainult üht kaugühendust p randakütte jaoks.
Boiler, millega torude abil ühendatakse kaugühendused ning p randakütet toitev segisti,
joonestatakse skemaatilisel vaatel, mitte projektsioonil, kuna arvutuste esimeses faasis rakendame
kaugühenduste loomist. Alles pärast esmaste arvutuste tegemist loome skematilise vaate ja
paigutame sellele vajaminevad elemendid.

1. Valime ülemisel instrumendipaneelil elemendi KAUGÜHENDUS
, siirdume joonise pinnale
ja kl psame äravoolu asukohal jaotussüsteemi eeldatavast püstikust. Paigutame korrusele kaks
kaugühendust, millega ühendatakse radiaatorite jaotusv rgu fragmendid. Paigaldame
parterisse ja korrusele kaugühenduse, mille külge ühendame p randakütte kollektori.

2. Valime järjekordse TORUDE PAARI
, tüüpi elemendi, ja siirdume joonisele ning paigutame
sellele l igud alates KAUGÜHENDUSEST kuni PK kollektorini. Kasutame selleks režiimi AUTO,
mille ajutiseks väljalülitamiseks kasutame klahvi Shift, kui programm paneb süsteemi jaotuse
konstrueerimisel ette kasutada projekteerijale sobimatuid elementide ühendusi.
3. Joonestame kogu korrusel jaotusv rgu. Seejärel ühendame sellega radiaatorid. Selleks tuleb
esmalt esile tuua kogu v rk ja k ik radiaatorid.
4. Vali menüüst REDIGEERI alt MÄRGISTA RISTKÜLIKUGA KOMPONENDID seejärel märgime
kogu joonise. Ligume edasi menüüsse KOMPONENDID ning valime ÜHENDA TERMINALID
AUTOMAATSELT. Pärast radiaatorite ühendamist programm projitseerib küsimuse:
KUSTUTAN TARBETUD TORUOTSAD? Valime vastuseks JAH. K ik radiaatorid ühendatakse
v rguga.

76

ppetund 2: Instal-therm 4.5 HCR

K ik radiaatorid on ühendatud v rguga.

3.9. Arvutused ja arvutuste variandid
1. Pärast andmete lisamist tuleb uuesti tegeleda arvutustega. Selleks vajutame klahvi F10.
Diagnostika sooritamisel projitseerib programm näpunäiteid selle kohta, et (1) KP ühendatakse
kollektori külge virtuaalsete torude abil ja (2) väljavalimiseks v etakse vaikimisi radiaatorite ning
torude tüüp (k igi projekti torude jaoks, kaasa arvatud virtuaalsed). Kl psame JÄTKA.
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2. Avaneb esimene arvutuste variantide aken KIIRG K RINGLUSE JUURDEVOOLU
TEMPERATUURID, kus saab määrata kindlaks toitetemperatuurid. Vasakul küljel on kirjas
reguleerimistsükli nimetus, antud näites on selleks VIRTUAALNE SEGISTI, kuna me lubasime
programmil luua KP kollektorite virtuaalsed ühendused virtuaalsete segistite abil, kuid ei
paigutanud projekti soojusallika ning segisti sümboleid. Kl psates klahvile
lubame programmil iseseisvalt määrata kindlaks optimaalse toitetemperatuuri, mille
aktsepteeritud väärtus kuvatakse k rvaloleval väljal. Klahvi GRAAFIK funktsiooniks on
konkreetsetele
ruumide
vastavate
temperatuuride
eeldatavate
diapasoonide
graafikaprojektsioonide tegemine. Rohelist värvi katkendlik joon, mis on horisontaalteljel
nooniuse abil tähistatud kolmnurga kujul, kujutab endast toitetemperatuuri jooksvat seadet.
Juhul, kui pärast selle ümberpaigutamist horisontaaljooned ruumi nimetuse ümber muutuvad
sinisteks, tähendab see seda, et antud ruum on alaköetud, aga punaseks muutumisel –
üleköetud.
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3. Kl psanud JÄRGMINE siirdume lahtrile KIIRG K. ARVUTUSVALIKUD, mis antud etapil pole
veel tehtud. P randakütte arvutuste esmakordsel sooritamisel on v imalikud vead, mille
programm projitseerib ekraanile. Arvutuste jätkamine on seejärel v imatu ja vigade
paranduseks tuleb naasta graafikaredaktori juurde. Selleks kl psame klahvi KATKESTA.

4. Graafikaredaktoris viibimisel tuleb vigade nimekirja projitseerimiseks vajutada klahvi F8.
Kl psame suvalisel ilmuval teatel ja joonise vastavad elemendid muutuvad kollaseks.
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5. Arvutused näitavad, et kaks küttepinda tuleb jaotada: üks neist ületab ühenduse maksimaalselt
lubatud pikkuse, teine p hjustab r hu ülemäärase languse aasas. Instrumendipaneelil
ja
FUNKTSIOONID valime elemendi JAGA KÜTTEPIND(VABA) LAIENDUSLIIDESTEGA
siirdume joonise ruumi. AUTO režiimis jaotame küttepinna kaheks osaks, joonistades piirjoone.
Joone joonestamise l petamiseks kl psame hiire parempoolse klahviga. Pind jaotatakse
kaheks osaks, pärast mida kuvatakse juba kahe erineva KP kirjeldused.

6. Analoogiliselt jaotame ka teise pinna. Ruumis 007 muudame loodud pinna vabalt
modifitseeritavaks ( MUUDA LIIK VABALT MUUDETAVAKS ) ja muudame selle vormi vastavalt
arhitektuurilistele n uetele. Täiendame p randa kattekihi ja konstruktsiooni andmeid KP tabelis.
Ka välimine tsoon tuleb uuesti deklareerida.
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7. Vigade parandamisel siirdume uuesti arvutuste juurde, vajutades klahvi F10. Sooritanud
andmete diagnostika, kl psame JÄRGMINE. Programm siirdub arvutuste variantide esimese
akna KIIRG K RINGLUSE JUURDEVOOLUTEMPERATUURID juurde. Järgmiseks etapiks on
toitetemperatuuri kindlaksmääramine. Pärast klahvi
vajutamist määrab
programm kindlaks optimaalse toitetemperatuuri, mille väärtus kuvatakse k rvaloleval väljal.
8. Kl psanud
JÄRGMINE
siirdume
lahtrisse
KIIRG
K
ARVUTUSVALIKUD.
P randakütte arvutused on sel etapil temperatuuri osas juba tehtud. Vajutades klahvile välja n
[cm] paremal küljel v ime näha, millised on v imalikud aasa paigaldusvariandid ja millise neist
valis programm. Märgistanud välja AUTO lubame programmil automaatselt valida KP
paigalduse viisi ruumides.
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9. Kl psame JÄRGMINE. Lahter ARVUTUSVALIKUD seondub radiaatorkütte ja kollektorv rguga.
Kontrollime neljas aknas radiaatorkütte variantide igsust, liikudes neis edasi valides
järgimööda ekraani vasakul küljel oleva nimekirja elemente. Lahtris ARVUTUSVALIKUD
programm projitseerib allika nimetuse, ja virtuaalsete ühenduste kasutamise puhul on
programmi valitav allikas samuti virtuaalne.

10.Arvutuste l petamiseks kl psame JÄRGMINE v i siirdume lahtrisse TULEMUSED. Programm
teeb hüdraulika arvutused ja koostab materjalide spetsifikatsiooni.

3.10. Tulemuste läbivaatus
Lahter TULEMUSED koosneb kahest aknast. Vasakpoolses paikneb tulemuste temaatiliste
gruppide nimekiri, parempoolses kuvatakse üksikasjalikud tulemused, mis puudutavad antud hetkel
märgistatud temaatilist gruppi. Juhul, kui projekt h lmab kaht küttetüüpi ja virtuaalsete ühenduste
loomise deklaratsiooni, omistab programm tulemused ühele virtuaalsele allikale.
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Läbime järgimööda tulemuste tabelid, kl psates konkreetsete rühmade nimetustel, millest
tähtsaimad on ÜLDISED TULEMUSED, KIRG K TULEMUSED ja MATERJALIDE LOETELU.

3.11. Ühenduste joonestamine
Eespool kirjeldatud tegevusviisi ülesandeks oli kiire ligikaudsete tulemuste saamine. Just
seepärast lubab programm teostada virtuaalseid ühendusi ja ei v ta arvesse (ei kanna joonisele)
ühendusi ning soojusallikat. Kuid tehnilises projektis tuleb neid elemente arvestada. Selleks:
1. Siirdume graafikaredaktorisse. Viibides lahtris KÜTE valime ülemises instrumendipaneeli lahtrist
KIIRGAV elemendi TOITETORUDE PAAR
.
2. Siirdume joonise pinnale ja teeme kollektori konkreetsetest väljunditest ühendused k igi
küttepindaega. Arvestades režiimi AUTO omadusi, on kasulik esmalt ühendada kollektoriga
lähim pind ja seejärel järjekorras ka kaugemalasuvad KP-d.

83

ppetund 2: Instal-therm 4.5 HCR

3. Tuleb pöörata tähelepanu vajadusele teha ühendused graafiliselt igesti, sest programm
arvestab automaatselt nende pikkust. Juhul, kui ühenduste joonestuslik pikkus ei vasta
tegelikele n uetele toome andmetabelis ige pikkuse.

3.12. Skemaatilise vaate loomine ja allika kajastamine projektis
Varem tehti arvutused virtuaalset soojusallikat arvestades. Nüüd loome uue töölehe ja
paigaldame boiler tüüpi elemendi ning seejärel ühendame sellega kogu süsteemi.
1. Uue töölehe loomiseks kl psame parempoolse hiireklahviga jooksva lehe lahtril ja avame
töölehtede haldamise akna. Vajutame klahvi UUS, valime lehe tüübiks SKEMAATILINE
VAADE. Projekti ülevaatlikkuse huvides v tame selle nimetuseks SKEMAATILINE VAADE.
Sulgeme töölehtede juhtimisakna.
2. Siirdume lahtrisse KONSTRUKTSIOON, kl psates sellel ekraani alumises parempoolses
nurgas. Ülemisel instrumendipaneelil vajutame lahtris KOMPONENDID klahvi P RANDA
K RGUSE MÄRGEND
ja kl psame tööruumis. Kuna käesolevas näites tegeleme ainult
parteri ja korrusega piirame noole abil joonise ülaosas korruste arvu kahega. Andmetabelisse
kirjutame vastavad esimese korruse ordinaadi väärtused, ordinaatide vahed ning katete
paksused.
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3. Siirdume lahtrisse KÜTE. Ülemisel instrumendipaneelil valime lahtrist V RK/RADIAATORID
elemendi BOILER ja paigutame vastavasse kohta töölehel. Valime boileri joonestusliku tüübi
RIPPUV.
4. Paigutame järjekordse valikulise elemendi SEGISTI jooniseruumis boileri ja joonestatud
p randate kütmiseks määratud kaugühenduste vahele. Andmetabelis muudame segisti tüübi.

5. Samas lahtris valime elemendi AUTOMAATNE SKEMAATILINE SÜSTEEMIVAADE ja
paigutame joonisele. Nende elementide abil genereerib programm kogu süsteemi skemaatilise
vaate.
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6. TORUDE PAAR tüüpi elemendi abil ühendame boileri segisti ja kaugühendustega ning
täiendame torude tüüpe andmetabelis.
7. Seejärel loome PROJEKT/PLAAN tüüpi lehtedel loogilised ühendused AUTOMAATNE
SKEMAATILINE SÜSTEEMIVAADE neile vastavate KAUGÜHENDUSTE vahel. Selle
operatsiooni sooritamiseks omistame andmetabeli elementidele m nesuguse sümboli (näiteks
tähe). Samas tabelis valime sihtotstarbelise töölehe (antud näites ühe plaanidest), millel
paikneb vastav ühenduselement. Seejärel siirdume sellele lehele (plaanile) ja omistame sama
tähtsümboli vastavale kaugühendusele selle andmetabelis. TÖÖLEHE NIMEKS valime
skemaatiline vaade. Samasuguse protseduuri teeme k igi paaridega.
8. Paigaldame torudele, boilerile ja segistile vastava armatuuri, mille tüübi valime andmetabelis
toodud nimekirjast.

9. Joonestanud k ik elemendid vajutame klahvikombinatsiooni Shift + F2 mis v imaldab
kontrollida ühenduste igsust joonestatud süsteemis.
10.Selleks, et programm looks automaatse skemaatilise vaate, tuleb hiire parempoolse klahviga
kl psata elemendil AUTOMAATNE SKEMAATILINE SÜSTEEMIVAADE ja valida käsk LOO
AUTOMAATNE SKEMAATILINE VAADE.
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3.13. Arvutused ja arvutuste variandid
1. Pärast andmete täiendamist ja ühenduste igsuse kontrollimist vajutame klahvi F10, mis
käivitab arvutuste tegemise. Pärast andmete diagnostika l petamist siirdub programm
arvutusvariantide akna juurde, projitseerimata s numit virtuaalsetest torudest.
2. Aknas KIIRG K RINGLUSE JUURDEVOOLUTEMPERATUURID määrame kindlaks
skemaatilisele vaatele paigaldatud reguleerimisringlus t opt toitetemperatuuri. Kl psates
JÄTKA j uame arvutuste kaudu tulemusteni.

3.14. Tulemuste kontrollimine
Vt osa 2.13

3.15. Tulemuste tabeli printimine
Pärast arvutuste l petamist v ite tulemused välja printida.
Vt osa 2.10.

3.16. PK aasa joonestamine
Arvutuste tegemisel v ime joonist täiendada torude paigalduse joonisega kas k igis v i ainult
valitud küttepindades. Torude paigaldusjooniste olemasolu v i puudumine ei avalda m ju arvutuste
täpsusele.
1. Siirdume redigeerimisdiapasooni RINGTORUDE JOONISED, kl psates vastaval lahtril
parempoolses alumises nurgas.
2. Valime elemendi MURDJOON TORUDE JOONESTAMISEKS -AUTOMAATNE
. ülemisel
instrumendipaneelil lahtrist KIIRGAV. See graafiline element on nähtud ette torusüsteemi
joonestamiseks küttepinna piires.
3. Valinud elemendi siirdume jooniseruumi. Programm märgistab halli ristikesega ühenduskohad
PK-ga ja näitab halli noolega torude paigaldussuunda. Valime torude alguse soovitava
paigaldussuuna ja kl psame hiireklahviga vastava pööratud halli noole ilmnemisel.
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4. SPIRAALTORU SKEEM tüüpi paigaldusvariant joonistatakse välja, säilitades arvutatud
paigaldusvahemikud, kohe pärast suuna valimist ja kl psu vasaku hiireklahviga.
5. KAHETORUSÜSTEEMI SKEEM tüüpi variandi jaoks projitseerib programm torustiku paigalduse
üksikasjaliku kontrollimise. Kursorit liigutades v ime jälgida, kuidas muutub p randaküttetorude
paigaldusviis, kas piki v i risti ruumiga. Pärast valmimist kl psame hiirega ja joonisele
paigaldatakse jooned. Talitame niimoodi k igi KP-dega. Joonise redigeerimise l petamiseks
kl psame parempoolse hiireklahviga.

6. Murdjoonte paigutusprotsessis on v imalik muuta paigaldusvahemikku ja varianti, samuti
deklareerida andmetabelis ühenduste möödaminek. Kuid pärast hiirekl psu joonisel on
paigalduse modifitseerimine l petatud ja selle muutmiseks tuleb esmalt jooned likvideerida ja
seejärel uuesti t mmata. K ige lihtsam on joonte eemaldamine abimenüü valiku KUSTUTA
K IK SELLE KT MURDJOONED valimisel hiire parempoolse klahvi kl psamisega.
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3.17. Joonise printimine
Arvutuste l petamiseks ja torustike paigaldusvariandi demonstreerimiseks prindime joonise välja.
K igepealt määrame kindlaks prindivariandid ja lehtede piirid, kui väljaprint ei mahu ühele lehele. Iga
töölehe jaoks v ime prindivariandid eraldi kindlaks määrata.
1. Siirdume lahtrile PRINDI kl psates viimase lahtri parempoolses alumises nurgas. Programm
siirdub
printimise
kontrollimisele
ja
andmetabelis
kuvatakse
väljad
printimise
konfigureerimiseks.
2. Valime printimiseks sobiva printeri. Määrame kindlaks printimise skaala, väljad, paberi
orientatsiooni, lehekülgede pikkuse ja laiuse. Järgnevalt valime, kas väljaprint tuleb värviline v i
mustvalge.
3. Kontrollime lehe piiride asendit joonisel ja vajaduse korral korrigeerime seda hiire abil.
Printimise kontrollimise režiimis on ekraanil näha violetsed ja rohelised kriipsjooned koos
kääride sümboliga. Violetsed jooned tähistavad paberilehtede piire vasakult ja altpoolt,
rohelised jooned tähistavad järjehoidjaid, mis h lbustavad projekti kokkukleepimist üksikutest
lehtedest. Juhul, kui prinditud lehed peavad pärast printimist servadest kokku puutuma, pole
järjehoidjaid vaja. Lülitame need prinditavate skeemilehtede andmetabeleis välja.
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4. Prindime projekti, avades printimise akna klahvikombinatsiooni Ctrl + P abil. Prindiaknas v ime
valida prinditavate lehekülgede diapasooni.
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004_a
8,91 m n 20

004_b
004 +20 8,87
°C m n 20
Qn ut: 1093 W

003 +24 °C
Qn ut: 738 W
003
13,41 m n 15

005 +20 °C
Qn ut: 1373 W
005
27,46 m n 15

Tööleht 3:G-hz
002 +20 °C
Qn ut: 1221 W
002
14,65 m n 15

001 +20 °C
Qn ut: 296 W
001
5,92 m n 30

007 +20 °C
Qn ut: 1740 W
007_a
14,37 m n 15 / 30

006 +20 °C
Qn ut: 608 W

007_b
19,92 m n 15 / 30

006
12,16 m n 25

Nr.

Muudatused

Kuupäev Allkiri

Teema

Joonis nr.

M

tkava

2
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Pealkiri

Kuupäev
Ette valmistanud
Kontrollinud

Allkiri

VKO
2,00

VKO
3,00

1200 mm VKU 21/500

VKO
1,00

1200 mm VKU 20/500

700 mm VKU 20/500

Tööleht 3:Rad01

103 +20 °C
Qn ut: 1367 W
102 +24 °C
Qn ut: 722 W
102
11,56 m n 35

VKO
4,00

Tööleht 3:Rad02

Tööleht 3:F-hz

104 +20 °C
Qn ut: 1001 W

101 +20 °C
Qn ut: 1576 W
VKO
4,00

VKO
2,00

105 +20 °C
Qn ut: 1402 W

VKO
2,00
VKU 20/500 1200 mm

106 +20 °C
Qn ut: 731 W

VKO
2,00
VKU 20/500 1200 mm

Nr.

Muudatused

VKO
2,00
VKU 21/500 1200 mm

Kuupäev Allkiri

Teema

Joonis nr.

M

tkava

3
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Kuupäev
Ette valmistanud
Kontrollinud

Allkiri
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4. INSTAL-THERM 4.5 HCR & INSTAL-HEAT&ENERGY 4.5–
PPETUND 3. RADIAATOR- JA P RANDAKÜTTE NÄIDE DWG
VORMINGUS FAILI INTERPRETATSIOONIGA IMPORDI TEEL
LOODUD PROJEKTSIOONIL. NÄITES ARVESTATAKSE
SOOJUSKADUSID VASTAVALT KEHTIVATELE RIIKLIKELE
STANDARDITELE.
ppetunni eesmärk on näidata, kuidas arvutada välja kahekorruselise hoone radiaator- ja
p randakütte v ttes arvesse soojuskadusid. Projekti jooniste osa sisaldab imporditud ja
interpreteeritud projektsioone .dwg failidest. Interpretatsiooni eesmärgiks on hoone täieliku
konstruktsiooni saamine, koos seinte ja täiendavate elementidega (aknad ja uksed), samuti saadud
ruumidega.
Soojuskadude arvestus toimub programmi Instal-heat&energy 4.5 abil, millesse laaditakse fail
hoone imporditud struktuuriga ja sisestatud ruumide eeldatavate temperatuuridega.
Seinu ja aknaid arvesse v tvate projektsioonide olemasolu v imaldab radiaatorid automaatselt
akende alla paigutada. Pärast arvutuste l petamist loob programm automaatselt skemaatilise vaate
korruste projektsioonide alusel.

4.1. Programmi käikulaskmine ja ekraani sisu
Vt osa 2.1

4.2. Üldiste andmete sisestamine
Vt osa 2.3 jättes välja alapunkti 3:
1. Et soojuskadude arvutused tehakse programmi Instal-heat&energy 4.5 abil, kirjutame väljale
SOJUSKADU
RUUTMEETRI KOHTA [W/m2] ANTUD TEMP. JAOKS projekti üldandmeis
(F7) nulli, et mitte arvutada näitlikke soojuskadusid.

4.3. Korruse projektsioonide ettevalmistamine
K nealuses projektis on joonisteks kahe korruse projektsioonid pealekantud radiaatorküttega ja
p randaküttega. Planšette nende projektsioonide jaoks on v imalik saada mitmel viisil. Käesolevas
ppetunnis esitatakse läbivaatamiseks meetod, mille puhul arhitekti poolt vormingus .dwg failides
loodud parteri ja korruse projektsioonid imporditakse koos seinte, uste ja akende graafilise
interpretatsiooniga programmi, luues sel viisil planšeti süsteemi plaanide jaoks.
1. Valime menüüs FAIL käsu IMPORDI HOONE PLAAN DWG/DXF FAILIST. Programm avab
akna milles paikneb esimene .dwg fail selle projekti jaoks, mis sisaldab keldrite projektsiooni.
Märgistame selle ja vajutame klahvi AVADA. Esimese impordi puhul küsib programm meilt
šriftide faili, mida kasutatakse ehitusprojektis (laiend . shx). V imalik on näidata faili asukoht
kettal, kui niisugune fail eksisteerib (saime selle arhitektilt planšettide failidega) v i valida variant
TÜHISTADA.
2. Avaneb IMPORDI FAIL aken. Vasakule küljele projitseeritakse k ik laaditavas failis sisalduvad
joonise kihid. Ekraani ülemises vasakpoolses nurgas paiknevast kättesaadavate suuruste
nimekirjast valime joonise m tühiku, mis vastab objekti tegelikele m tudele.
!

Objekti tegelikele m tudele vastava joonise m tühiku valimine on väga tähtis, kuna
graafikaredaktor näitab ja loeb m tusid alati meetreis. Seet ttu on väga tähtis, et imporditud
joonis oleks igesti mastaabitud.
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♦

Näpunäide: Valiku igsuse kontrollimiseks vajutame klahvi
olema ligikaudu 1 meeter.

ja m

dame uksi. Nende laius peab

3. Kl psame JÄTKA. Siirdume seinte interpreteerimise aknasse. Et interpreteerida tuleb
konstruktsiooniliselt, märgistame kihid seinte analüüsimiseks. Sel juhul valime kihid WALLS ja
AXES. Juhul, kui seinte koostisosad paiknevad korraga mitmes kihis, v ib programm neid
valesti interpreteerida. Sellises olukorras märgistame klahviga
seina fragmendi ja akna
alaosas kuvatakse kontroll, kuidas seda seina interpreteeritakse. Valime kaks v i kolm seina
iseloomulikku fragmenti. Vajutades klahvi
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on v imalik seina tarbetu märgistus k rvaldada.
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4. Akna ülaosas täiendame seinte paksuse diapasooni (miinimum- ja maksimumväärtust). Juhul,
kui projektis eksisteerivad betoneeritud ventilatsioonikanalid v i suitsukanalid, tuleb seinte
paksust suurendada vajaliku väärtuseni, et neid elemente igesti interpreteerida.
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5. Kl psame JÄTKA. Avaneb uste ja akende interpreteerimisaken. Märgistame kihid, millel uksed
ja aknad paiknevad ja määrame kindlaks akende laiuse diapasooni. Valida tuleb akende ja uste
laiuse maksimaalne väärtus. Eriti tuleb seda silmas pidada juhul, kui projektis on kahekordseid
uksi. Sel juhul interpreteerib programm neid elemente igesti.
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6. Valime programmi pakutavast „raamatukogust” uste ja akende liigi, mis oleks identsed
imporditud joonisel paiknevatega. Koostisosade üksikasjalikuks kontrollimiseks kasutame akna
ülaosas paiknevaid ikoone, mis on nähtud ette videoläbivaatuse jaoks.
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7. Kl psame JÄTKA. Siirdume joonise kujul, st. graafilise interpretatsioonita laaditud kihtide
valimise juurde. K ik kihid on vaikimisi märgistatud. Kl psates hiire parempoolse klahviga
kihtide nimekirjal valime akna TÜHISTA VALIK “ VALIK K IK “ ja seejärel valime ainult need,
mis on vajalikud planšeti graafiliseks täiendamiseks. Antud juhul valime k ik kihid STAIRS.
Loobume ruumide kirjelduste laadimisest, kuna programm koostab ise kirjeldused ja nende
kahekordne arv ajaks joonise ainult segasemaks.

8. Vahetuks interpreteerimiseks ja faili programmi laadimiseks kl psame JÄTKA. Programm
projitseerib interpretatsiooni protsentuaalse töötluse. Selle l pus kuvatakse teade, et
interpreteerimine on l ppenud ja fail laaditakse jooksvasse töölehte lahtrisse
KONSTRUKTSIOON.
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9. Sel hetkel on meil olemas juba valmis ruumid seintest, ustest ja akendest. Nende elementide
jaoks v ime määrata kindlaks soojusjuhtivuse teguri „U”.

10.Korruse projektsiooni joonise laadimiseks avame uue töölehe. Kl psame hiire parempoolse
klahviga jooksva lehe lahtril ja avame TÖÖLEHTEDE HALDAMISAKNA. Kl psame klahvil UUS,
valime lehe tüübi PLAANIVAADE. Näitlikkuse huvides vahetame välja lehtede nimetused,
vastavalt esimesel juhul PARTERIKS ja teisel juhul KORRUSEKS. Jooksvaks tööleheks valime
lehe KORRUS ja sulgeme TÖÖLEHTEDE HALDAMISAKNA.
11.Lehel KORRUS menüüs FAIL valime käsu IMPORDI HOONE PLAAN DWG/DXF FAILIST.
Programm avab akna milles leiame teise, selle projekti jaoks kettale kirjutatud faili .dwg.
Märgistame selle ja kl psame AVA.
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12.Kordame ülaltoodud samme 1–8.

4.4. Ruumide andmete sisestamine
Pärast projektsioonide importi ja interpreteerimist saame hoone konstruktsiooni joonise täpselt
kindlaksmääratud ruumidega. Järgnevalt on vajalik lisada andmetabelitesse ruumide andmed.
1. Siirdume lahtrisse KONSTRUKTSIOON, kl psates vastaval lahtril ekraani parempoolses
alanurgas. Ruumide märgistamisel (piisab neil kl psamisest) kuvatakse nende andmetabelid.
Seejärel kontrollime ruumide temperatuure. Vannitoale omistame vastavalt k rgema
sisetemperatuuri.
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2. Väljal v all kirjutame temperatuuri, mis eksisteerib antud ruumi all. Hoonel on keldrid ja
o
seepärast v tame allolevaks temperatuuriks 8 C.

3. Sisestame k igi ruumide andmed ja kordame sama operatsiooni projektsioonil KORRUS.
o
Jätame temperatuuriks neis ruumides ja nende all paiknevais ruumides vaikimisi 20 C, kuid
o
vannitoa puhul v tame m lemaks temperatuuriks 24 C.
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4. Projekt h lmab kaht köetavat korrust. Peale selle on hoones keldri ja pööningu mitteköetavad
ruumid. Neil pole graafikaredaktoris neile vastavaid projektsioone. Soojuskadude igeks
arvustamiseks programmi poolt lisame graafikaredaktorisse horisontaalse vaheseina tüüpi
elemente: p rand (parteris) ja vahelagi (korrusel). Käesolevas ppetunnis asendame
eksisteerivad keldri- ja parteriruumid Instal-heat&energy 4.5 programmi teisel pool
horisontaalset vaheseina oleva temperatuuri sisseviimisega. Kütmata ruumide jaoks on juba
o
deklareeritud temperatuur 8 C.
5. Valime projektsioonil PARTER ülemisel instrumendipaneelil lahtrist KOMPONENDID klahvi
HORISONTAALNE PIIRDETARIN
, siirdume jooniseruumi ja kl psame järjestikku k igil
ruumidel. Programm projitseerib halli äärjoonega kontrolli kohas, kuhu element paigutatakse.
Pärast kl psamist kuvatakse sinine joon hooneid piiravais vaheseinte telgedes ja katkendlik
joon nende vaheseinte vahemikes.
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6. Kuna teame, et k ik ruumid asuvad keldrite kohal, paigaldame klahvi F3 abil joonisel k igisse
ruumidesse p randa. Andmetabelis jätame muutmata tingliku „JAH väljal ARVUTATUD Instalheat&energy 4.5”.

7. Projektsiooni KORRUS ruumides paigaldame ruumidesse HORISONTAALNE PIIRDETARIND:
LAGI tüüpi elemendid. Andmetabelis jätame muutmata tingliku „JAH väljal ARVUTATAV Instalheat&energy 4.5”.
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4.5. Vaheseinte graafiliste andmete täiendamine
Täiendame hoone struktuuri, kirjutades:
1. Valime p himenüüs PROJEKTI VALIKUD v i vajutame klahvikombinatsiooni Ctrl+F7. Projekti
variantide nimekirjas tuuakse esile rida HOONE KONSTRUKTSIOON ja avaneb aken HOONE
KONSTRUKTSIOON.
2. Selle akna vasakul küljel paikneb korruste, korterite ja konkreetsete ruumide nimekiri. Selle
avamiseks kl psame ikoonikestel + hoone struktuuri koostiselementide juures. Paremal küljel
kuvatakse märgistatud elemendi andmed. V ime täita k iki hoone elemente puudutavad väljad.
Juba olemasolevate elementide jaoks kirjutame sisse nimetuse, korruse järjekorranumbri ja
k rguse ning vahelae paksuse. Muutmata jätame aknalaua vaikimisi k rguse. Määrame
kindlaks niši laiuse 1500 mm, mis v rdub akna laiusega. Voolutoru k rguse korrusel paigutame
tasemele 0,1 m
3. Pärast hiirekl psu valitud väljal ilmub joonise paremal küljel projektsioon, mis teatab, millist
suurust antud hetkel muudetakse.

4. Samamoodi täiendame korruse andmeid. Pärast k igi andmete täiendamist sulgeme HOONE
KONSTRUKTSIOON akna, vajutades klahvi OK.
5. Salvestame (säilitame) projekti kettale, omistades sellele ühese, selle olemust määrava
nimetuse, nii et hiljem oleks seda teises programmis h lbus leida ning avada.

102

ppetund 3: Instal-therm 4.5 HCR & Instal-heat&energy 4.5

4.6. Projekti ja täiendavate andmete laadimine
Hoone soojuskadude arvutamiseks laadime kirjutatud projekti programmi Instal-heat&energy 4.5.
1. Käivitame programmi paketi administraatorist Instal-heat&energy 4.5. Pärast programmi
käikulaskmist kuvatakse instrumendipaneeli p himenüü. P himenüüs FAIL valime käsu AVA
PROJEKT v i vajutame instrumendipaneelil. Leiame varem kettale kirjutatud projekti faili,
märgistame selle ja kl psame
. Projekt laaditakse programmi ja avatakse real ÜLDISED
ANDMED.
2. Kl psanud vastaval positsioonil ekraani vasakpoolses alumises nurgas valime lahtri
ARVUTUSSTANDARDID JA -VALIKUD ning tühistame märgistuse väljal ENERGIA HOOAJA
ENERGIAKULU ARVUTAMINE, kuna antud näites me neid arvutusi ei tee.

3. Siirdume reale HOONE ANDMED ja väljal LINN valime nimekirjast selle piirkonna nimetuse, kus
paikneb vaadeldav hoone v i sellele lähima piirkonna nimetuse. Andmed jätame vaikimisi
muutmata.
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4. Ülemises vasakpoolses aknas kl psame real HOONE KONSTRUKTSIOON. Kl psanud
ikoonikesel
ekraani alaosas pöörame vaadet nii, et näha oleks k ik ruumid hoones.
Kl psates korrustel paneme neile lahtrisse NIMI nime, peale mida programm omistab k igile
tubadele numbrid.

5. Programm omistab graafikaredaktorisse sisestatud horisontaalsetele vaheseintele (p randad ja
vahelaed) automaatselt vaheseina tüübi. Esimese töölehe puhul (PARTER) on selleks
P RAND MAAPINNAL, viimase lehe puhul (KORRUS) on see katus. Näites on deklareeritud,
et horisontaalsete vaheseinte taga paiknevad vastavalt mitteköetav kelder (parteri all) ja
mitteköetav pööning (korruse peal). Seet ttu tuleb pärast faili laadimist programmi Instalheat&energy 4.5 muuta horisontaalsetele vaheseintele omistatud tüübid. Selleks eraldame
parteri plaanil ruumid ja valime tulbas TÜÜP P RAND MAAPINNAL asemel SISEP RAND.
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6. Seejärel kirjutame üles temperatuuri teisel pool vahelage. Kütmata keldri ja pööningu jaoks
valime 8 C ( tp C).

7. Toimime niimoodi k igi parteri ja korruse ruumidega. Korruse puhul valime nimekirjast vahelae
tüübi KATUS asemel SISEP RAND.
♦

Näpunäide: Ülaltoodud meetodi A abil on v imalik avada sama fail ka programmis Instal-therm 4.5
HCR, sulgemata seejuures Instal-heat&energy 4.5.
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4.7. Vaheseinte konstruktsiooni ja omaduste kirjeldus
Soojuskadude arvutamiseks on tarvis k igepealt kirjeldada programmis vaheseinu, mida
hakkame kasutama, neid graafikaredaktoris ruumidele kinnitades. Näiteks luuakse osa vaheseinu
vastava materjali konkreetseist kihtidest, teised aga kujutavad endast nn. valmis vaheseinu
koefitsiendi Un etteantud väärtusega.
1. Kl psame ülemisel vasakpoolsel aknal real KANDETARINDITE DEFINITSIOONID ja alumisel
Paremal pool kuvatakse esialgu tühi vaheseinte tabel. Avame menüü, milles valime
ülesande LISA KANDETARIND DEFINITSIOON.

2. Kuvatakse uus tabel väljadega vaheseinte andmete sisestamiseks. Kirjutame sinna vaheseina
identifitseeriva lühikese nimetuse ja valime nimekirjast tüübi. Seejärel avame välja MATERJAL
ja valime kihtidest koosneva vaheseina jaoks nimekirjast konkreetse materjali, millest on loodud
vaheseina kiht ning täiendame selle paksust tulbas „d”. Valime järjekordse materjali ja
täiendame selle paksust. Toimime niimoodi k igi antud vaheseina kihtidega. Välise vaheseina
konstruktsioonis tuleb kihtide järjestust kirjeldada sisepinnast (kihist) välispinna suunas.
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3. Akna alaosas projitseerib programm arvutuste seisundi kontrolli ja koefitsiendi Un väärtuse.

4. K ik kihtidest koosnevad vaheseinad paigaldame samal viisil.
5. Juhul, kui soovime luua valmis vaheseina lisame vahemiku definitsiooni, kirjutame üles
nimetuse ning valime tüübi. Seejärel valime väljal KANDETARINDI MÄÄRATLUSVIIS variandi
MÄÄRATLETUD U-ga PIIRDETARIND ja lisame soojusjuhtivuskoefitsiendi U. VÄLISUKSED ja
VÄLISAKNAD tüüpi elementide jaoks tuleb olenevalt programmis sisalduvast kohustavast
normide ja standardite komplektist sisestada ka pilude suurus, mille kaudu hk v ib väljast
sisse tungida.
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6. Paigaldame samamoodi ka ülejäänud vaheseinad hoones.

7. Et projekti edasine töötlemine toimub programmi Instal-therm 4.5 HCR graafikaredaktoris,
salvestame faili kettale.
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4.8. Konstruktsioonitüüpide andmine vaheseintele joonisel
Pärast projekti vaheseinte määratluste deklaratsioonide projekti sisestamist tuleb k igile
vaheseintele joonestusplanšetil anda konstruktsioonitüüp.
1. Siirdume programmi Instal-therm 4.5 HCR, kus asub vaadeldav (avatud) näide. Uuendanud
programmi andmeid v ime asuda projekti redigeerima. All parempoolses nurgas lukustame
klahvi LUKK abil k ik lehe elemendid, et need ei nihkuks üksikute seinte esiletoomisel paigast
ja siirdume KONSTRUKTSIOON lahtrisse.
2. Valime p himenüüs REDIGEERI käsu VALI K IK...LIIKI KOMPONENDID >> SEIN>>
VÄLIMINE märgistame joonisel k ik välisseinad. Andmetabelis valime väljal KANDETARINDI
KONSTRUKTSIOON vastava seina nimetuse.
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3. Välisseintes paiknevate akende ja uste jaoks valime andmetabelis samuti vastava
konstruktsioonitüübi.
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4. Kuna projektis on tegemist kaht liiki välisseinaga märgistame režiimi multiselect (ühtaegu klahvi
Shift vajutades ja hiirega kl psates) esmalt k ik suhteliselt „paksud” (teise liigiga v rreldes)
seinad ja valime nende jaoks seina konstruktsiooni tüübi.. Analoogiliselt märgistame ka teist liiki
seina ja valime nende jaoks andmetabelis tüübi.
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5. Seejärel märgistame ühtaegu k ik horisontaalsed vaheseinad, st projektis paigaldatud
p randad ja valime nende jaoks tabelis tüübi.
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6. Kordame neid operatsioone KORRUSE plaanil. Andmetabelis omistame välis- ja siseseintele
nig laele vastavad vaheseinte konstruktsiooni tüübid.

7. kuna projekti edasine töötlus toimub programmi Instal-heat&energy 4.5, graafikaredaktoris,
salvestame faili kettal.

4.9. Andmete täiendamine programmis Instal-heat&energy 4.5 ja arvutuste
tegemine
1. Siirdume soojuskadude ja sesoonse energiatarvituse arvutusprogrammi juurde. Omistame
k igile ruumidele niisuguse vastava tüübi, et programm saab
igesti arvutada
väljat mbeventilatsiooni huvoogude vajalikud väärtused.
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2. Tuleb silmas pidada, et köetavaid pindu (antud juhul on selleks ainult p rand) ei v etaks
soojuskadude arvutustes arvesse. Sel eesmärgil märgistame välja iga niisuguse p randa tulbas
„K”.
3. Pärast igat niisugust andmete modifitseerimist teeb programm automaatselt arvutuse, mille
tulemused kuvatakse akna alaosas, ruumide tasemel.

4. Salvestame projekti ja suleme programmi. Siirdume programmi Instal-therm 4.5 HCR, milles
toimub videoprojektsiooni uuendamine ja projektsioonil kuvatakse konkreetsete ruumide
soojusvajadust puudutav info. Juhul, kui ruumis on p randaküte ja nii radiaatorite kui
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p randakütte osatähtsused deklareeriti nagu AUTO, püüab programm arvutuste tegemisel katta
v imalikult suurt osa soojuskadudest SP silmustega, valides ülejäänud kadude katteks
radiaatorid.

4.10. P randakütte paigaldus
Vt osa 3.5

4.11. P randa ja välimiste tsoonide konstruktsiooni kindlaksmääramine
Vt osa 3.6

4.12. Ühenduste joonestamine
Projekti teostamise täielikkuse huvides tuleb ühendused välja joonestada.
1. Asudes redigeerimisdiapasooni lahtris KÜTE valime ülemise instrumendipaneeli lahtrist
KIIRGAV elemendi TOITETORUDE PAAR

.

Vt osa 3.11, alates alapunktist 2

4.13. Radiaatorite paigaldus projektsioonidele
Vt osa 3.7

4.14. Jaotusv rgu joonestamine
Vt osa 3.8

4.15. Skemaatilise vaate loomine ja boileri paigaldus projektis
Selleks, et kogu süsteem oleks igesti joonestatud tuleb projekti paigaldada soojusallikas. Loome
selleks uue töölehe, millele kanname boiler tüüpi elemendi ja seejärel lülitame sellega skemaatilise
vaate kujul kogu süsteemi.
Vt osa 3.12, alates alapunktist 1 (ilma p 9).
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4.16. Arvutused ja arvutuste variandid
1. Pärast uute andmete projekti sisestamist teeme arvutused uuesti (klahv F10). Andmete
diagnostika järel siirdub programm vigade puudumisel arvutusvariantide esimese akna SP
KIIRG K. RINGLUSE JUURDEVOOLUTEMPERATURID juurde ja järgmiseks etapiks on
toitetemperatuuri kindlaksmääramine. Vasakul pool on toodud reguleerimistsükli nimetus,
milleks antud juhul on andmetabelis esitatud allika nimetus. Juhul, kui nimetust pole pakutud,
näitab programm automaatselt, et allikas on „nimetu”.
2. Vajutades klahvi
määrame kindlaks optimaalse toitetemperatuuri, mis
kuvatakse k rvaloleval väljal. Klahv GRAAFIK kutsub esile konkreetsete ruumide
küttesüsteemide toitetemperatuuride graafiku kuvamise. Rohelist värvi vertikaalne katkendlik
joon, mis on horisontaalteljel märgistatud kolmnurgakujulise nooniusega, kujutab endast
toitetemperatuuri tegelikku seadistust. Juhul, kui antud toitetemperatuuri puhul muutub
horisontaaljoon ruumi nimetuse juures siniseks, tähendab see ruumi alakütmist, punaseks
muutumine aga ülekütmist.
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3. Kl psates JÄRGMINE, siirdume lahtrisse KIRG K. ARVUTUSVALIKUD, mis on sellel etapil juba
temperatuuri osas väljaarvutatud. Kl psanud hiireklahviga välja n [cm] paremal küljel v ime
vaadelda k iki pakutavaid silmuste paigalduse variante ning programmi valitud varianti. Jättes
väljale AUTOMAATNE märgistatuse, laseme programmil automaatselt välja valida SP
paigalduse ruumides.
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4. Kl psates JÄRGMINE siirdume radiaatorkütte ja jaotusv rgu lahtrisse ARVUTUSTE VALIKUD.
Kontrollime neljas aknas radiaatorkütte variantide igsust. Siirduma aknast aknasse, kl psates
järjestikku
ekraani
vasakul
küljel
paikneval
nimekirjal.
Lahtris
SÜSTEEMI
TASAKAALUSTAMISE VALIKUD kuvatakse andmetabelisse kirjutatud allika nimetus.

5. Arvutuste l petamiseks kl psame JÄRGMINE v i siirdume lahtrisse TULEMUSED. Programm
l petab hüdraulika arvutused ja koostab materjalide spetsifikatsiooni.

4.17. Tulemuste kontrollimine
Lahter TULEMUSED koosneb kahest aknast. Vasakpoolses aknas asub tulemuste temaatiliste
rühmade nimekiri, parempoolses aga kuvatakse konkreetsed, üksikasjalikud tulemused hetkel
märgistatud temaatilise rühma osas. Juhul, kui projektis on deklareeritud kaht tüüpi küte ja üks allikas,
projitseerib programm allikale omistatavad tulemused m lema küttetüübi jaoks.
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Toitetemperatuuri ja tagastuse osas on prioriteetsed radiaatorkütte tulemused. Vaatame läbi
tulemuste tabelid, kl psates konkreetsete rühmade nimetustel.

4.18. Tulemuste tabelite printimine
Vt osa 2.10

4.19. PK silmuse joonestamine
Vt osa 3.16

4.20. Joonise printimine
Vt osa 3.17
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004 +20 °C
Qn ut: 439 W
003 +24 °C
Qn ut: 996 W

004
14,19 m n 35

003
11,35 m n 15
005 +20 °C
Qn ut: 906 W
005
22,13 m n 20

Tööleht 3:GF-p

002 +20 °C
Qn ut: 449 W

001 +15 °C
Qn ut: 0 W

002
15,15 m n 35

006 +20 °C
Qn ut: 469 W

007_a
14,50 m n 15 / 35

007 +20 °C
Qn ut: 1120 W

006
12,00 m n 25

007_b
19,52 m n 15 / 35

Nr.

Muudatused

Kuupäev Allkiri

Teema

ppetund 3 Wavin Instal-therm 4.5 HCR
+ Instal heat&energy 4.5

Joonis nr.

M

tkava

5

Pealkiri

Kuupäev
Ette valmistanud
Kontrollinud

Allkiri

2,00

3,00

2,00

1200 mm VKU 21/300

700 mm VKU 20/900

1200 mm VKU 21/300

Tööleht 3:G1
103 +20 °C
Qn ut: 951 W
102 +24 °C
Qn ut: 1094 W
102
10,12 m n 25

3,00

Tööleht 3:FF-p

Tööleht 3:G2

101 +20 °C
Qn ut: 699 W

104 +20 °C
Qn ut: 647 W

3,00

3,00

106 +20 °C
Qn ut: 607 W

105 +20 °C
Qn ut: 1079 W

2,00

2,00

VKU 21/300 1200 mm

Nr.

Muudatused

Kuupäev Allkiri

VKU 20/500 1200 mm

Teema

ppetund 3 Wavin Instal-therm 4.5 HCR
+ Instal heat&energy 4.5

Joonis nr.

M

tkava

6

Pealkiri

Kuupäev
Ette valmistanud
Kontrollinud

Allkiri
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5. INSTAL-SAN 4.5 T
PPETUND 4. KÜLMA JA KUUMA VEE
VEEVARUSTUSSÜSTEEMI KOMPLEKTSE PROJEKTI NÄIDE
ÜLDFAILI ISB EHITUSPLANŠETI KASUTAMISEGA
ppetunni eesmärk on lihtsa ja kiire meetodi tutvustamine veevarustussüsteemi rajamiseks
külma ja kuuma vee andmiseks, kasutades valmis küttesüsteemi projekti sisaldavat faili .isb.
Küttesüsteemi projekt on loodud hoone graafilise struktuuri alusel, vt ppetundi 2. Ka hoone
joonestatud projekt on aluseks veevarustussüsteemi projekteerimisel. Ehitusprojekti sisaldav lahter
kujutab endast üldist redigeerimisosa m lema projekti jaoks.
Veevarustussüsteemi skemaatiline vaade koosneb sellistest elementidest nagu allikas, külma vee
kütteseade, ühendused, jaotusv rk ja püstik. Originaalidena sisestatud v rgu fragmente, (kahes
vannitoas ja köögis) esimese ja teise korruse projektsioonidel kujutatakse jaotusel nende elementide
varjudena. Sel viisil saame v rgu komplektse joonise.

5.1. Programmi käivitamine ja ekraani sisu esitamine
1. Pärast programmi käikulaskmist paketi administraatori tasemelt demonstreeritakse vaikimisi
akent tervitusega, mis v imaldab meil luua uue projekti, avada olemasolev v i avada viimati
avatud projekt. Juhul, kui seda akent ei kuvata, loob programm automaatselt uue projekti.
2. Pärast programmi avamist kuvatakse järgmised ekraani elemendid:

P himenüü

Instrumentide paneel

Andmete tabel
Töölehtede
nimetuste lahtrid

Seisundipaneel

Projekti
lahtrid

andmete

redigeerimisdiapasoonide

Töörežiimid
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• Tiitelpaneel: p hiakna tiitelpaneeli vasakul küljel paikneb programmi nimetus ja antud hetkel
redigeeritava projekti faili nimetus. Tiitelpaneeli paremal küljel paiknevad standardsed
Windowsi süsteemi akna nupud.
• P himenüü: paikneb tiitelpaneeli all. Kl ps hiire vasakpoolse klahvigamenüü valitud real
kutsub esile selle skemaatilise vaate ja käskude nimekirja demonstreerimise.
• Instrumentide paneel: on jaotatud temaatilisteks lahtriteks, mis aktiveeritakse hiire
vasakpoolse klahvi kl psuga. Pärast hiirekl psu pakub programm valitud lahtris valitud
redigeerimisdiapasoonile kinnitatud nuppude märke. Vasakpoolse hiireklahvi kl ps valitud
märgil kutsub esile sellele kinnistatud funktsiooni kuvamise v i ülemineku teatud elemendi
sisestamise programmi graafikaruumi.
• Andmete tabel: paikneb standardse variandi puhul programmi akna paremal küljel. Tabelis
täiendame programmi tööruumi viidud elementide andmeid. Seda tabelit on v imalik sisse ja
välja lülitada funktsionaalse klahvi F12 abil., Soovitatav on lülitada andmete tabel välja ainult
projekti graafilise osa loomisel. Elemendi andmed on jaotatud kategooriateks, olenevalt
elemendi liigist.
• Seisundipaneel: paikneb programmi akna alaosas. Selles paiknevad andmed projekti
seisundi kohta (arvutatud/arvutamata), hiirekursori koordinaadid tööruumis, andmed antud
hetkel sooritatava operatsiooni kohta, samuti redigeerimisdiapasoonide lahtrid ja
töörežiimide väljad.
• Projekti andmete redigeerimisdiapasoonide lahtrid: paiknevad programmi akna alumises
parempoolses nurgas, kohe andmete tabeli all. Lahtrid eraldavad üksteisest programmi
loogilisi osi - installimist, konstruktsiooni, joonestusplanšetti, printimist. Juhul, kui loetud fail
sisaldab küttesüsteemi projekti, on see kättesaadav läbivaatuseks lahtris KÜTE. Igale lahtrile
on kinnistatud valikuvariandid, mis kutsutakse välja hiire parempoolse klahvi abil:
„Passiivsena nähtamatu”,
„Passiivsena hall”,
„Passiivsena nähtav”.
Vastava valikuvariandi esiletoomise teel v ivad antud redigeerimisdiapasooni kuuluvad
elemendid olla pärast siirdumist teise redigeerimisdiapasooni lahtrisse kas nähtavad v i
mittenähtavad. Valitud valikuvariandile vastab lahtri liik:

• Töörežiimid: töörežiimiga väljad paiknevad projekti andmete redigeerimisdiapasoonidega
lahtrite all. Antud töörežiimi (ORTO, LUKK, RUUD, AUTO, KOR) sisselülitamine toimub
pärast vasakpoolse hiireklahvi kl psu töörežiimi väljal. Töörežiimi nimetuse sinine värv
tähendab seda, et antud töörežiim on aktiivne. Töörežiimi mitteaktiivsust tähistab šrifti hall
värvus.
• Tööruum: tööruum on ülalt ja vasakult küljelt piiratud vertikaalse ja horisontaalse
märgistusega. Need tagavad jooksva kontrolli paigaldatavate elementide üle. Nupp ülemises
vasakpoolses nurgas märgistuste vahel tagab v imaluse muuta kontrollimise mastaapi ja
näitab jooksvat skaalat. Tööruumi all ja paremal küljel paiknevad vertikaalne ja horisontaalne
liiguti joonise nähtava diapasooni muutmiseks. Alumises parempoolses nurgas horisontaalse
ja vertikaalse liiguti vahel paiknev element on navigaator, mis v imaldab ümberpaigutamist
tööruumi piires. Horisontaalsest liigutist vasakul asuvad projekti töölehtede lahtrid.
• Töölehtede nimetuste lahtrid: projekti v ib programmis jaotada osadeks, millest igaüks
kujutab endast joonestuslehte. Üleminek nende vahel toimub hiire vasakpoolse klahvi
kl psamisega valitud lahtril. Lehtede juhtimisakna avamiseks tuleb kl psata hiire
parempoolse klahviga töölehe suvalisel lahtril. Selles aknas v ib peale muu sisestada uusi
töölehti ja kopeerida ning eemaldada olemasolevaid.
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Programmi hooldusp him tted on samasugused nagu programmi Instal-therm 4.5 HCR puhulgi
(vt osa 2.2).
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5.2. Eksisteeriva projekti laadimine, k ige tähtsamate andmete sisestamine.
Kataloogide valimine ja kataloogide vaikimisi seadmine.
1. P himenüüst FAIL valitakse funktsioon AVA PROJEKT
valitakse keskkütte valmis projekti näide.
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2. Projekt avaneb redigeerimisdiapasooni lahtris, mis puudutab küttesüsteemi. Selleks, et siirduda
veevarustussüsteemi projekti redigeerimise juurde, valime veevarustussüsteemi lahtri SAN.

3. Olemasolevail lehtedel ESIMENE KORRUS ja ÜLEMINE KORRUS on toodud hoone üksikute
korruste projektsioonid, kuna lahter KONSTRUKTSIOON h lmab valikuvarianti PASSIIVSENA
NÄHTAV. Küttesüsteemi skeeme pole näha, sest valisime lahtris KÜTE variandi PASSIVSENA
NÄHTAMATU.
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Veevarustussüsteemi üldiste andmete deklareerimiseks (valimaks vaikimisi torude kataloogid)
tuleb avada aken projekti valikutega, vajutades klahvi F7.
Siin määratakse kindlaks projekti üldised andmed, nagu külma ja sooja majapidamisvee
temperatuur vaikimisi, hoone liik ja jooksva töölehe üldandmed: v rgu torude, püstikute ja
juurdepääsude ümbruse temperatuurid vaikimisi. Aknas PROJEKTI VALIKUD viibides v ime ka muuta
programmi objektide välisilmet.
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4. Projektis kasutatavate kataloogide lugemiseks kl psame hiire vasakpoolse klahviga projekti
valikud aknas nimekirja real KATALOOGID ja mis avab akna KATALOOGID. See aken on
jaotatud lahtriteks TORUD JA TORUARMATUURID, VENTIILID JA ARMATUURID,
ISOLATSIOON, SEGISTITE JA ARMATUURIDE PAIGALDAMINE. Meid huvitavate kataloogide
väljavalimiseks kl psame nimekirjal lahtri vasakpoolses aknas.
,
Märgistatud kataloog
tuuakse esile. Järgnevalt kasutame siniste nooltega nuppe esiletoodud kataloogi v i
kataloogide paigutamiseks lahtri parempoolsesse aknasse, mis v imaldab nende kasutamist
projektis. Parempoolses aknas paiknevate kataloogide nimekirja on v imalik muuta vastaskülge
suunatud noolemärkidega nuppude abil.

5. Valime lahtris TORUD JA TORUARMATUURID jooksva projekti jaoks tsingitud terastorude
kataloogi.
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6. Projekti valiku aknas valime avatavast nimekirjast rea NUMMERDA UUESTI >>TORUD,
TERMINALID, VENTIILID. Väljadel TORULIIK (KUUM, TSIRKULATSIOON) ja TORULIIK
(KÜLM) valime valitud tootja kataloogist projektile vastava torude tüübi. Antud/selles kohas
deklareerime ka tarbija ühendussüsteemi, mis peab vastama varem valitud torude kataloogile.
Tarbija ühendussüsteem iseloomustab k igi tarbijate väljunditega ühenduste realiseerimist.

5.3. Vastuv tturite paigaldamine, ühenduskohad püstikuga ja
veevarustussüsteemi joonise valmistamine hoone projektsioonidel
Siirdume esimese korruse lehele ja selle redigeerimisdiapasooni lahtrile, mis on seotud
veevarustussüsteemiga (SAN). Vannitoas ja köögis paigaldame kuuma ja külma vee tarbijad koos
veevärgiga.

5.3.1. Tarbijate paigaldamine esimese korruse projektsioonile
Esimese korruse köögis ja vannitoas paigaldame vastavad külma/kuuma vee vastuv tturid ning
sanitaartehnika. Köögis on vastuv tturiteks köögivalamu ja n udepesumasin, vannitoas pesumasin,
dušialus koos paneeliga, kaks kraanikaussi, WC pott ja pissuaar.
Vastuv tturite joonisele paigaldamisel kasutame režiimi AUTO, mis h lbustab vastuv tturite
paigaldamist seinte äärde ja v imaldab automaatselt ühendada v tupunkte sanitaartehnikaga nende
graafiliste elementide paigaldamisel.
K igepealt paigaldame k ik kanalisatsiooni elemendid ja v tupunktid, seejärel sisestame nende
andmed.
1. Ülemisel instrumentide paneelil valime lahtrist VASTUV TJAD elemendid, mis hakkavad
kuuluma vannitoa v rku: pesumasina
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, kraanikausi

, segisti

, pesukauss

,
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dušipaneeli

,

n udepesumasina

WC

poti

,

pissuaari

.

Kööki

paigutame

köögivalamu

ja

.

2. Valime elemendi
, siirdume graafikaruumi ja viime kursori seina äärde. Samal hetkel
t mbab programm automaatselt paigaldatava elemendi seina äärde, mida demonstreeritakse
märgi abil.
3. Pärast kl psu vasakpoolse hiireklahviga element paigaldatakse valitud kohta ning kuvatakse
joonisel.

4. Niisuguste elementide paigaldamine, nagu dušialus + dušipaneel v i kraanikauss + segisti, on
v imalik ühendada need elementide automaatse ühendamisega. Sooritame selle operatsiooni
niimoodi, et paigutame projektsioonile näiteks dušialuse ja valime seejärel instrumentide
paneelilt dušipaneeli ning kl psame vasaku hiireklahviga dušialuse joonisel. Dušipaneel
paigutatakse automaatselt alusele. Dušialuse ümberpaigutamisel paikneb automaatselt ümber
ka dušipaneel.
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5. Pärast paigaldamist v ime dušipaneeli hiire abil „lohistades” ümber paigutada piki aluse valitud
külge.
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6. Analoogiliselt paigaldame
sanitaartehnikaga.

esimesel

korrusel

k ik

vastuv tturid

koos

juurdekuuluva

7. Alustame v tupunktide konfigureerimisega. Klahvi F12 abil lülitame sisse andmete tabeli.
Elementide andmed valime valikunimekirjadest v i sisestame andmete tabeli väljadele.
Enamiku andmete jaoks piisab vaikeväärtuste heakskiitmisest. Märgistame joonisel dušipaneeli
koos alusega (need elemendid moodustavad paari) ja andmete tabelis demonstreeritakse
dušialuse ning selle juurde kuuluva dušipaneeli andmed. Kategoorias KOMPONENTIDE
TUVASTAMINE väljal RUUMIS kuvatakse automaatselt selle ruumi sümbol, kus asuvad
märgistatud elemendid. Kategoorias TEHNILISED ANDMED v ime vajaduse korral muuta ka
vaikeväärtusi:
- Segisti liik – muudab segisti joonist.
- Vee väljalaskepunkt – muudab arvutuslikku tüüpi (millega kaasneb peale muu normatiivse
voolu muutus v tupunktist ja kuni vastuv tturiteni n utava r hu muutus).
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8. Seejärel siirdume kraanikausside veev tusegistite konfigureerimise juurde. Nende
konfigureerimise ajal v ime kasutada grupiviisilist märgistamist, sest projektsioonil paiknevad
kraanikausid on ühesugused. Elementide grupiviisiliseks märgistamiseks vajutame elemendil
kl psamise ajal klahvi Shift. Tabelisse sisestatud andmed puudutavad märgistatud elemente.
9. Analoogiliselt konfigureerime ka ülejäänud veev tupunktid.

5.3.2. Kaugühenduse paigaldamine ja esimese korruse jaotusv rgu joonise tegemine
Selles näites kasutame me veev tupunktide automaatset jaotusv rguga ühendamise funktsiooni.
Joonestame kuuma ja külma vee torud ning seejärel ühendame nendega veev tupunktid. Püstiku
paiknemiskohas l petatakse jaotusv rk kaugühendusega. Analoogiline kaugühendus paigutatakse
esimese korruse tasemel jaotusele ja ühendatakse püstikuga.
Külma vee allikas ja kütteseade kuvatakse selles v rgu osas, mis on skemaatilisel vaatel nähtav.
Torude joonestamise h lbustamiseks kasutame töörežiimi ORTO, mis abistab horisontaalsete,
vertikaalsete ja teatud nurga all olevate torude paigaldamist, samuti režiimi AUTO mis v imaldab
torusid automaatselt ühendada.
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1. Valime ülemisel instrumentide paneelil LÄBIVOOLU- JA MUUD KOMPONENDID elemendi
KAUGÜHENDUS
, siirdume graafikaruumi ja kl psame kohal, kus asub jaotusv rgu
planeeritud püstik. Kaugühenduse paigalduskohaks on vannitoa nurk.

2. Valime real KOMPONENDID elemendi TORUDE PAAR-KÜLM VESI, SOE VESI
,
siirdume graafikaruumi ja sisestame torud, alustades KAUGÜHENDUSEST. Seejärel
paigutame torud piki vastuv tturite rida. Torude paigutuse algpunkti tähistame vasaku
hiireklahvi kl psuga, samuti toru trassi suuna muutuse. Parema hiireklahvi kl ps v i torude
viimine vastuv tturi ühenduspunktideni ja seejärel kl ps vasakpoolse hiireklahviga viib torude
joonestamise l pule.
3. Torude paigaldamine toimub režiimis AUTO, mille saab välja lülitada klahvi Shift abil, kui
programm teostab ebasoovitava ühenduse v rgu teel.
4. Oleme joonestanud v rgu kogu korrusel. Seejärel ühendame sellega kuuma/külma vee
vastuv tturid. Selleks tuleb meil esmalt märgistada kogu v rk ja k ik vastuv tturid. Selleks
valime peamenüüst REDIGEERI käsu VALI K IK KOMPONENDID
. seejärel valime
rippmenüüst KOMPONENDID käsu ÜHENDA TERMINALID AUTOMAATSELT
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5. Pärast sanitaartehnika ühendamist küsib programm KUSTUTAN TARBETUD TORUOTSAD?
Sel juhul valime JAH, kuna torude ülejäänud otsi ei kasutata.
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5.3.3.

V rgu joonestamine teisel korrusel

Teise korruse töölehel joonestame veev rgu punktides 5.3.1 ja 5.3.2. Kirjeldatud meetodiga.
V rgu fragment teisel korrusel näeb välja niimoodi:

5.4. Planšeti loomine skemaatilise vaate jaoks
Veevarustussüsteemi skemaatiline vaade joonestatakse hoone sellisel ristl ikel, mis sisestati faili
k. k. projekti loomisel. (vt osa 5.1), kuid eraldi skemaatilise vaate töölehel. Kopeerides
vahelagede/ülekatete skeemi küttesüsteemi skemaatilise vaate veevarustuse töölehelt, sisestame
selle veevarustuse süsteemi skemaatilise vaate töölehele.
1. Avame uue töölehe kasutades funktsiooni TÖÖLETEDE HALDAMINE ja sealt valime UUS (vt
osa 5.1) ning selle tüübiks SKEMAATILINE VAADE. Nimetame uue töölehe san skemaatiliseks
vaateks.
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2. Siirdume küttesüsteemi skemaatilise vaate töölehe juurde, redigeerimisdiapasooni
KONSTRUKTSIOON lahtrisse. Kl psame joonisel oleval p randa k ruse märgendil, misjärel
joonis läheb aktivseks, seejärel teeme joonise kohal parema hiire nupuga kl psu ning valime
KOPEERI. Seejärel siirdume teisele skemaatilise vaate lehele KONSTRUKTSIOON lehele.

136

ppetund 4:Instal-san 4.5 T

3. Klahvikombinatsiooni Ctrl+V kleebime p randa k rguse märgendi niimoodi, et koordinaadid
vastaksid suurustele vertikaalse märgistusliini skaalal.
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4. Korrigeerime vahelagede/ülekatete skeemi noolte abil, mis muutuvad kättesaadavaks pärast
ruudukestesse sattumist, mis paiknevad niimoodi raami vertikaalsetel torudel, et selle laius on
küllaldane veevarustuse süsteemi skematilise vaate joonise jaoks.
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5.5. Külma vee allika ja kütteseadme paigaldus skemaatilisele vaatele
V rgus kasutatakse ainult külma vee allikat. Kuum vesi saadakse gaasikütteseadme abil.
1. Lahtrist KOMPONENDID valime hiire vaksapoolse klahviga ALLIKAS
märgiga nupu ja
paigutame selle esimesele korrusele. Allika liigi täpsustame andmete tabeli väljal ÜHENDUSED
ja KÜLM VESI.

2. Seejärel valime komponendi KÜTTESEADE
korrusele.

märgiga nupu ja paigutame selle samale
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3. Pöörame kütteseadme horisontaalil klahvikombinatsiooni Ctrl + Tab abil niimoodi, et külma vee
väljund jääks allika poole.
4. Jätame alles töörežiimid ORTO ja AUTO, mis tagavad torude automaatse ühendamise ja m ne
elemenditüübi paigutamise kindlale normatiivsele kaugusele.
5. Valime komponendi TORU
külma vee ühenduskohas.
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5.6. Skemaatilisel vaatel püstiku loomine ja kaugühenduste paigaldus
Loome skematilise vaate töölehel ühe püstiku, millega ühendatakse kaugühendused esimese ja
teise korruse tasemetega. Jaotusv rgu ja skematilisele vaatele paigutatud püstiku v rguga ühenduse
saamiseks, mis on joonestatud hoone projektsioonidele, tuleb määrata kindlaks kaugühenduste
konfiguratsioon.
V rgu paigaldatavate vertikaalsete torude pikkus loetakse jooniselt, aga horisontaalsete torude
pikkus tuleb sisestada andmete tabelisse vastavalt nende tegelikele m tudega.

5.6.1. Kaugühenduste paigaldamine
Esimese ja teise korruse tasemele paigutame elemendi KAUGÜHENDUS. Pöörame tähelepanu
sellele, et kaugühendused asuks horisontaalsete fragmentide püstikuga ühendamise tegelikule
k rgusele vastaval ordinaadil. See h lbustab hiljem juba projektsioonidele joonestatud v rgu
fragmentide skeemi skematilisele vaatele sisseviimist.
1. Valime

instrumentide

paneelist

LÄBIVOOU-

JA

MUUD

KOMPONENDID

elemendi

KAUGÜHENDUS
ja paigutame selle esimese korruse tasemele. Pärast klahvi F3
vajutamist paigutame sama elemendi teise korruse tasemele.
2. Muudame kaugühenduste orientatsiooni, märgistades need ühtaegu järjestikuse kl psamisega
ja allavajutatud klahviga Shift ja seejärel klahvikombinatsiooniga Ctrl +Tab HORISONTAALIL
PÖÖRAMINE.

5.6.2. Püstiku loomine ja v rgu ühendamine allikaga
Ühendame skematilise vaate üksikelemendid tavalise toru v i torude paari abil. Torude paari
kasutamine kiirendab märgatavalt joonise tegemist.
1. Valime lahtris KOMPONENDID
tavalise toru ja viime selle kuuma vee väljundi juurde
kütteseadmest kohani, kuhu planeeritakse ühendada torude paar mis kulgeb püstiku suunas.
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2. Seejärel valime elemendi
ja paigaldame torude paari alates kohast, kus kütteseadme
juures valitakse kolmik kuni kohani, kus jaotusv rk läheb üle püstikuks. Suuna muutuse
märgistame vasaku hiireklahvi kl psuga. Toru l pu märgistame vasaku, seejärel parempoolse
hiireklahvi kl psuga. Niisugune torude jaotamine vertikaalseteks ja horisontaalseteks v imaldab
igesti neile pikkust omistada – automaatselt vertikaalsetel ja horisontaalsete jaoks käsitsi
andmete tabelisse kandes.

3. Ühtede ja samade graafiliste elementide paigaldamisel v ime kasutada funktsionaalset klahvi
F3 (EELMISE PAIGUTAMINE). Ühendame püstiku alusega toru teise korruse kaugühenduseni.
Ühenduskohad on märgistatud täidetud ruudukestega.
4. Torude paari KÜLM VESI, KUUM VESI abil ühendame püstiku ja esimese korruse
kaugühenduse.
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5.6.3. Kaugühenduste konfigureerimine skemaatilisel vaatel ja projektsioonidel
Pärast veevarustussüsteemi joonise valmimist skematilisel vaatel loome loogilised ühendused
skematilisel vaatel paiknevate kaugühenduste ja nendele vastavate kaugühenduste vahel k igil
töölehtedel. Selleks tuleb igale skematilisel vaatel asuvale elemendile andmete tabelis anda tähis
(näiteks mingi täht). Samast tabelist valime l pliku töölehe (antud juhul ühe projektsioonidest) millel
paikneb kaugühenduse teine element. Seejärel siirdume selle töölehe (projektsiooni) juurde ning
omistame sama tähtsümboli vastavale kaugühendusele selle andmete tabelis. L PLIKUKS
TÖÖLEHEKS valime skematiline vaade. Kordame sama protseduuri k igi torupaaridega.
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5.7. Toruarmaturidele sümbolite paigaldus
Paigaldame sellised elemendid nagu 90 p lv ja hargnemised, mille eksisteerimine on tingitud
trassi iseloomust. Programm valib automaatselt graafilised väntelemendid, kuid juhul, kui skematilise
vaate /projektsiooni joonis ei kujuta v rgu struktuuri täpselt, paigaldame torudele täiendavad
fassongdetailid. Need on näha redigeerimisruumis ja vaikimisi ei ole näha väljaprindil.
1. Valime instrumentide paneeli lahtris ARMATUURID järjestikku p lve 90

ja hargnemised

. Paigaldame need elemendid torudele, kl psates neil vasakpoolse hiireklahviga.
Programm valib torude kataloogist vaikimisi väntelemendid.

Sel viisil paigutame täiendavad elemendid v rgu vastavatesse kohtadesse esimese ja teise
korruse projektsioonidele ning skematilisele vaatele.
Armatuuri valik ja paigaldus
1. Paigaldame elemendid: keermestatud kuulventiilid, saastumisvastane klapp ja veem tja.
sulgvntiilid paigaldame külma ja kuuma vee torustiku osadele, kütteseadme sisendisse ja külma
vee allika ühenduse juurde. Toimime seejuures samamoodi nagu väntelementide ja
hargnemiste paigaldamisel.
2. Lahtrist ARMATUUR valime järjestikku klapi

, saastumisvastase klapi

ja veearvesti

. Paigutame need elemendid ühendustorule, kl psates sellel vasakpoolse hiireklahviga
pärast klapi märgi valimist instrumentide paneelil.
3. Klapi tüübi valimiseks märgistame hiireklahvi kl psamisega toru, kuhu see paigutatakse. Toru
andmete tabelis leiame kategooria ja välja KLAPP. Valime klapi tüübi avatavast klappide
kataloogide nimekirjast, samuti klapi diameetri programmi poolt valiku variandi.
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4. Talitame analoogiliselt k igi armatuuri paigaldatavate elementidega.
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5.8. Vaikimisi tüübist erinevate torude tüübiga torude kindlaksmääramine
Varem määrasime vaikimisi kindlaks torude tüübi projekti torude jaoks. Nüüd deklareerime teist
tüüpi torud ühendustoru jaoks. See teostatakse tsingitud terastorudest.
1. Märgistame skematilise vaate töölehel ühendustoru, mis h lmab vaikimisi torude tüübist
erinevaid torusid. Valime andmete tabelist välja TORUDE TÜÜP ja torude kataloogist valime
vastava tüübi ning nende läbim du programmi poolt valimise variandid.
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5.9. Isoleeritavate torude kindlaksmääramine
Isoleeritavate torude kindlakstegemiseks kasutame funktsiooni, mis v imaldab üht tüüpi elemente
grupiviisiliselt märgistada. See instrument filtreerib redigeeritaval töölehel valitud v rgu elemente.
1. P himenüüs REDIGEERI otsime käsu VALI K IK ... LIIKI KOMPONENDID. Avatavast
nimekirjast valime vormingu TORU ja edasi valime K IK
jooksval töölehel.

.. Sel viisil märgistame k ik torud
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2. Pärast torude märgistamist leiame andmete tabelist välja ISOLATSIOON. Valime avatavast
nimekirjast torudele isolatsiooni tüübi ja programmi poolt katte valiku variandid.
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5.10. Torude ja klappide kirjelduste konfiguratsiooni kindlaksmääramine ja
teostamine
Selleks, et omada pärast arvutuste l petamist v imalust vaadelda joonisel tulemusi, paigutame ja
teostame torude ja klappide kirjelduse konfiguratsiooni.
1. Ülemisel instrumentide paneelil on meil lahtris GRAAFIKA valikuks kolme liiki kirjeldusi. Valime
märgi TORUSTIKU OSA SILT, KALDEGA
ja paigutame valitud torudele. L igu andmete
tabelis konfigureerime kategoorias ja väljal TORU KIRJELDUS väljad, milles demonstreeritakse
valitud andmeid pärast arvutuste iget sooritamist.

2. Klappide kirjeldused on olemas koos klappidega, neid ei ole vaja eraldi paigaldada. Pärast klapi
märgistamist kollasel foonil demonstreeritakse selle kirjeldus. Kandes kirjelduse vasaku
hiireklahviga üle sinise märkuse kohale v ime selle paigutada valitud kohta. Kirjelduse liigi
valime toru andmete tabelis avatava nimekirja väljalt TORU MÄRGEND. Programmis on
eelnevalt kindlaks määratud mitu klappide kirjelduste liiki, mis erinevad üksteisest klappide
p hiandmete sisu ning vastastikuse asendi poolest.
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5.11. Arvutuste tegemine
Pärast v rgu skematilise vaate projektsioonide komplektse joonise tegemist ja k igi elementide
andmete sissekandmist hakkame arvutama.
1. Kontrollime ühendusi, kasutades klahvikombinatsiooni Shift +F2. Avatav aken peab olema tühi,
mis tähendab projekti k igi ühenduste igsust. Juhul, kui ühenduste aken pole tühi, tuleb
pöörduda tagasi projekti redaktorisse ja korrigeerida projekti elementide valesti tehtud ühendusi.
2. Lahtris PROGRAMM valime märgi ARVUTUSED
Programm viib läbi diagnostika ja avab
akna selle tulemustega. Selles asuvad ainult näpunäited torude tüübi erinevate torude jaoks
vaikimisi v tmise osas. Valime nupu JÄTKA.
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3. Lahtris SAN ARVUTUSVALIKUD on kolm nimekirja rida. Valides esimese rea TORUDE
LÄBIM
DU VALIK v ime peale muu avaldada m ju programmi poolt diameetrite valimisele
v rgu mitmesugustes osades, deklareerida kiiruste maksimaalseid väärtusi v rgu erinevate
torude jaoks, valida välja arvestuse valikuvariant antud diameetrite arvutustes. Jätame kataloogi
diameetrite valikuvariantide komplekti muutmata. Kinnitame ülejäänud valikukriteeriumid.

4. Rida ARVUTUSVALIKUD v imaldab lisaks muule anda ette külma ja kuuma vee
dispositsiooniline r hk ja vajaduse korral tsirkulatsioonipumba r hu. R hu etteantud
nullväärtused tähendavad, et programm arvutab need väärtused välja. Jätame muutmata selle
akna k igi väljade väärtused ja arvutuste valikuvariantide vaikeväärtused.

5. Rida TULEMUSTE REDIGEERIMISVALIKUD annab v imaluse konfigureerida materjalide
kokkuv tte. V tame maha LOO TORUDE ÜLEVAADE märgistuse.
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6. Antud arvutused sooritatakse pärast siirdumist lahtrisse TULEMUSED. Vigade diagnostika
aknas v ib programm kollasel väljal ekraani alaosas demonstreerida vigu, hoiatusi ja
näpunäiteid. Juhul, kui projektis ilmnevad vead, jäävad ära v imalused kontrollida arvutuste
aate ja materjalide kokkuv tet.

Arvutuste tulemused on esitatud hargneva puu kujul. Juhul, kui selle ükskuid harusid pole avatud,
avatakse need puu sellel real märgile
kl psamisega.
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5.12. Tulemuste tabelid
Pärast arvutuste l petamist siirdume nende tulemuste kontrollimise ning analüüsi juurde.
Arvutuste tulemused koos materjalide kokkuv ttega on jaotatud reaks tabeleiks, millest me m ned ära
toome.
1. Valime rea KRIITILISED HÜDRAULIKAMARSRUUDID. Siin on toodud arvutuste tulemused
r hu kaotuse osas k ige ohtlikuma trassi kohta.
siirdume tarbijate arvutuste tulemuste
2. Topeltnoolega nupu abil kriitilise trassi sümboli juures
tabeli juurde. Pärast üleminekut tabeli juurde tulemustega tarbijate osas märgistatakse kriitilise
trassi tarbija nimetus.

3. Valime topeltnoolega märgi tarbija nimetuse juures ja siirdume VOOLUTEED, RINGLUSED
arvutuste tulemuste avatava rühma juurde real VOOLUTED KV. Tulemuste aknas on kogutud
tulemused k igi külma vee voolutrasside jaoks alustades allikast. Iga trass sisaldab oma
nimetuses vastuv tturi nimetust ja v imalust siirduda tulemuste kokkuv ttesse antud
vastuv tturi elementide nimekirja tabeli juurde, valitud külma vee torul.

4. Kl psates topeltnoolega märgil külma vee valitud tsükli vastuv tturi nimetuse juures , siirdume
vastuv tturite arvutuse tulemuste tabeli juurde. Tagasipöördumine VOOLUTED KV tulemuste
tabeli juurde toimub analoogiliselt, kl psates topeltnoolega märgil vastuv tturi märgistatud
sümboli juures.
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5. Vooluteede tabelis valime meid huvitava külma vee toru ja kl psame topeltnoolega märgil, mis
Sel viisil siirdume automaatselt torude elementide tabeli juurde .
paikneb toru tüübi juures
Märgistatakse selle toru nimetus, mille jaoks leiti elementide nimekiri.

5.13. Pärast arvutusi demonstreeritavate s numite analüüs
Pärast arvutusi demonstreerib programm vigadest teatamise aknas teateid näpunäiteist,
hoiatustest ja vigadest.
Demonstreeritavad veateated informeerivad meid väärast tarbijast – dušipaneeliga ja külma vee
kütteseadmega ühenduste valikust. Vigade parandamiseks tuleb asuda projekti redigeerimisele,
valides tulemuste aknas nuppu
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1. Siirdume projekti redigeerimisaknas teadete aknasse ja valime selle, mida soovime parandada
– KÜTTESEADE: EI VALINUD TARBIJAGA ÜHENDAMIST. Selle tulemusel valitakse ja
märgistatakse kütteseade, mille osas tehti viga.

2. Kütteseadme andmete tabeli väljal TERMINALI ÜHENDUSSÜSTEEM valime firmade
kataloogist sobiva süsteemi.
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3. Analoogiliselt korrigeerime ka ülejäänud teateid. Pöördume tagasi arvutuste juurde, kl psates
nupul ARVUTUSED (KIIRE)

ülemise instrumentide paneeli lahtrist PROGRAMM. Arvutuste

seisundist informeerib meid märk V RK
paneeli vasakul küljel.

ON ARVUTATUD mis demonstreeritakse olekute

5.14. Skemaatilise vaate joonise täiendamine elementide varjudega, mis on
originaalidena joonestatud projektsioonidele
Pärast arvutuste tulemuste kinnitamist on v imalik viia v rgu skematilise vaate joonisele
elemendid, mille analoogid on projektsioonidel juba olemas. Kasutame selleks nn varjude staatusega
elemente. Joonise täiendamine nende elementidega on vajalik ainult dokumenteerimiseks kuna
arvutustes varjud ei osale. Varjud v ivad jääda originaalidele kinnitamata. Tagamaks v imalust
kontrollida arvutusi torude- varjude osas, kirjeldame skematilisel vaatel, milline vari vastab teatud
torule projektsioonist (üksnes k ige tähtsamate torude jaoks, mille puhul soovime kontrollide aate
skematilisel vaatel). Sel viisil saame veevarustuse süsteemi täieliku joonise.
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1. Valime veevarustuse süsteemi skematilise vaate töölehe. Teise korruse tasemel viime sisse
sanitaartehnika koos ühendusarmatuuri ja klappidega nende korruse projektsioonil ilmumise
järjestuses. Joonestatav fragment h lmab v rku koos tarbijatega, alates püstikust ja l petades
k ige kaugema tarbijaga.

2. Et v rgu paigaldatud element vastab varem projekteeritud fragmendile, mis on esitatud korruse
projektsioonil, tuleb selle elemendid deklareerida varjudena.
3. Märgistame v rgu joonestatud elemendid funktsiooni ELEMENTIDE ESILETOOMINE
RUUMIST abil ja valime p himenüüs käsu KOMPONENTIDE ANDMED >>EEMALDA
VALITUTELT VARJUMÄRGISTUS. Märgistatud elemendid saavad varjude staatuse ja
välimuse – need värvitakse halliks.
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!

On tähtis, et varjude torud ei liituks/ühineks originaalidest torudega, sest sellega kaasnevad
vead projekti ühendustes.
4. Analoogilisel viisil täiendame esimese korruse tasemel jaotuse joonist v rgu fragmendiga.

5. P himenüüs KOMPONENTIDE ANDMED valime funktsiooni ÜHENDA ESMASE-VARJU
PAARID. Avatakse aken, milles kinnistatakse valitud varjudele nende originaalid. Vasakpoolses
aknas valime töölehena esimese korruse projektsiooni, parempoolses aknas aga valime
skematilise vaate lehe.
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6. Vasakpoolses aknas lähendame joonise sujuva suurendamise funktsiooni abil valitud toru.
Parempoolses aknas suurendame skematilise vaate lehe fragmenti, millel paikneb selle toru
vari.
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7. Igas aknas märgistame ühe toru, mille soovime üksteisele juurde arvata/omistada. Valime
funktsiooni
LOO VALITUD KOMPONENTIDE JAOKS ESMANE- VARI PAAR.
Niimoodi omistame valitud toru varjule selle originaali. Juurdekirjutatud/omistatud elemendid
tuuakse esile kollase värviga.

8. Jätkame torude esmane-vari juurdearvamist/omistamist k igi torude varjudele, mille puhul
arvutuste tulemused peavad ilmuma skematilise vaate töölehel.
9. Sulgeme paaride esmane- vari ühendamise akna ja siirdume projekti redaktorisse. Originaali
juurde kirjutatud/omistatud torudele-varjudele paigutame kirjeldused. Toru kirjeldust
modifitseerime niisamuti nagu p 5.10. Arvutuste tulemusi demonstreeritakse.
!

Varjud ei osale arvutustes –neist ei tulene mingeid andmeid arvutuste jaoks. Pärast arvutuste
tegemist ja paaride esmane-vari moodustamist kopeeritakse arvutuste tulemused torudeoriginaalidest nende varjudesse.
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igesti tehtud paaride esmane-vari ühendamine ei tohi likvideerida varemtehtud arvutuste
tulemusi. Juhul, kui need tulemused siiski elemendi tahtmatu paigastnihkumise t ttu k rvaldatakse,
on seda näha seisundipaneeli vasakus nurgas, kust kaob kalkulaatori sümbol. Niisugusel juhul tuleb
projekt uuest läbi arvutada.

5.15. Joonise printimine
igesti tehtud paaride esmane-vari ühendamine ei tohi likvideerida varemtehtud arvutuste
tulemusi. Juhul, kui need tulemused siiski elemendi tahtmatu paigastnihkumise t ttu k rvaldatakse, on
seda näha seisundipaneeli vasakus nurgas, kust kaob kalkulaatori sümbol. Niisugusel juhul tuleb
projekt uuest läbi arvutada.
1. Kontrollime väljaprinti parempoolses alanurgas paikneval lahtril PRINDI kl psamise teel.
Programm siirdub väljaprindi ülevaatuse režiimi ja andmete tabelis kuvatakse väljad väljaprindi
konfigureerimiseks.
2. Väljal KÜLJENDUS valime avanevast nimekirjast, millised projekti redigeerimisdiapasoonid
väljaprindil ilmuvad. K rvaldame rea KÜTE arvutused, kui see on olemas.
3. Väljaprindi lehekülgede välimuse andmete tabelis valime printimiseks printeri. Määrame
kindlaks printimise mastaabi, väljade laiuse, paberi orientatsiooni ja lehekülje laiuse. Määrame,
milline peab väljaprint olema – kas värviline v i mustvalge.
4. Kontrollime väljaprindi kontrollaknas paberilehe servade paigutust ja viime vajaduse korral hiire
abil sisse parandusi. Kontrollaknas on näha violetsed ja rohelised punktiirjooned koos kääride
sümboliga. Violetsed jooned tähistavad paberilehe vasakpoolseid alumisi ääri ja rohelised
tähistavad lahtreid, mis h lbustavad projekti üksikutest lehtedest kokkukleepimist. Juhul, kui
väljaprinditud lehed peavad pärast kokkukleepimist servades kokku puutuma, pole lahtreid vaja.
Lülitame need väljaprindi andmete tabelis välja, kirjutades reale LAHTER [cm] „0”.
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5. Prindime projekti välja, avades printimisakna klahvikombinatsiooni Ctrl +P abil. Prindiaknas
v ime valida prinditavate lehtede diapasooni.

6. Analoogiliselt prindime välja ka ülejäänud lehed.

5.16. Tulemuste tabeli printimine
Juhul, kui arvutuste tulemused on iged, v ib need välja printida. Pöördume tagasi arvutuste
juurde, kasutades klahvi F10. Siirdume lahtrisse TULEMUSED ja pärast arvutuste l petamist
programmi poolt valime klahvi PRINDI.
Siirdume väljaprintimise konfigureerimisaknasse. Selles näites valime järgmise prindiskeemi:
PEALKIRI, KRIITILISED HÜDRAULIKAMARSRUUDID ja TORUDE, LIITMIKE JA ÜLEMINEKUTE
NIMEIRI.
Tulemuste väljaprindi konfigureerimise ajal talitame samamoodi, nagu osas 2.10
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004 +20 °C
Qn ut: 1147 W

003 +24 °C
Qn ut: 771 W

005 +20 °C
Qn ut: 1442 W

20 x 2,25
Vs= 0,30 dm /s

002 +20 °C
Qn ut: 150 W

001 +20 °C
Qn ut: 255 W

006 +20 °C
Qn ut: 1740 W
007 +20 °C
Qn ut: 605 W

Nr.

Muudatused

Kuupäev Allkiri

Teema

Joonis nr.

M

tkava

8
ppetund 4 Wavin Instal-san 4.5 T
Pealkiri

Kuupäev
Ette valmistanud
Kontrollinud

Allkiri

103 +20 °C
Qn ut: 1435 W
102 +24 °C
Qn ut: 766 W

101 +20 °C
Qn ut: 0 W
104 +20 °C
Qn ut: 1052 W

106 +20 °C
Qn ut: 768 W

105 +20 °C
Qn ut: 1472 W

Nr.

Muudatused

Kuupäev Allkiri

Teema

Joonis nr.

M

tkava

9
ppetund 4 Wavin Instal-san 4.5 T
Pealkiri

Kuupäev
Ette valmistanud
Kontrollinud

Allkiri
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6. INSTAL-MAT 4.5 – PPETUND 5. MATERJALIDE NIMEKIRJA JA
MATERJALIDE MAKSUMUSE KALKULATSIOONI KOOSTAMISE
NÄIDE PROGRAMMIDE INSTAL-THERM 4.5 HCR JA INSTAL-SAN
4.5 T ABIL KOOSTATUD PROJEKTIDE ALUSEL
See pptund demonstreerib, kuidas on v imalik InstalSystem paketi programmides loodud
valmisprojektide alusel koostada täielik spetsifikatsioon ja määrata kindlaks materjalide eelarveline
maksumus. Käesolevas pptunnis imporditakse kaks faili programmi Instal-mat 4.5. Neist failidest
v etakse andmed materjalide spetsifikatsiooni koostamiseks. Programm suudab spetsifitseerida
materjale, kasutades mitmesuguste programmide arvutusfaile ja summeerides siin toodud toodete
hulga. Näites kasutatakse arvutusfaile, mis loodi ja rakendati varasemais ppetundides programmide
Instal-therm 4.5 HCR ja Instal-san 4.5 T raames.

6.1. Programmi käikulaskmine ja ekraani sisu kirjeldus
1. Käivitame Paketiadministraatorist programmi Instal-mat 4.5. Pärast starti alustab programm
automaatselt uut nimetut projekti.
2. Töö programmiga käib neljas lahtris: ÜLDANDMED – INFO, ÜLDANDMED, REDIGEERI
ARVET, VÄLJATRÜKK JA EKSPORT. Pärast käivitamist avaneb uus projekt lahtris
ÜLDANDMED.

3. Lahter ÜLDANDMED on nähtud ette peamiste valikuvariantide deklareerimiseks ja projekti
juhtimiseks. Lahter on täienduste lisamiseks jaotatud kolmeks andmete p higrupiks (aknaks):
- Projekti tüüp – projekti tiitli kirjutab Kasutaja.
- K ik arvutusfailid, millest materjale imporditakse – Kasutaja imporditud failide nimed, mille
hulgast v etakse andmed materjalide spetsifikatsiooni jaoks.
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- Alalahtrid: TOOTJAD/TARNIJAD, VALUUTAD, ALLAHINDLUSGRUPID, KÄIBEMAKS on
nähtud ette manuaalseks tootjate/tarnijate kataloogide, uute valuutade v i allahindlusega
rühmade installimiseks/täiendamiseks, mida seejärel kasutatakse projektis. Käesolevas
tunnis me ei kasuta ega kirjelda manuaalset materjalide spetsifikatsiooni.
4. Ekraani parempoolses osas paiknevad klahvid, millele on omistatud standardsed programmi
funktsioonid projekti failide juhtimiseks:
- UUS – loob uue projekti
- AVA – avab eksisteeriva projekti
- SALVESTA – redigeeritava projekti üleskirjutamine
- SALVESTA KUI – redigeeritava projekti üleskirjutus ketta teises kohas v i teise nime all
- SPIKKER – programmi abiakna avamine
- VÄLJU – väljumine programmist
Juhul, kui avatud fail polnud varem salvestatud v i kasutaja tegi selles muudatusi, programm
küsib, kas salvestada need üle.
Ekraani ülaosas asub ka lisaklahv, mis on nähtud ette programmi suvalisest kohast (lahtrist)
projekti jooksva seisundi salvestamiseks.
Programmi lahtrite vahel on v imalik liikuda kahel viisil:
- valides lahtri otse lahtrite komplektist ekraani ülaosas
- kasutades klahve TAGASI ja EDASI, mis paiknevad ekraani parempoolses ülaosas.

6.2. Tellija andmete sisseviimine
1. Uue projekti avamisel siirdume lahtrisse ÜLDANDMED – INFO ja kirjutame kahte avanevasse
alalahtrisse konkreetsed andmed projekteerija ja projekti rahastaja kohta, samuti
väljasaatmisaadressi. Liikumiseks väljade vahel kasutame klahvi TAB.
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6.3. Arvutusfailide valimine

1. Kl psame akna parempoolsel küljel paikneval klahvil
, mis v imaldab lugeda läbi
materjalide hulgad arvutusfailidest ja importida neid projekti. Avaneb uus aken LISA
PROJEKTILE ARVUTUSFAILID. Kl psame klahvil LISA FAILID, leiame kettal ja märgistame
arvutusfailid impordi jaoks. Antud juhul märgistame kaks varasemates pptundides väljavalitud
faili ning vajutame AVA.

2. Konkreetsete failide valimisel projitseeritakse info nende kohta failide lisamise aknas, tabelis,
milles esitatakse faili nimetus, faili asend kettal, faili tüüp (keskküte, p randaküte, veevärk) ja
viimase värskenduse kuupäev jooksvas projektis. Vajutame JÄRGMINE akna alaosas, mis
v imaldab siirduda järjekordsesse aknasse VALI IMPORDITAVAD ARTIKLID.
3. Selles aknas projitseerib programm konkreetsetest failidest imporditud elementide nimekirja ja
rühmitab need iga faili puhul üksikutele lahtritele. K ik lahtrid on jaotatud kahte ossa. Neist
ülemises paikneb nimekiri kataloogidest leitud (mida saab importida) artiklitest, alumises aga
nende artiklite nimekiri, mida programm ei leidnud kättesaadavatest materjalide kataloogidest
(neid tooteid ei impordita ega v eta spetsifikatsioonides arvesse).
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4. Esimeses tulbas V TA ÜLE on toodud elemendid, mille programm v tab imporditud
arvutusfailidest spetsifikatsiooni. Vaikimisi on k ik tooted märgistatud. V imalik on märgistus
likvideerida väljadel, mida me ei kavatse paigutada materjalide spetsifikatsioonis. Hiire
vasakpoolne klahv v imaldab juurdepääsu funktsioonile KUSTUTA K IKIDE MÄRGISTUS
millest on kasu toodete eemaldamisel v i nende valimisel spetsifikatsiooni jaoks. Käesolevas
näites me ei eemalda üheltki materjalilt märgistust, st k ik nad imporditakse.
5. Järgmistes tulpades näitab programm antud toote hulka, selle koodi kataloogis, artiklite
nimetust, elemendi nime ja sihtrühma. Juhul, kui nimekirjades leidub kollase värviga tähistatud
elemente, tähendab see seda, et need esinevad mitmes tootja/tarnija kataloogis . Need
elemendid tuleb „manuaalselt” jaotada vastavatesse rühmadesse. Selleks on nähtud ette aken
SIHTRÜHMADE VALIMINE TOOTE JAOKS, mis avaneb tulba „Gr” parempoolsel küljel oleva
abil. Näites kuuluvad k ik elemendid vastavatesse rühmadesse ja seet ttu puudub
klahvi
vajadus neid eraldada.
6. Akna vasakpoolses osas paikneb klahv NIMEKIRI LAHTRI MITTEVASTUV ETUD
TOODETEST, mis v imaldab printida nimekirja kataloogidest mitte leitud materjalidest iga lahtri
jaoks. Väljaprindil leiduks niisugused tooted, mis v iks jääda välja spetsifikatsiooni imporditud
materjalide nimekirjast. Pärast selle klahvi vajutamist avatakse prindi kontrollaken.
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7. Järgnevalt määrame kindlaks väljaprindi stiili ja skeemi ning seejärel prindime välja importimata
elementide nimekirja.
8. Pärast trükkimist vajutame klahvi L PP ja naaseme elementide impordi aknasse. Kl psame
JÄRGMINE ja siirdume järjekordse lahtri juurde, milles asuvad elemendid importimiseks teisest
laaditud failist.
9. Prindime importimata elementide nimekirja varem kirjeldatud meetodil. Kl psame JÄTKA.
Siirdume aknale RESÜMEE. Sellelt tasemelt v ime trükkida k ik projekti importimata jäänud
elemendid, kui ei teinud seda konkreetsete lahtrite puhul. Kl psame L PP.
10.Juhul kui projektis pole tegemist imporditud failides hindade kataloogile kinnistatud valuutaga,
palub programm esitada uue valuuta jaoks ümberarvutusmeetod (tegemist on
ümberarvutusmeetodiga – kordajaga – programmis kasutatava p hivaluuta suhtes).

11.Kirjutanud üles valuutakursi kl psame OK ja programm pöördub tagasi projekti üldandmete
juurde. Lahtris VALUUTAD akna allosas kuvatakse kasutatav uus valuuta ja selle
ümberarvestuskordaja.
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6.4. Spetsifikatsioonide redigeerimine
1. Kl psame JÄTKA ja siirdume REDIGEERI ARVET akna juurde. See aken on jaotatud kaheks
osaks. Vasakul pool paikneb toodete puu, mis on jaotatud kataloogide rühmadeks. Mainitud
puus paiknevad tinglikult ainult need kataloogide rühmad, millest imporditi tooteid
komplekteerimiseks. Seda on näha lahtri ÜLDANDMED alalahtris TOOTJAD/TARNIJAD.
2. Paremal pool, lahtri peaaknas projitseeritakse tabel materjalide spetsifikatsiooniga, selles aknas
tähistavad helehallid väljad arvutusfailidest imporditud elemente. Neil väljadel ei saa parandusi
teha (m ningaid välju on v imalik avada külgmiste klahvide abil).
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3. Teises tulbas HULK FAILIST projitseeritakse antud materjali kogus, mis v eti arvutusfailidest.
Pärast elementide impordi l petamist komplekteerimisse rühmitab programm k igi
tootjate/tarnijate tooted eraldi lahtritesse.
4. Kolmandas tulbas HULK on kirjas projekti realiseerimiseks vajalik materjali kogus. Pärast
elementide importi spetsifikatsiooni kirjutab programm automaatselt sellesse tulpa suuruse
tulbast HULK FAILIST. V imalik on muuta antud toote kogust – programm v tab selle muutuse
spetsifikatsioonis automaatselt arvesse (suurused kirjutatakse neile väljadele punase šriftiga).
Samuti on v imalik taastada toodete arvu varasemad suurused, nii et need vastavad kogustele
imporditud arvutusfailides (ikoon
akna alaosas). Sel juhul asendatakse ettenähtud kogus
kogusega arvutusfailidest. Käesolevas näites jääb konkreetsete toodete hulk v rdseks
kogusega arvutusfailides.
5. Järgmised tulbad sisaldavad: kataloogi toote täpset nimetust, kaasa arvatud variant, milles neid
on v imalik tellida, kuna m ned tooted eksisteerivad mitmes variandis. V imalik on valida
variant. Sel juhul kuvatakse välja parempoolsel küljel klahv
(Ctrl +Enter), mis avab akna
VARIANTIDE REDIGEERIMINE. Selles aknas projitseerib programm toote nimetuse ja
kataloogi, milles toode valiti, arvutusfailist imporditud ja toote summaarse koguse. Toote k igi
variantide jaoks on v imalik anda ette vastav kogus.
6. Edasi tulevad hind ja hindade allikas – st kataloog, kust toote hind on v etud. Tinglikult
kehtestatakse hind valitud allikast. V ib kehtestada ka omaenda hinna – (kinnitame valitud
hinna klahvi Enter vajutamisega). Seejärel kuvatakse väljal HINNA ALLIKAS s num KASUTAJA
HIND ja antud toote hind lisatakse automaatselt kasutaja hinnakirja.
7. Järgmiseks tuleb tulp ALLAHINDLUS/ALLAHINDLUSGRUPP, mis on omistatud hindade
kataloogile, netomaksumus, käibemaks ja brutomaksumus.
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8. Kataloogi ühe rühma materjalidega tabeli alla projitseerib programm hindade summaarse
suuruse, kogu tabeli alla aga hindade täieliku summaarse suuruse. Hinnad on kirjutatud
p hivaluutas ja hinnakirja valuutas, kui hinnakiri on esitatud muus valuutas.
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9. Akna alaosas paiknevad klahvid, millele on antud lisafunktsioone. Kursori viimisel m nele neist
ikoonidest kuvatakse abipilveke, mis selgitab antud klahvi funktsioone.
10.Programm projitseerib spetsifikatsiooni kahel viisil. Standardselt kuvatakse materjali kogus
p hiühikuis. EI on projekteerimisel kasutatava toote minimaalne kogus (näiteks 1 klapp, 1 m
toru). Tarneühik EP on toote optimaalne kogus, mida tarnija pakub (näiteks pakend 10 tk, 10meetrine torukimp). Tarneühik on tavaliselt m teühiku kordne. Videoprojektsiooni
ümberlülitamiseks kl psame klahvil

ekraani alaosas.

6.5. Väljatrükk ja eksport
1. Lahter VÄLJATRÜKK JA EKSPORT on spetsifikatsiooni redigeerimise peegeldus. Selle
ülesandeks on materjalide täieliku nimekirja kontrollimine ja printimine. Spetsifikatsioonis säilib
jaotus tootjate/tarnijate rühmadeks, mille juures iga rühm on varustatud pealkirjaga. Nende
rühmade järjestus vastab meie poolt lahtris ARVETE REDIGEERIMINE kehtestatule. Ka
väljaprindil säilib materjalide spetsifikatsiooni välimus (tarbeühikud v i m tühikud).
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2. Ekraani alaosas paikneb väli, mis v imaldab muuta/vahetada materjalide sorteerimise viisi.
3. Täiendavalt on v imalik eksportida spetsifikatsiooni tabel, programmi MS-Excel.
4. Klahvi PRINDI vajutamisel siirdub programm materjalide nimekirja trükkimise kontrollaknasse.
Kehtestame prindi stiili ja skeemi ekraani paremal küljel paiknevate klahvide abil.

6.6. Tellimuste printimine
1. Lahter TELLIMUSTE PRINDI on ette nähtud materjalide nimekirja kontrollimiseks ja
printimiseks jaotusega tootjateks/tarnijateks. Igal tellimusel on pealkiri, mis h lmab firma
andmeid, tellija andmeid ning väljasaatmisaadressi. Nende rühmade järjestus vastab lahtris
REDIGEERI ARVET kehtestatule.

2. Ekraani alaosas paikneb väli, mis v imaldab muuta toodete sorteerimise viisi. Täiendavalt on
v imalik eksportida spetsifikatsiooni tabel programmi MS-Excel.
3. Klahvi PRINDI vajutamisel siirdub programm tellimuse printimise kontrollaknasse. Prindi stiili ja
skeemi valimiseks kasutame ekraani paremal küljel paiknevaid klahve.

6.7. Tabelite printimine
Vt osa 2.10
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C. LISA A. KLAHVIDE JA HIIREKLAHVIDE NING RULLIKUTE
KOMBINATSIOONIDE STANDARDFUNKTSIOONID
Selles osas on klaviatuurile ja hiirele antud funktsioonide nimekiri. Tabel sisaldab standardseid
seadeid, mida on v imalik muuta aknas KASUTA.

C.1.

Klaviatuur

Klahvikombinatsioon
Esc
F1

F2
Shift+F2
F3
Shift+F3
F4
F5
Shift + F5
F7
Ctrl+F7
Shift+F7
F8
Shift+F8
F9
Shift+F9
F10
Shift+F10
F11
F12
Alt+C
AltQ
Alt+V
Alt+X
Alt+Z

Ctrl+A
Ctrl+Shift+A
Ctrl+B
Ctrl+C
Ctrl+Shift+C
Ctrl+D

Graafikaredaktoris esilekutsutav toiming
Välimuse uuendamine
Juhul, kui märgistatud on konkreetne element, kutsub esile abi valitava
tüübi osas.
Elemendi tüübi valimisel nimekirjast kutsub välja abi valitava tüübi osas.
Juhul kui ükski element pole märgistatud, kutsub esile üldise abi.
Kutsub diagnostika tulemuste aknas vigade tabelis esile vigu puudutava
info.
Viimati andmete tabelisse kirjutatud väärtuse kordamine.
Tehtud ühenduste igsuse kontrollimine.
Viimati paigaldatuga ühesuguse elemendi/mooduli paigaldamine.
Torude ümbernummerdamine.
Oleku ümberlülitamine: süsteem on arvutatud/ arvutamata.
Terve projekti videoprojektsioon – skaala ja asendi seadmine, mis
v imaldab kogu projekti läbi vaadata.
Kogu aktiivse kihi videoprojektsioon – skaala ja asendi seadmine, mis
V imaldab vadata üle k ik aktiivkihi elemendid.
Projekti üldandmed – akna PROJEKTI VALIKUVARIANDID projektsioon
lahtris ÜLDANDMED.
Hoone struktuur – akna PROJEKTI VALIKUVARIANDID projektsioon
lahtris HOONE KONSTRUKTSIOON.
Info projekti kohta – akna PROJEKTI VALIKUVARIANDID projektsioon
lahtris INFO.
Vigade nimekirja sisselülitamine/väljalülitamine.
Hoone struktuuripuu sisselülitamine/väljalülitamine.
Andmekomplekti nimekirja sisselülitamine/väljalülitamine.
Instrumentide paneeli valimiseks sisselülitamine/väljalülitamine.
Arvutused.
Kiirarvutuste väljakutsumine, projitseerimata valikuvariante ja tabeleid.
Arvutuse
tulemuste
tabelite
sisselülitamine/väljalülitamine
graafikaredaktoris.
Andmete tabelite sisselülitamine/ väljalülitamine
Režiimi
V RK
(elementide
ühtlustamine
v rgu
järgi)
sisselülitamine/väljalülitamine.
Abimenüü videoprojektsioon.
Režiimi
AUTO
(elementide
automaatse
ühendamise)
sisselülitamine/väljalülitamine.
Režiimi BLOK (k igi elementide blokeerimine juhusliku liikumise vastu)
sisselülitamine/väljalülitamine
Režiimi ORTO (ainult vertikaalsete ja horisontaalsete murdjoonte
paigaldus + täiendavalt deklareeritava nurga all) sisselülitamine ja
väljalülitamine
K igi elementide esilet stmine aktiivkihis.
Märgistatud vastuv tturite automaatne ühendamine.
Märgistatud elementide blokeerimine juhusliku liigutamise vastu.
Märgistatud elementide puhvrisse kopeerimine.
Esilet stetud elementide kopeerimine ja v imalik konfigureerimine.
Märgistatud elementide deblokeerimine ja nende liigutamise
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v imalikkus.
Elementide otsinguakna sisselülitamine/väljalülitamine.
Esilet stetud elementide grupeerimine.
Esilet stetud elementide deblokeerimine.
Hoone projektsiooni import failist DWG/DXF.
Akna projektsioon koos tähtlühendite redigeerimisega.
Akna projektsioon koos makro redigeerimisega.

Ctrl+F
Ctrl+G
Ctrl+H
Ctrl+I
Ctrl+L
Ctrl+M
Ctrl+N
Ctrl+O
Ctrl+P
Ctrl+Q
Ctrl+R
Ctrl+Shift+R
Ctrl+S
Ctrl+V
Ctrl+X
Ctrl+Z
Ctrl+P
Ctrl+Enter
Ctrl+Ins
Ctrl+Page Up
Ctrl+Page Down
Ctrl+Tab
Ctrl+ „+”
Ctrl+ „-„
Ctrl+ „*”
Ctrl+ „.”
Ctrl+
nooled
(noolteplokk)
Ctrl+Alt+nooled)
(noolteplokk)
Ctrl+nooled
Ctrl+Home
Ctrl+End
Ctrl+PgUp
Ctrl+PgDn
(numbriplokk)
Ctrl+Shift+Alt+nooled
Shift+Ins
Delete
Enter

C.2.

Jooksva lehe printimine.
Elementide jaotamine.
Esilet stetud elementide väljalülitamine
Esilet stetud elementide täielik väljalülitamine.
Projekti säilitamine kettal.
Projekti mooduli v i mooduli paigaldus puhvrist.
Esilet stetud elementide üleviimine puhvrisse.
Viimasena tehtud operatsiooni tühistamine.
Viimase operatsiooni taastamine.
Valikuvariantide nimekirja avamine väljade jaoks andmete tabeli
valikuväljadel.
Märgistatud elementide kopeerimine puhvrisse.
Siirdumine eelmise töölehe juurde (muudab lahtrite vahel VASAKULE).
Üleminek järgmise töölehe juurde (muudab lahtrite vahel PAREMALE).
Märgistatud elementide pööramine horisontaalsel tasapinnal.
Oleku suurendamine.
Oleku vähendamine.
Ruumi suurendamine.
Sujuv suurendamine.
Üleminek sama tüüpi elemendi juurde, mis paikneb antud hetkel
märgistatule k ige ligemal, teatud suunas.
Üleminek suvalist tüüpi elemendi juurde, mis paikneb k ige lähemal
aktuaalselt märgistatule, teatud suunas.
Üleminek ühendatud elemendile teatud suunas.

Projekti esiletoodud fragmendi kopeerimine teatud suunas.
Mooduli paigaldus puhvrist.
Esilet stetud elementide kustutamine.

Hiir:

Vasakpoolne klahv
Üks kl ps elemendil
Üks kl ps elemendil
vajutamisega

klahvi

Üks kl ps elemendil
vajutamisega
Topeltkl ps elemendil
Topeltkl ps andmete tabelil
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klahvi

Shift

Ctrl

Ühe elemendi esilet stmine ja teistelt esilet stmise
mahav tmine.
Ühe elemendi esilet stmine seda teistelt maha
v tmata. Kui element oli esile t stetud, tühistatakse
see.
Hetkel vahetult esiletoodud elemendi all paikneva
elemendi esiletoomine.
Konfigureeritav (vt programmi seadeid); tinglikult kogu
ühenduse (selle k igi torude) märgistamine.
Konfigureeritav (vt programmi seadeid); tinglikult:
muudab välja tähenduse järgnevaks (nimekirjaga

