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Aktywacja

A. AKTYWACJA
A.1.

Wprowadzenie

Niniejsze oprogramowanie jest zabezpieczone kodem. Dwa kody – Kod Komputera oraz Kod
Odblokowujący tworzą parę, która pozwala uruchomić program.
Kod Komputera jest generowany na komputerze Użytkownika podczas pierwszego uruchomienia
programu. Następnie Kod Komputera jest wysyłany do serwera InstalSoft, który sprawdza dany kod
i generuje odpowiedni Kod Odblokowujący. Kod Komputera i Kod Odblokowujący normalnie nie są
widziane przez Użytkownika, chyba że wykonuje on tzw. aktywację ręczną, opisaną dalej.
Ta para kodów jest ważna tylko przez pewien określony czas – po upłynięciu tego czasu
Użytkownik musi powtórzyć procedurę aktywacji.
Istnieje możliwość korzystania z programu na więcej niż jednym stanowisku, pod warunkiem
każdorazowej DEZAKTYWACJI programu po zakończeniu pracy na którymś ze stanowisk. Przy
uruchomieniu programu na kolejnym stanowisku program poprosi o jego aktywację.

A.2.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu program poprosi o dane Użytkownika i numer licencji:

Program automatycznie odczytuje nazwę Użytkownika i firmy z ustawień systemu Windows. Aby
móc przejść dalej Konieczne jest wpisanie numeru licencji – znajduje się on na drukowanej
„Umowie Licencyjnej”.
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A.3.

Sposoby aktywacji

Po kliknięciu przycisku „Dalej” program zapyta o sposób aktywacji:

Dla komputerów podłączonych do Internetu zalecana jest automatyczna aktywacja.
Dla komputerów na stałe podłączonych do Internetu (np. DSL, łącze dzierżawione itd.) zalecane
jest również zaznaczenie pola „Zawsze wykonuj automatyczną aktywację” – w takim przypadku
program nie będzie przypominał o reaktywacji, kiedy poprzednia aktywacja się skończy.
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A.4.

Automatyczna aktywacja i ustawienia proxy

Jeśli zostanie wybrana automatyczna aktywacja, program generuje Kod Komputera, wysyła go
przez Internet do serwera InstalSoft i otrzymuje Kod Odblokowujący, po czym program jest
uruchamiany.
Jeżeli komputer Użytkownika połączony jest z Internetem z użyciem serwera proxy to ustawienia
proxy wprowadzamy przed naciśnięciem przycisku „Dalej”. Po kliknięciu przycisku „Proxy”, program
wyświetla okno „Ustawienia serwera proxy”.

Domyślnie wszystkie proxy są wyłączone. Jeśli komputer znajduje się za serwerem proxy HTTP
wybieramy „Standardowy serwer proxy”, a następnie wpisujemy adres serwera (cztery cyfry
oddzielone kropkami lub adres jego domeny). Należy sprawdzić port proxy, jeśli jest inny niż
standardowy.
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Jeśli serwer proxy wymaga autoryzacji zaznaczamy odpowiednie pole wyboru oraz wpisujemy
nazwę Użytkownika (może być inny niż nazwa Użytkownika w systemie Windows) a także hasło.

Podobne ustawienia są wymagane dla serwerów proxy typu SOCKS.
!

Informacje o typie i ustawieniach serwera proxy należy uzyskać od administratora sieci
lokalnej.
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A.5.

Ręczna aktywacja

Jeśli na używanym komputerze nie mamy dostępu do Internetu wybieramy aktywację ręczną.
Program przechodzi do ekranu aktywacji ręcznej.

Na ekranie wyświetlany jest Kod Komputera. Należy wprowadzić Kod Odblokowujący. Kod
Odblokowujący można uzyskać na dwa sposoby – za pomocą innego komputera podłączonego do
Internetu lub poprzez wysłanie faksem Kodu Komputera do InstalSoft. Należy pamiętać o podaniu
numeru faksu zwrotnego, na który zostanie wysłany Kod Odblokowujący.
!!! Jeżeli chcesz zamknąć okno aktywacji w celu późniejszego wprowadzenia kodu
odblokowującego, wybierz – ODŁÓŻ – dzięki temu zostanie zachowany unikalny kod komputera
który posłużył do wygenerowania kodu odblokowującego.
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A.5.1.

Aktywacja ręczna przy użyciu innego komputera

Jeśli mamy dostęp do Internetu na innym komputerze (z jakąkolwiek przeglądarką) to aktywacja
przebiega następująco:
1. Zapisujemy Kod Komputera na nośniku danych – naciskamy przycisk „Zapisz” (program poprosi
o numer faksu).
2. Otwieramy plik z nośnika danych na komputerze posiadającym dostęp do Internetu –plik ma
rozszerzenie .txt i domyślnie otwiera się w Notatniku (Notepad).
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3. Uruchamiamy przeglądarkę internetową i otwieramy stronę:
http://www.instalsoft.com.pl/auth/pl_activate.php

4. Zaznaczamy Kod Komputera w Notatniku i kopiujemy go do przeglądarki internetowej używając
klawiszy Ctrl+C / Ctrl+V:

5. Klikamy OK. Serwer wykona operację i wyświetli Kod Odblokowujący:

6. Kopiujemy Kod Odblokowujący do Notatnika używając klawiszy Ctrl+C / Ctrl+V i zapisujemy
plik na nośniku danych.
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7. Na komputerze, na którym znajduje się oprogramowanie otwieramy plik z nośnika danych
i kopiujemy Kod Odblokowujący do okna aktywacji:

8. Klikamy przycisk „Aktywuj” – program zostanie uruchomiony.

A.5.2.

Aktywacja ręczna przy użyciu faksu

1. W oknie aktywacji ręcznej klikamy przycisk „Drukuj” – program poprosi o numer faksu
i wydrukuje formularz aktywacji na dostępnej drukarce. Wpisany numer faksu zostanie użyty
przy odpowiedzi.
2. Klikamy przycisk „Odłóż” – program zostanie zamknięty.
3. Faksujemy formularz aktywacji na numer, który jest na nim wydrukowany.
4. Czekamy na odpowiedź.
5. Kiedy otrzymamy odpowiedź z Kodem Odblokowującym uruchamiamy ponownie program.
Zostanie on otwarty na formularzu aktywacji na stronie aktywacji ręcznej.
6. Wpisujemy Kod Odblokowujący i klikamy przycisk “Aktywuj”. Program zostanie uruchomiony.

B. DEINSTALACJA / DEZAKTYWACJA
B.1.

Wprowadzenie

Podczas deinstalacji oprogramowania należy dezaktywować je na serwerze InstalSoft tak, aby
można było program ponownie aktywować po jego zainstalowaniu. Proces deinstalacji można
wykonać z płyty instalacyjnej albo bezpośrednio z systemu komputera. W pierwszym przypadku
należy skorzystać z polecenia „Zainstaluj / Zdeinstaluj program” wybieranego z menu płyty
i wykonywać kolejne kroki deinstalacji. W drugim przypadku należy wybrać z menu „Start” polecenie
„Panel sterowania” / „Dodaj/Usuń programy” i również wykonywać kolejne kroki deinstalacji.
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Jeżeli aktywacja była przeprowadzana automatycznie, to podczas deinstalacji oprogramowania
okienko dezaktywacji nie zgłasza się, ponieważ dezaktywacja jest wykonywana również
automatycznie. Jeżeli jednak zostanie utracona łączność z Internetem, to po nieudanej próbie
połączenia z serwerem InstalSoft’u, należy w wyświetlonym wówczas oknie dezaktywacji wybrać
opcję „Ręczna”.
Jeżeli aktywacja programu była przeprowadzana ręcznie, to podczas procesu deinstalacji
program wyświetla okienko dezaktywacji:

Tutaj należy wybrać odpowiedni sposób dezaktywacji: automatyczna lub ręczna.

B.2.

Dezaktywacja automatyczna

Jeśli wybierzemy dezaktywację automatyczną program generuje Kod Dezaktywacyjny, wysyła go
przez Internet do serwera InstalSoft i czeka na akceptację. Po otrzymaniu akceptacji oprogramowanie
zostaje dezaktywowane i następuje proces deinstalacji.

B.3.

Dezaktywacja ręczna

Jeśli wybierzemy dezaktywację ręczną oprogramowanie dezaktywuje się, a następnie
wygeneruje Kod Dezaktywujący. Kod ten można skopiować do przeglądarki internetowej – adres
podany jest pod przyciskiem „Pomoc” (zobacz również Aktywacja ręczna przy użyciu innego
komputera) lub wysłać faksem (Aktywacja ręczna przy użyciu faksu).
W przypadku dezaktywacji nie otrzymujemy Kodu Odblokowującego. Po wykonaniu opisanych
czynności program zostanie dezaktywowany i dany numer licencji będzie dostępny do ponownego
wykorzystania.
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1. ZARZĄDCA PAKIETU
1.1. Integracja aplikacji pakietu
Zarządca pakietu wspomaga posługiwanie się programami należącymi do pakietu. Z poziomu
zarządcy można uruchamiać wszystkie aplikacje związane z pakietem oraz administrować plikami
projektów.
Aby rozpocząć pracę z zarządcą należy z menu „Start \ Programy” wybrać odpowiedni,
zainstalowany wcześniej pakiet i kliknąć na pozycję

.

1. Aby uruchomić którąkolwiek aplikację pakietu klikamy przycisk
i z rozwijanej listy wybieramy interesujący nas program.
2. Możemy również zaznaczyć wybrany plik w prawym oknie zarządcy i nacisnąć przycisk
. Zostanie otwarty plik z odpowiedniej aplikacji.

W prawym głównym oknie zarządcy znajdują się pliki danych uporządkowane według listy
projektów wyświetlanej w lewym oknie. W jednym projekcie, który jest folderem systemu, mogą się
znajdować pliki różnych programów pakietu oraz inne pliki danych i wyników (.dwg, .xls, itd.). Funkcja
zarządzania projektami, czyli zbiorami plików danych z programów jest pomocna podczas zakładania
nowych projektów, przenoszenia lub kopiowania plików pomiędzy projektami, oraz archiwacji danych.
3. W celu założenia nowego projektu, skopiowania lub zmiany nazwy istniejącego zaznaczamy go
w oknie „Projekty”, a następnie naciskamy odpowiedni przycisk. Dla zatwierdzenia operacji
klikamy OK.
4. Aby wykonać jakąkolwiek operację na pliku danych zaznaczamy go w oknie „Pliki danych”
i następnie korzystając z przycisków z prawej strony wybieramy interesującą nas operację. Dla
potwierdzenia zmiany klikamy OK.
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1.2. Aktualizacja katalogów i programów
Poprzez zarządcę można przeglądać zainstalowane katalogi oraz wykonywać ich aktualizację
przez Internet lub z dysku, którym jest specjalnie przygotowana płyta CD. Również same aplikacje
pakietu oraz zarządca mogą zostać zaktualizowane.
1. W celu sprawdzenia czy posiadany pakiet jest aktualny lub wykonania samej aktualizacji
naciskamy przycisk

i przechodzimy do okna aktualizacji.

2. Wybieramy źródło aktualizacji – „Internet” lub „Dysk”. Po wybraniu internetu zarządca łączy się
automatycznie z serwerem firmowym InstalSoft, sprawdza jego zawartość i wyświetla rezultaty.
W przypadku wybrania dysku jako źródła klikamy dodatkowo przycisk „Pobierz inf. o akt.”

3. Program pobiera i wyświetla informację o najnowszym stanie katalogów i plików programów.
4. W dwóch oknach zostają wyświetlone pliki z graficznymi znacznikami ich stanu aktualności.
Znaczenie ikon możemy sprawdzić w dostępnej legendzie.
5. Przeglądamy wszystkie zakładki okna aktualizacji i za pomocą strzałek pomiędzy oknami
wybieramy te katalogi, które mają zostać odświeżone lub dodane. Chcąc zaktualizować
wszystkie katalogi wciskamy przycisk
.
6. Na osobnej zakładce znajdują się pliki aplikacji, czyli pliki samych programów. Domyślnie są
one zaznaczone do aktualizacji.
7. Program wyświetla w dolnej lewej części okna podsumowanie wielkości plików do pobrania.
8. Po przejrzeniu wszystkich zakładek, dokonujemy aktualizacji klikając przycisk „Aktualizuj”. Po
pomyślnym wykonaniu aktualizacji program wyświetla stosowny komunikat. W przypadku
niepomyślnego przebiegu aktualizacji program proponuje jej ponowienie lub przerwanie.
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W drugim przypadku zaproponuje również wysłanie informacji o nieudanej próbie aktualizacji do
firmy InstalSoft.
Częstymi przyczynami niepomyślnego przebiegu aktualizacji są:
- niska jakość połączenia internetowego,
- równoczesne używanie innych programów korzystających z Internetu,
- niewłaściwie skonfigurowane zapory (firewall’e).

1.3. Aktywacja i dezaktywacja programów
Korzystając z przycisku „Aktywacja” w oknie „Zarządcy pakietu” można programy
aktywować/dezaktywować bez ich deinstalacji.
Jeżeli program jest uruchamiany po raz pierwszy i nie był jeszcze aktywowany, dostępna jest
opcja „Aktywacja”. W sposób opisany w rozdziale A.2, można tutaj wybrać i użyć aktywacji
automatycznej lub ręcznej.

Jeżeli program jest aktywny, dostępne są wówczas następujące opcje:
- wyświetlenie informacji o dacie ważności aktywacji,
- odświeżenie aktywacji,
- wykonanie dezaktywacji.
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Data ważności aktywacji wyznacza przedział czasu, w czasie którego program jest aktywny.
Przed jego upływem program informuje o konieczności wykonania aktywacji.
Odświeżenie aktywacji jest przeprowadzeniem wcześniejszej aktywacji niż wynikającej z daty
ważności aktywacji. Może to być przydatne np. przed planowanym dłuższym wyjazdem z programem
zainstalowanym na laptopie.
Za pomocą polecenia „Dezaktywacja” można dezaktywować program bez jego deinstalacji. Może
to być przydatne przy korzystaniu z programu w dwóch miejscach na dwóch różnych komputerach. Do
wyboru są opcje: automatyczna i ręczna. Sposób dezaktywacji programu w obu przypadkach został
omówiony w rozdziale B.
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2. WSTĘP
Celem niniejszej lekcji jest pokazanie, jak przygotować plik zawierający konstrukcję budynku,
przeznaczony do dalszego wykorzystania w programach Instal-therm 4 i Instal-san 4 na potrzeby
wykonania projektu instalacji na rzutach lub stworzenia struktury budynku w programie Instal-OZC 4.
W przypadku, gdy dostępny jest plik DWG konstrukcję można szybko stworzyć na dwa sposoby
omówione w niniejszej lekcji, a mianowicie poprzez import pliku DWG z interpretacją lub bez
interpretacji. W pierwszej części lekcji omówiony zostanie import plików DWG z interpretacją
konstrukcji, w drugiej części import bez interpretacji z tworzeniem konstrukcji na podstawie obrysu
pomieszczeń.
Interpretacja będzie miała na celu uzyskanie kompletnej konstrukcji budynku wraz ze ścianami i
elementami uzupełniającymi (drzwi i okna) oraz powstałymi pomieszczeniami.
W sytuacji, gdy rozmieszczenie elementów tworzących ściany, okna i drzwi na warstwach pliku
DWG jest dla nas trudne do rozpoznania, albo gdy sposób rysowania ścian uniemożliwia ich
interpretację przez program, można wczytać plik DWG bez interpretacji. W rozdziale 3 pokażemy, jak
na bazie takiego pliku uzyskać projekt ze ścianami bez konieczności ręcznego przerysowywania
ścian.

3. IMPORT PLIKÓW DWG Z INTERPRETACJĄ KONSTRUKCJI
W tej lekcji pokażemy sposób przygotowania konstrukcji, gdy rzuty parteru i piętra utworzone
przez architekta w plikach o formacie DWG zostaną zaimportowane wraz z interpretacją graficzną
ścian, okien i drzwi do programu, tworząc w ten sposób podkład do planów instalacji.
1. Z menu „Plik” wybieramy polecenie „Importuj podkład z pliku DWG/DXF”. Program otwiera
okno, w którym wyszukujemy pierwszy do tego projektu plik DWG DOMEK
JEDNORODZINNY_PARTER.DWG zawierający rzut parteru, zaznaczamy go i klikamy przycisk
„Otwórz”. Podczas pierwszego importu program zapyta nas o plik czcionek użytych w projekcie
budowlanym (o rozszerzeniu .shx). Można wskazać lokalizację pliku na dysku, jeśli go
posiadamy (dostaliśmy od architekta z plikami podkładów) lub wybrać opcję „Anuluj”.
2. Zostaje otwarte okno importu pliku. W górnym lewym rogu ekranu wybieramy jednostkę miary
rysunku odpowiednią do rozmiarów rzeczywistych budynku rozwijając listę dostępnych
wielkości. W przypadku importowanego w lekcji pliki miara rysunku wynosi 1 cm.
!

Wybranie jednostki miary rysunku odpowiedniej do rozmiarów obiektu rzeczywistego ma
znaczenie ze względu na edytor graficzny, który zawsze pokazuje i odczytuje wymiary
w metrach. Dlatego ważne jest, aby importowany rysunek był poprawnie przeskalowany.
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♦

Wskazówka: aby sprawdzić czy wybór jest prawidłowy naciskamy
i mierzymy długość jednej z
linii wymiarowych – jej długość powinna być zgodna z wymiarem podanym na rzucie.

3. Klikamy przycisk „Dalej”. Przechodzimy do okna interpretacji ścian. Ponieważ plik ma być
interpretowany konstrukcyjnie, zaznaczamy warstwy, na których zostały zaprojektowane ściany.
W tym przypadku wybieramy warstwy „Walls” i „Partition Walls”.
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4. W górnej części okna uzupełniamy przedział grubości ścian (minimalną i maksymalną wartość).
Jeśli w projekcie występują ściany o grubości większej niż podana w programie grubość
domyślna należy zwiększyć grubość ścian do odpowiedniej wartości tak, aby te elementy
zostały poprawnie zinterpretowane. W przykładzie tej lekcji zmieniamy maksymalną grubość
ściany na 0,70 m.
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5. Klikamy „Dalej”. Kolejny widok to okno interpretacji okien i drzwi. Zaznaczamy warstwy, na
których znajdują się okna i drzwi, ustalamy przedział szerokości okien – należy wybrać
największą wartość spośród szerokości okien i drzwi – szczególnie należy o tym pamiętać
w momencie występowania w projekcie podwójnych drzwi. Elementy te zostaną wtedy
poprawnie zinterpretowane przez program. W przykładzie tej lekcji wybieramy pierwszy z
dostępnych typów rysunkowych okien oraz dwa z ostatnich typów rysunkowych drzwi. W
kolejnym kroku zwiększamy maksymalną szerokość okien i drzwi na 4m. W celu ustalenia
maksymalnej szerokości można wykorzystać element „Pomiar długości” i zmierzyć najszersze z
okien występujących w projekcie.
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6. Klikamy „Dalej”. Przechodzimy do wyboru warstw wczytywanych jako rysunek, czyli bez
interpretacji graficznej. Domyślnie wszystkie warstwy są zaznaczone, w naszym przykładzie
wczytamy jako rysunek wszystkie warstwy. W przypadku większych plików DWG można
odznaczyć warstwy niepotrzebne do interpretacji, które zaciemniają rysunek, a w szczególności
warstwy powodujące nieproporcjonalny wzrost wielkości pliku.

7. Aby dokonać samej interpretacji i wczytać plik do programu klikamy przycisk „Dalej”. Program
wyświetla procentowy postęp interpretacji, po jej zakończeniu pojawi się komunikat, że
interpretacja została zakończona i plik zostaje wczytany do bieżącego arkusza na zakładkę
„Konstrukcja” oraz „Podkład”. Na zakładce „Podkład” wczytany plik DWG jest osadzony jako
jeden obiekt, na zakładce „Konstrukcja” znajdują się zinterpretowane ściany, okna, drzwi oraz
utworzone automatycznie pomieszczenia.
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8. W tym momencie mamy gotowe pomieszczenia skonstruowane ze ścian, drzwi i okien.
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9. Jeżeli w pliku DWG występuje typ rysunkowy przegrody inny od typów interpretowanych przez
program należy daną przegrodę wstawić ręcznie (z paska narzędzi „Elementy”) i określić
poprzez tabelę danych jej właściwości (typ rysunkowy, szerokość, orientacja, itp.). W naszym
przykładzie takim elementem są drzwi garażowe.

10.Aby wczytać rysunek kondygnacji piętra musimy utworzyć nowy arkusz roboczy. W tym celu
klikamy prawym przyciskiem myszy na zakładce aktualnego arkusza i otwieramy okno
zarządzania arkuszami. Klikamy przycisk „Nowy”, wybieramy typ arkusza „Plan/rzut”. Dla
lepszej przejrzystości projektu zmieniamy nazwę arkuszy, odpowiednio pierwszego na „Parter
i drugiego na „Piętro”. Wybieramy arkusz „Piętro” jako bieżący i zamykamy okno zarządzania
arkuszami.
11.Będąc na arkuszu „Piętro” z menu „Plik” wybieramy polecenie „Importuj podkład z pliku
DWG/DXF”. Program otwiera okienko, w którym wyszukujemy drugi do tego projektu plik DWG
DOMEK JEDNORODZINNY_PIETRO.DWG zapisany na dysku, zaznaczamy go i klikamy
przycisk „Otwórz”.
12.Powtarzamy kroki 1-8 jak opisano powyżej.
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13. W celu kontroli, czy współrzędne odpowiadających sobie punktów na obu kondygnacjach są
jednakowe na arkuszu „Piętro” z menu „Widok” wybieramy polecenie „Pokaż/Schowaj cień
innego arkusza roboczego”. W sytuacji, gdy rzuty nie nakładają się na siebie (tak jak w tym
przypadku) należy w punkcie wspólnym dla obu rzutów np. w przecięciu osi ścian zewnętrznych
w jednym z narożników budynku wstawić element „punkt odniesienia” znajdujący się na pasku
narzędzi „Elementy”, który spowoduje, że program przy rozpoznawaniu relacji pomiędzy
pomieszczeniami w pionie dokona korekty współrzędnych, nie zmieniając jednak
współrzędnych na samych rysunkach. Dzięki temu po ewentualnym eksporcie
zaprojektowanych w programach elementów instalacji do oryginalnych plików DWG trafią one
we właściwe miejsca.

14.W kolejnym kroku dodamy w edytorze graficznym elementy typu przegroda pozioma: podłoga
(na parterze) i strop (na piętrze).
15.Włączamy tryb POWT (ciągłe wstawianie elementów) i pozostając na kondygnacji „Parter”
wybieramy z górnego paska narzędzi z zakładki „Elementy” przycisk „Przegroda pozioma:
, przechodzimy na obszar rysunkowy i klikamy na kolejne pomieszczenia.
podłoga”
Program wyświetla szarą obwódką podgląd, gdzie zostanie wstawiony element, po kliknięciu
pojawia się niebieska linia w osiach przegród ograniczających pomieszczenie oraz przerywana
w świetle tych przegród.
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16.Na kondygnacji „Piętro” wstawiamy do pomieszczeń element typu „Przegroda pozioma: strop”
oraz przegrodę poziomą „Podłoga”. W celu ewentualnego usunięcia wstawionej przegrody
poziomej należy kliknąć jej etykietę. Wszystkie etykiety przegród w pomieszczeniu są widoczne,
gdy żadna z przegród poziomych nie jest zaznaczona.
17.Aby uniknąć przypadkowego przesunięcia lub rozłączenia elementów przez przypadkowe
kliknięcie myszką, zaleca się zablokować cały projekt przełączając się w tryb BLOK.
18.Przechodzimy na zakres edycji „Konstrukcja” klikając na odpowiednią zakładkę w prawym
dolnym rogu ekranu. Kolejno numerujemy pomieszczenia na obu kondygnacjach wykorzystując
funkcję „Numeruj pomieszczenia” z górnego menu „Dane elementów”.
19. Po zaznaczeniu kolejnych pomieszczeń uzupełniamy ich opisy, korzystając z listy pomieszczeń
dostępnych w tabeli danych „Identyfikacja elementu” lub wpisując własny opis pomieszczenia.
20. Kompletny rzut piętra powinien w każdym pomieszczeniu pokazać trzy etykiety: etykietę
pomieszczenia i dwie etykiety przegród poziomych, natomiast kompletny rzut parteru dwie
etykiety: pomieszczenia i przegrody poziomej.

4. IMPORT PLIKÓW DWG BEZ INTERPRETACJI.
Rzut utworzony przez architekta w pliku o formacie DWG posłuży nam za podkład rysunkowy do
stworzenia rzutu kondygnacji.

4.1. Wczytanie pliku DWG bez interpretacji
1. Wczytujemy plik DWG i w oknie importu pliku ustawiamy odpowiednią miarę rysunku zgodnie z
punktami 1-3 opisanymi w poprzednim rozdziale 3 niniejszej lekcji.
2. Klikamy przycisk „Dalej”. Znajdujemy się w oknie interpretacji ścian. Ponieważ plik nie ma być
interpretowany konstrukcyjnie, nie zaznaczamy żadnych warstw do analizy ścian.
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3. Klikamy „Dalej”, aby przejść do kolejnego okna importu, którym jest okno interpretacji okien
i drzwi. Również warstwy okien i drzwi pomijamy, ponieważ nie przeprowadzamy
interpretacji.
4. Klikamy „Dalej”. Przechodzimy do wyboru warstw wczytywanych jako rysunek. Domyślnie
wszystkie warstwy są zaznaczone.
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5. Kończymy wczytywanie rysunku poprzez kliknięcie przycisku „Dalej”. Program automatycznie
wczytuje rysunek na zakres edycji „Podkład”, na której umieszczany jest obiekt „Podkład
DWG/DXF” zawierający wszystkie wybrane warstwy przedstawione w postaci jednolitego
rysunku (bez wyróżnienia jakichkolwiek obiektów). Będąc na zakresie edycji „Podkład” w tabeli
danych podkładu można sterować jego wyglądem.

4.2. Ręczne rysowanie pomieszczeń na tle podkładu DWG
1. Przechodzimy na arkusz parteru, zakres edycji „Konstrukcja” w celu wykonania interpretacji
konstrukcji na podstawie obrysu pomieszczeń. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w sytuacji,
gdy bryła pomieszczenia/budynku jest nieprawidłowo interpretowana w czasie importu pliku
DWG.
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2. Włączamy tryb AUTO i za pomocą elementu „Pomieszczenie” z paska narzędzi „Elementy”
nanosimy pierwsze pomieszczenie znajdujące się na parterze. Lewym przyciskiem myszy
klikamy pierwszy wewnętrzny narożnik tego pomieszczenia, a następnie klikamy w miejsce
kolejnych. Na koniec obrys pomieszczenia zatwierdzamy prawym przyciskiem myszy.
Naciskamy przycisk F3 („Wstaw ten, co ostatnio”) i w analogiczny sposób wrysowujemy
pozostałe pomieszczenia, dbając by wrysowanie było możliwie najdokładniejsze. W
szczególności, aby krawędzie przyległych pomieszczeń były równoległe (bardzo pomocny jest
tu włączony tryb ORTO).

Utworzony w ten sposób podkład może być podstawą do projektu instalacji, jeżeli obciążenia
cieplne pomieszczeń są znane albo możliwe do wyznaczenia wskaźnikowo.

4.3. Utworzenie ścian na podstawie obrysów pomieszczeń
W kolejnym kroku utworzymy ściany na podstawie obrysu pomieszczeń, w celu uzyskania ścian
na zakładce „Konstrukcja”, które są niezbędne do dalszych obliczeń w programie Instal-OZC 4.
Po utworzeniu ścian konieczne jest ręczne wstawienie wszystkich drzwi i okien występujących
w projekcie.
1. Przy włączonym trybie AUTO i ORTO za pomocą elementu „Pomieszczenie” wykonujemy obrys
całego budynku po jego zewnętrznych krawędziach.
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2. Z menu „Elementy” wybieramy polecenie „Interpretuj ściany na podstawie pomieszczeń i
obrysu budynku”.
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3. Po wybraniu tego polecenia na zakładce konstrukcja pojawią się elementy typu ściany.

Jeżeli nie wszystkie ściany wewnętrzne powstały w wyniku interpretacji obrysu, należy je dorysować
ręcznie przy pomocy elementu „Ściana” z paska narzędzi „Elementy”
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4. Pozostanie nam jeszcze uzupełnić konstrukcję o podprzegrody takie jak drzwi i okna (dostępne
na pasku narzędzi „Elementy”. Po wstawieniu okien zazwyczaj konieczne jest narzucenie im
odpowiedniej szerokości w tabeli danych. Po wykonaniu tych kroków otrzymujemy kompletną
konstrukcję budynku.

5. Uzupełnienie projektu o pozostałe niezbędne elementy wykonujemy w sposób opisany w
poprzednim rozdziale 3.
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C. DODATEK A – STANDARDOWE CZYNNOŚCI PRZYPISANE DO
KLAWIATURY ORAZ MYSZKI
W tym rozdziale znajduje się lista czynności przypisanych do klawiatury oraz myszki. Tabela
zawiera ustawienia standardowe – mogą one ulec zmianie w okienku „Dostosuj”:

Klawiatura:
Kombinacja klawiszy:
Esc

Wywoływana czynność w edytorze graficznym:
odświeżenie widoku.

F1:

jeśli zaznaczony jest element – wywołanie pomocy nt. tego elementu.
jeśli wybierany jest typ elementu z listy – wyświetlenie pomocy nt. wybieranego
typu.
jeśli nie jest zaznaczony żaden element – wywołanie pomocy ogólnej.
w liście błędów i oknie wyników diagnostyki – wywołanie informacji na temat błędu.

F2

powtórzenie ostatnio wpisanej wartości w tabeli danych.

Shift+F2

sprawdzenie poprawności połączeń.

F3

wstawienie tego samego elementu / modułu co ostatnio.

Shift+F3

renumerowanie działek.

F4

przełączenie widoku: instalacja policzona / niepoliczona.

F5

F8

wyświetlenie całego projektu – ustalenie takiej skali i położenia, aby cały projekt był
widoczny.
wyświetlenie całej aktywnej warstwy – ustalenie takiej skali i położenia, aby
wszystkie elementy z aktywnej warstwy były widoczne.
dane ogólne projektu – wyświetlenie okienka „Opcje projektu” na zakładce „Dane
ogólne”.
struktura budynku – wyświetlenie okienka „Opcje projektu” na zakładce „Struktura
budynku”.
informacja o projekcie – wyświetlenie okienka „Opcje projektu” na zakładce
„Informacja”.
włączenie / wyłączenie listy błędów.

Shift+F8

włączenie / wyłączenie drzewa struktury budynku.

F9

włączenie / wyłączenie listy zestawów danych.

Shift+F9

włączenie / wyłączenie listy pasków narzędzi do wyboru.

F10

wywołanie obliczeń.

Shift+F10

wywołanie szybkich obliczeń, bez wyświetlania opcji i tabel.

F11

włączenie / wyłączenie tabeli wyników obliczeń w edytorze graficznym.

F12

włączenie / wyłączenie tabeli danych.

Alt+C

włączenie / wyłączenie trybu SIAT – wyrównywania elementów do siatki.

Alt+Q

wyświetlenie podręcznego menu.

Alt+V

włączenie / wyłączenie trybu AUTO – automatycznego łączenia elementów.

Shift+F5
F7
Ctrl+F7
Shift+F7
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Alt+X

Ctrl+A

włączenie / wyłączenie trybu BLOK – zablokowania wszystkich elementów przed
przesuwaniem.
włączenie / wyłączenie trybu POWT – powtarzalne wstawianie elementów
konstrukcji, instalacji i armatury.
włączenie / wyłączenie trybu ORTO – wstawiania tylko linii łamanych pionowych
i poziomych + pod dodatkowym zadeklarowanym kątem.
zaznaczenie wszystkich elementów z aktywnej warstwy.

Ctrl+Shift+A

automatyczne podłączenie zaznaczonych odbiorników.

Ctrl+B

zablokowanie zaznaczonych elementów przed przesuwaniem.

Ctrl+C

skopiowanie zaznaczonych elementów do schowka.

Ctrl+Shift+C

skopiowanie i możliwość konfiguracji zaznaczonych elementów.

Ctrl+D

odblokowanie zaznaczonych elementów i umożliwienie ich przesuwania.

Ctrl+F

włączenie / wyłączenie okienka wyszukiwania elementów.

Ctrl+G

grupowanie zaznaczonych elementów.

Ctrl+H

rozgrupowanie zaznaczonych elementów.

Ctrl+I

importowanie rzutu budynku z pliku DWG/DXF

Ctrl+L

wyświetlenie okienka z edycją skrótów literowych.

Ctrl+M

wyświetlenie okienka z edycją makr.

Ctrl+P

drukowanie aktualnego arkusza.

Ctrl+Q

dzielenie elementów.

Ctrl+R

rozłączenie zaznaczonych elementów.

Ctrl+Shift+R

całkowite rozłączenie zaznaczonych elementów.

Ctrl+S

zapis projektu na dysk.

Ctrl+V

wklejenie fragmentu projektu lub modułu ze schowka.

Ctrl+X

przeniesienie zaznaczonych elementów do schowka.

Ctrl+Z

cofnięcie ostatniej operacji.

Ctrl+Y

ponowienie ostatniej operacji.

Ctrl+Enter

w tabeli danych – otwiera listę dla pól, które mają możliwość wyboru z listy.

Ctrl+Ins

skopiowanie zaznaczonych elementów do schowka.

Ctrl+Page Up

Ctrl+Tab

przejście do poprzedniego arkusza roboczego (pomiędzy zakładkami zmiana
„w lewo”).
przejście do następnego arkusza roboczego (pomiędzy zakładkami zmiana
„w prawo”).
odwracanie zaznaczonych elementów w poziomie.

Ctrl+„+”

powiększenie widoku.

Ctrl+„-”

pomniejszenie widoku.

Ctrl+„*”

przejście do powiększania obszaru.

Ctrl+„/”

przejście do płynnego powiększania.

Alt+B
Alt+Z

Ctrl+Page Down
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Ctrl+strzałki
(blok strzałek)
Ctrl+Alt+strzałki
(blok strzałek)
Ctrl+strzałki
Ctrl+Home
Ctrl+End
Ctrl+PgUp
Ctrl+PgDn
(blok numeryczny)
Ctrl+Shift+Alt+strzałki
Shift+Ins

przejście do elementu tego samego typu znajdującego się najbliżej aktualnie
zaznaczonego w określonym kierunku.
przejście do elementu dowolnego typu znajdującego się najbliżej aktualnie
zaznaczonego w określonym kierunku.
przejście do przyłączonego elementu, w określonym kierunku.

Delete

usunięcie zaznaczonych elementów.

Enter

zatwierdzenie danych w tabeli.

powielenie zaznaczonego fragmentu projektu w określonym kierunku.
wklejenie modułu ze schowka.

Myszka:
Lewy klawisz:
pojedyncze kliknięcie na element

zaznaczenie elementu i odznaczenie innych.

pojedyncze kliknięcie na element zaznaczenie elementu bez odznaczania innych. Jeżeli kliknięty
z przyciśniętym klawiszem Shift
element był zaznaczony to czynność ta powoduje jego odznaczenie.
pojedyncze kliknięcie na element zaznaczenie elementu znajdującego się pod spodem aktualnie
z przyciśniętym klawiszem Ctrl
zaznaczonego.
podwójne kliknięcie na element
konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domyślnie: zaznaczenie
całego przyłącza (wszystkich jego odcinków).
podwójne kliknięcie w tabeli danych
konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domyślnie: zmienia
wartość pola na następną (dla pól z listą).
Prawy klawisz:
pojedyncze kliknięcie
podwójne kliknięcie

konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domyślnie: wyświetlenie
menu podręcznego.
konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domyślnie: włączenie
tabeli danych jeśli jest wyłączona.

Środkowy klawisz:
pojedyncze kliknięcie

konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domyślnie: przesuwanie
widoku.

Rolki myszki:
obrót rolki

płynne powiększanie i pomniejszanie projektu.

obrót rolki z przyciśniętym
klawiszem Alt

prawym przesunięcie widoku projektu.
Dla myszki z dwoma rolkami przesunięcie zgodnie z domyślnym
przeznaczeniem rolki – w pionie lub w poziomie.
Dla myszki z jedną rolką przesunięcie projektu w pionie.
obrót rolki z przyciśniętymi klawiszami precyzyjne przesunięcie widoku projektu (z mniejszym skokiem).
Shift+Alt
Dla myszki z dwoma rolkami przesunięcie zgodnie z domyślnym
przeznaczeniem rolki – w pionie lub w poziomie.
Dla myszki z jedną rolką przesunięcie projektu w pionie.
obrót rolki z przyciśniętymi klawiszami przesunięcie widoku projektu ze zmianą znaczenia rolek.
Ctrl+Alt
Dla myszki z dwoma rolkami przesunięcie niezgodnie z domyślnym
przeznaczeniem rolki – w poziomie lub w pionie.
Dla myszki z jedną rolką przesunięcie projektu w poziomie.
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