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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 (dla plików projektów
Instalacji wodociągowebędzie to program Instal-san 4 S).

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.

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. INSTAL-SAN S
PRZYKŁAD WYKONANIA KOMPLETNEGO PROJEKTU
INSTALACJI KANALIZACJI Z WYKORZYSTANIEM PODKŁADU
BUDOWLANEGO Z WCZYTANEGO PLIKU ISB
Lekcja ta ma na celu przedstawienie jak w prosty i szybki sposób wykonać projekt instalacji
kanalizacji wewnątrz budynku z wykorzystaniem pliku .isb zawierającego gotową konstrukcję budynku
pochodzącą z importu pliku DWG. Sposób przygotowania konstrukcji budynku został dokładnie
opisany w innej lekcji opartej na przykładzie domku jednorodzinnego. Projekt instalacji zostanie
wykonany na rzutach, połączonych pionami na arkuszu rozwinięcia.

2.1. Wczytanie istniejącego projektu
1. Z menu głównego „Plik” wybieramy funkcję „Otwórz projekt”
. Otwiera się okno wyboru,
z którego wybieramy gotowy przykład projektu Budynek wielorodzinny rzuty.ISB, w którym
została utworzona graficzna konstrukcja budynku.
2. Projekt otwiera się na zakładce zakresu edycji „Konstrukcja”. Aby przejść do edycji projektu
instalacji kanalizacyjnej wybieramy zakładkę dotyczącą instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
„San”.

Na istniejących arkuszach roboczych: „piwnica”, „parter”, „piętro I” i „piętro II” widoczne są rzuty
poszczególnych kondygnacji budynku, ponieważ zakładka „Konstrukcja” ma wybraną opcję
”Widoczny, gdy nieaktywny”. Widoczne są również urządzenia sanitarne naniesione na podkład, które
będą pomocne podczas wstawiania urządzeń sanitarnych do konkretnych pomieszczeń.
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2.2. Uzupełnienie najważniejszych danych ogólnych. Wybór katalogów
i ustawienie katalogów domyślnych
Aby zadeklarować dane ogólne projektu instalacji kanalizacyjnej oraz wybrać typy domyślne,
należy wywołać okno opcji projektu wciskając klawisz funkcyjny F7. W oknie tym określamy dane
ogólne projektu, między innymi: domyślne typy rur oraz dane ogólne dla obliczeń kanalizacji.
Ponieważ w projekcie będą wykonywane tylko obliczenia instalacji kanalizacji przechodzimy w
opcjach projektu na „Zakres obliczeń” i odznaczamy opcje „Sprawdzaj i obliczaj instalację
wodociągową” (domyślnie oba typy obliczeń są aktywne). Równoważny efekt da uruchomienie
obliczeń ograniczonych do samej kanalizacji przy pomocy ikonki

lub

.

1. W Opcjach projektu w „Danych ogólnych – kanalizacja” ustawiamy odpowiedni rodzaj budynku:
„Budynek mieszkalny – korzystanie nieciągłe”. Resztę ustawień pozostawiamy bez zmian.

2. Aby sprawdzić czy wszystkie katalogi potrzebne do utworzenia projektu są wczytane wybieramy
pozycję „Obsługa katalogów”, a następnie przycisk „Obsługa katalogów”, co powoduje otwarcie
okna „Katalogi”. Okno to jest podzielone na zakładki: „Rury i kształtki”, „Zawory i armatura”,
„Izolacje”, „Baterie, punkty czerpalne i biały montaż”. Na poszczególnych zakładkach
weryfikujemy listy wczytanych katalogów. Brakujące katalogi wybieramy zaznaczając je na
liście w lewym oknie zakładki (zaznaczony katalog podświetli się) i za pomocą przycisków
lub
umieszczamy zaznaczony katalog lub katalogi w
z ikonami niebieskich strzałeczek
prawym oknie zakładki, co jest równoznaczne z możliwością wykorzystania ich w projekcie.
Listę katalogów znajdującą się w prawym okienku możemy zmienić za pomocą przycisków
z ikonami strzałek zwróconych w przeciwną stronę.
3. Na zakładce „Rury i kształtki” wybieramy do aktualnego projektu katalog Kanalizacja – rury PP
HT.
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4. W oknie opcji projektu, z rozwijalnej listy, wybieramy pozycję „Typy domyślne/Kanalizacja Rury” i wybieramy odpowiedni dla projektu typ rur w następujących polach:
• Typ rur kanalizacyjnych (podejście)
• Typ rur kanalizacyjnych (podejście zbiorowe)
• Typ rur kanalizacyjnych (pion)
• Typ rur kanalizacyjnych (sieć odpływowa)
• Typ rur kanalizacyjnych (sieć odpływowa w gruncie)
• Typ rur wentylacji kanalizacji
Na tej zakładce należy zdefiniować również sposób realizacji połączeń w instalacji.
Uzupełniamy „System podłączeń kanalizacji” z wybranego dla podejść domyślnego katalogu rur
oraz syfon z katalogu Kanalizacja wewnętrzna – Elementy dodatkowe. Resztę ustawień
pozostawiamy bez zmian.

2.3. Wstawienie urządzeń sanitarnych, pionów oraz narysowanie instalacji
kanalizacyjnej na rzutach budynku
Przechodzimy na arkusz parteru i jego zakładkę zakresu edycji dotyczącą instalacji
kanalizacyjnej („San”). Na parterze będziemy wstawiać urządzenia sanitarne w aneksach kuchennych
i toaletach przy lokalach usługowych. Na kolejnych kondygnacjach te same czynności zostaną
powtórzone w łazienkach i kuchniach w każdym z mieszkań.
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2.3.1. Wstawienie urządzeń sanitarnych na rzucie parteru
Na parterze, w pomieszczeniach toalet i aneksach kuchennych rozmieszczamy odpowiednią
armaturę sanitarną. Do dyspozycji mamy elementy zgromadzone na paskach narzędzi: „Przybory”,
„Ustępy i bidety”, „Baterie i umywalki”, „Zlewy, wanny i natryski”
Przy wprowadzaniu urządzeń sanitarnych na rysunek wykorzystamy tryb AUTO, który m.in.
wspomaga wstawianie urządzeń sanitarnych pod ściany.
Najpierw wstawiamy z wybranego paska narzędzi wszystkie elementy kanalizacji, a następnie
uzupełnimy ich dane. Przykładowo:
1. Z górnego paska narzędzi „Przybory” wstawimy umywalkę
w toalecie na parterze.
2. Przechodzimy na obszar rysunkowy i przesuwamy myszkę blisko ściany. W tym momencie
program automatycznie przyciąga wstawiany element do ściany, co jest wyświetlane za
pomocą znaczka.
3. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy element zostaje wstawiony w miejsce przeznaczenia
i pojawia się na rysunku.
4. Wstawiony w ten sposób element można obrócić przy użyciu zielonej strzałki widocznej po
zaznaczeniu elementu.
5. W analogiczny sposób wstawiamy ustęp w toalecie i zlewozmywak w aneksie kuchennym.

6. Po zaznaczeniu wstawionego elementu automatycznie w jego tabeli danych wyświetlany jest
w kategorii „Identyfikacja elementu” w polu „W pomieszczeniu” symbol pomieszczenia,
w którym znajdują się zaznaczone elementy. Każdy z wstawionych elementów ma również
określony typ odpływu, Qn odbiornika oraz nominalną średnicę wylotu.
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2.3.2. Wstawienie pionów i narysowanie instalacji na parterze
W przykładzie zostaną wstawione piony, a następnie podłączone do nich urządzenia sanitarne
przy pomocy działek kanalizacji sanitarnej. W miejscu występowania pionu instalacja kanalizacji
będzie zakończona elementem „pion obliczeniowy”.
W celu łatwiejszego rysowania działek włączamy tryb pracy ORTO – pozwalający na
wspomaganie wstawiania działek poziomych, pionowych i pod określonym kątem oraz AUTO –
umożliwiający automatyczne podłączanie działek.
1. Z górnego paska narzędzi „Kanalizacja sanitarna” wybieramy element „Pion (kanalizacja
sanitarna)”
, przechodzimy na obszar rysunkowy i klikamy w miejscu, w którym znajduje się
planowany pion instalacji rozprowadzającej. Po wstawieniu elementu nadajemy mu symbol w
jego tabeli danych. Ten sam pion na kolejnych kondygnacjach powinien zostać oznaczony
jednakowym symbolem. Program automatycznie koryguje położenie pionu i osadza w tych
samych rzędnych jak dla kondygnacji najniższej, niezależnie od miejsca wstawienia.

,
2. Wybieramy kolejny element typu „Działka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej”
przechodzimy na obszar rysunkowy i wprowadzamy działki podłączając kolejne urządzenia
sanitarne do pionu.
3. Wstawianie działek odbywa się przy włączonym trybie AUTO, który możemy chwilowo wyłączać
przyciskiem Shift, w momentach wykonywania przez program niepożądanego podłączenia
elementów na drodze prowadzenia instalacji.
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2.3.3. Narysowanie instalacji na piętrze
Na kolejnych arkuszach roboczych „piętro I” i „piętro II” rysujemy instalację kanalizacyjną
w sposób opisany w pkt. 2.3.1 oraz 2.3.2. Należy pamiętać o tym, żeby elementy pion obrazujące
jeden pion przechodzący przez kilka kondygnacji miały ten sam symbol. Jeżeli element pion
wstawiany na kolejnej kondygnacji został już zdefiniowany na kondygnacji poniżej, można go na
bieżącym piętrze umieścić w dowolnej lokalizacji. Po nadaniu symbolu program sam umieści go w
prawidłowym miejscu.

Jeżeli na kolejnych arkuszach wprowadzamy piony, które nie zostały uprzednio zdefiniowane na
najniższych kondygnacjach, należy wrócić na kondygnację „parter” i umieścić tam również pion o
symbolu zgodnym z pionem nowozdefiniowanym.
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2.3.4. Narysowanie sieci zbiorczej i pionów w piwnicy
1. Wstawiamy wszystkie piony na kondygnacji „piwnica” w identyczny sposób jak na wyższych
kondygnacjach. Po nadaniu odpowiednich symbolów program umiejscowi piony we właściwych
współrzędnych.
2. Następnie z paska narzędzi „Kanalizacja sanitarna” wybieramy element „Ujście ścieków
sanitarnych”
i umieszczamy go w odpowiednim miejscu na rzucie.
3. W kolejnym kroku rozrysowujemy sieć odpływową łączącą piony z ujściem ścieków.

4. Zaznaczamy wszystkie działki sieci odpływowej i zwiększamy ich spadek w tabeli danych. Aby
zaznaczyć wszystkie działki z górnego menu wybieramy polecenie Edycja / Zaznacz wszystkie
elementy typu i w pojawiającej się liście zaznaczamy „Działka kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej”. Po zaznaczeniu wszystkich działek w tabeli „Dane techniczne” w rubryce
„spadek [%]” zmieniamy wartość domyślną spadku na 2%. Spowoduje to przyjęcie takiego
spadku dla wszystkich zaznaczonych działek w sieci odpływowej i zagwarantuje odpowiednią
prędkość przepływu w przewodzie.
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2.4. Przygotowanie podkładu dla rozwinięcia
Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej będzie narysowane na osobnym arkuszu rozwinięcia z
wykorzystaniem przekroju kondygnacji budynku.
1. Przechodzimy na „Arkusz roboczy 2” oznaczony symbolem R i przy pomocy polecenia „Nazwa”
w oknie zarządzania arkuszami zmieniamy mu nazwę na „Rozwinięcie SAN S”.
2. Na arkuszu „Rozwinięcie SAN S” przechodzimy na zakres edycji „Konstrukcja” i z paska
narzędzi „Elementy” wybieramy „Opis rzędnych stropów”
arkusz.

i wstawiamy układ stropów na

3. Korygujemy szerokość układu stropów za pomocą strzałek, dostępnych po najechaniu na
kwadraty umieszczone na pionowych odcinkach ramki, tak, aby jego szerokość była
wystarczająca dla rysunku rozwinięcia instalacji kanalizacyjnej.
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2.5. Utworzenie na rozwinięciu pionów instalacji i narysowanie działek
wentylacji
Na arkuszu rozwinięcia zostaną wstawione wszystkie piony zdefiniowane na rzutach. Długości
pionów zostaną automatycznie wyznaczone w programie.
1. Z paska narzędzi „Kanalizacja sanitarna” wybieramy element „Pion (kanalizacja sanitarna)”
i wstawiamy go na kondygnację parteru.
2. Nadajemy mu odpowiedni symbol z rozwijalnej listy w tabeli danych „identyfikacja elementu”.
3. W ten sam sposób wstawiamy i opisujemy pozostałe piony w projekcie.
4. Z górnego menu „Dane elementów” wywołujemy polecenie „Sprawdź połączenia” (Shift + F2) –
program automatycznie skorygował długości pionów oraz określił kierunki przepływu.
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5. Następnie z paska narzędzi „Kanalizacja sanitarna” wstawiamy element „Rura wywiewna”
nad każdym z pionów i łączymy go z resztą instalacji przy pomocy „Działki wentylacji
kanalizacji”

24
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2.6. Sfazowanie działek kanalizacji
Do fazowania narysowanej instalacji wykorzystana zostanie funkcja fazowania szybkiego.
1. Przechodzimy na arkusz „piwnica” i z górnego menu Opcje wybieramy „Opcje projektu/Dane
ogólne” (F7).
2. Po zaznaczeniu „AUTO, ORTO, SIAT” wybieramy przycisk „Ustawienia programu – AUTO”.
3. W pojawiającym się oknie włączamy opcję fazowania szybkiego – „Fazowanie szybkie – Tak”.
Można tutaj również zmodyfikować kąt ścięcia oraz długość ścięcia. W niniejszej lekcji obie te
wartości pozostawiamy ustawione domyślnie.
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4. Powracamy do edycji instalacji. Z paska narzędzi „Funkcje” wybieramy ikonkę „Fazowanie”
. Włączamy tryb POWT (ciągłe wstawianie elementów) i klikamy kolejno na działki, które
mają być fazowane. Program automatycznie fazuje działkę w kierunku przepływu.

5. Te same czynności należy powtórzyć dla rzutów „parter”, „piętro I” i „piętro II”.
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2.7. Wskazanie i skonfigurowanie opisów działek
Aby po zakończonych obliczeniach móc zobaczyć na rysunku wyniki, wstawimy i konfigurujemy
opisy działek.
1. Na arkuszu „piwnica” opisy zostaną wstawione dla całej sieci rozdzielczej. Z górnego paska
narzędzi „Grafika” wybieramy ikonkę z jednym z trzech dostępnych opisów działek „Opis
działki skośny” i wstawiamy na wybrane działki. W tabeli danych działki, w polu „Opis działki”
istnieje możliwość skonfigurowania pola, w którym będą wyświetlane wybrane informacje po
przeprowadzonych prawidłowo obliczeniach.
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2. W analogiczny sposób wstawiamy opisy na wybranych działkach na kolejnych kondygnacjach.
Po kliknięciu na opis działki można go w dowolny sposób przesunąć, tak aby nie zmniejszał on
widoczności pozostałych elementów projektu.
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2.8. Wykonanie obliczeń
Po wykonaniu kompletnego rysunku rzutów i rozwinięcia instalacji oraz wypełnieniu wszystkich
danych elementów przechodzimy do obliczeń.
1. Wykonujemy kontrolę połączeń korzystając z kombinacji klawiszy Shift+F2. Wyświetlone
okienko powinno być puste, co oznacza poprawność wszystkich połączeń w projekcie. Jeżeli
okno połączeń nie jest puste, wówczas należy wrócić do edytora projektu i skorygować
nieprawidłowe połączenia elementów projektu.
2. Z zakładki „Program” wybieramy ikonkę
„Obliczenia…” Program wykonuje diagnostykę
i otwiera okno z jej wynikami. Znajdują się tutaj jedynie podpowiedzi dotyczące przyjęcia
domyślnego typu rur dla poszczególnych działek. Wybieramy przycisk „Dalej”.
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3. Przechodzimy na zakładkę „Opcje obliczeń SAN” „Sterowanie doborem rur”. Możemy tu między
innymi wpływać na dobór średnic przez program w różnych odcinkach instalacji, wybrać opcję
uwzględnienia w obliczeniach narzuconych średnic czy sposób wymiarowania wentylacji
obejściowej. Pozostawiamy bez zmian katalogowy zestaw opcji doboru średnic, uaktywniamy
funkcję „dobieraj kształtki” i akceptujemy pozostałe domyślnie ustawione kryteria doboru.
Wybranie opcji „dobieraj kształtki” spowoduje, że po wykonaniu obliczeń w zestawieniu
materiałów oprócz rur użytych w projekcie będą również zestawione wszystkie kształtki.
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4. Pozycja „Opcje redakcji wyników” daje nam możliwość konfiguracji układu zestawienia
materiałów.

5. Wykonanie właściwych obliczeń następuje po przejściu „Dalej” na zakładkę „Wyniki”. W oknie
diagnostyki błędów, na żółtym polu, na dole ekranu program może wyświetlać błędy,
ostrzeżenia i podpowiedzi. W przypadku występowania błędów w projekcie wyniki obliczeń
prezentowane w tabelach i na rysunku będą niekompletne lub niewiarygodne. Jeżeli zaś na
liście znajdują się tylko komunikaty o randze ostrzeżenia lub podpowiedzi, od decyzji
projektanta zależy czy zostaną one wyeliminowane.
6. Wyniki obliczeń są przedstawione w formie rozwijalnego drzewa. Jeżeli poszczególne gałęzie
są nierozwinięte to należy je rozwinąć, klikając na znaczek
przy takiej pozycji drzewa.
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2.9. Tabele wyników
Po wykonaniu obliczeń przechodzimy do przeglądania i zapoznania się z wynikami obliczeń.
Wyniki obliczeń oraz zestawienie materiałów zostały zgrupowane na podzielonych tematycznie
zakładkach. Osobno prezentowane są wyniki ogólne, osobno wyniki dla działek kanalizacji, dla pionów
i dla źródeł ścieków sanitarnych.

„instalacja jest obliczona, ale podczas obliczeń zostały
O stanie obliczeń informuje ikonka
wykazane ostrzeżenia” wyświetlana po lewej stronie na pasku stanu.

2.10. Wydruk rysunku
Proces drukowania rysunku przeprowadzamy dla każdego arkusza roboczego z osobna. Przed
wydrukowaniem ustalamy opcje wydruku oraz granice arkuszy papieru, jeśli rysunek nie mieści się na
jednym arkuszu. Dla każdego arkusza roboczego możemy osobno ustalić opcje wydruku.
1. Przechodzimy do podglądu wydruku poprzez kliknięcie zakładki „Wydruk” w prawym dolnym
rogu. Program przechodzi w tryb podglądu wydruku, a w tabeli danych pojawią się pola do
konfiguracji wydruku.
2. W polu „Zakres wydruku” z rozwijanej listy wybieramy, które zakresy edycji projektu pojawią się
na wydruku. Odznaczamy pozycje „Ogrzewanie”, jeżeli była ona zaznaczona.
3. W tabeli danych układu stron wydruku wybieramy drukarkę, na której będzie się odbywał
wydruk. Ustalamy skalę wydruku, szerokość marginesów, orientację papieru oraz długość
i szerokość strony. Deklarujemy czy wydruk ma być kolorowy czy czarno – biały.
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4. Kontrolujemy ułożenie granic arkuszy papieru na podglądzie wydruku i ewentualnie dokonujemy
korekty za pomocą myszy. Na podglądzie wydruku widać fioletowe i zielone linie kreskowane
wraz z symbolami nożyczek. Linie fioletowe oznaczają granice arkuszy papieru, a zielone
wyznaczają zakładki, które ułatwiają sklejenie projektu z pojedynczych kartek. Jeżeli
wydrukowane arkusze mają się po sklejeniu stykać krawędziami, wówczas zakładki są
niepotrzebne. Wyłączamy je w tabeli danych układu stron wydruku, wpisując w pozycji
„Zakładka [cm]” wartość „0”.

5. Drukujemy projekt wywołując okno wydruku kombinacją klawiszy Ctrl+P. W oknie wydruku
mamy możliwość wybrania zakresu drukowanych stron.
6. W analogiczny sposób drukujemy pozostałe arkusze.
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2.11. Drukowanie i eksport tabel wyników
Jeżeli wyniki obliczeń są prawidłowe, można je wydrukować na drukarce.
1. Z górnego menu Widok lub przy pomocy klawisza funkcyjnego F11 wywołujemy tabele z
wynikami obliczeń.
2. Klikamy na tabelę prawym przyciskiem myszy i wybieramy przycisk „Drukuj”.
3. Przechodzimy do okna konfiguracji wydruku. W tym przykładzie wybierzemy następujące
schematy wydruku: „Tytuł”, „Działki kanalizacji sanitarnej” oraz „Zestawienie rur, kształtek i
złączek”.
4. Podczas konfiguracji wydruku wyników postępujemy w sposób analogiczny opisany w pkt.2.9.
Istnieje również możliwość wyeksportowania uzyskanych wyników do arkusza kalkulacyjnego. W
tym celu należy kliknąć myszą na strzałeczkę skierowaną w dół przy pozycji drukuj dla wyników i
wybrać z pojawiającej się listy jedną z możliwych opcji: „Eksport do MS Excel: aktualna pozycja listy”
bądź „Eksport do MS Excel: wszystkie pozycje listy”.
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Lekcja San S
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Lekcja San S
Tytuł rysunku

Data
Wykonał
Sprawdził

Podpis

e
50 x 1,8

209 +20 °C
Φwym: 0 W
110 x 2,7

201 +20 °C
Φwym: 0 W

50 x 1,8

50 x 1,8

a

210 +20 °C
Φwym: 0 W

208 +20 °C
Φwym: 0 W

50 x 1,8

50 x 1,8

h

202 +20 °C
Φwym: 0 W

203 +20 °C
Φwym: 0 W

75 x 1,9

211 +20 °C
Φwym: 0 W

110 x 2,7

212 +20 °C
Φwym: 0 W

50 x 1,8

50 x 1,8

b
90 x 2,2

90 x 2,2

f
c

207 +20 °C
Φwym: 0 W

50 x 1,8
50 x 1,8

50 x 1,8

50 x 1,8
110 x 2,7

204 +20 °C
Φwym: 0 W

+20 °C
Φwym: 0 W

40 x 1,8

205 +20 °C
Φwym: 0 W

50 x 1,8

213 +20 °C
Φwym: 0 W

i

75 x 1,9

d

214 +20 °C
Φwym: 0 W

50 x 1,8

50 x 1,8

216 +20 °C
Φwym: 0 W

206 +20 °C
Φwym: 0 W
50 x 1,8

110 x 2,7

215 +20 °C
Φwym: 0 W

g

50 x 1,8

90 x 2,2

Lp

Zmiany

Data

Podpis

Temat

Nr rys.

Skala

3
Lekcja San S
Tytuł rysunku

Data
Wykonał
Sprawdził

Podpis

e

90 x 2,2

314 +20 °C
Φwym: 0 W

110 x 2,7

40 x 1,8

301 +20 °C
Φwym: 0 W

a

50 x 1,8

315 +20 °C
Φwym: 0 W

313 +20 °C
Φwym: 0 W

50 x 1,8

50 x 1,8

h
75 x 1,9

302 +20 °C
Φwym: 0 W

303 +20 °C
Φwym: 0 W

312 +20 °C
Φwym: 0 W
311 +20 °C
Φwym: 0 W

50 x 1,8

110 x 2,7

50 x 1,8

40 x 1,8

b
90 x 2,2

90 x 2,2

f
c

+20 °C
Φwym: 0 W

40 x 1,8

40 x 1,8

50 x 1,8

304 +20 °C
Φwym: 0 W

40 x 1,8

110 x 2,7

310 +20 °C
Φwym: 0 W
50 x 1,8

305 +20 °C
Φwym: 0 W

i

+20 °C
Φwym: 0 W

75 x 1,9

d

308 +20 °C
Φwym: 0 W
50 x 1,8

306 +20 °C
Φwym: 0 W

50 x 1,8

309 +20 °C
Φwym: 0 W

50 x 1,8
110 x 2,7

40 x 1,8

307 +20 °C
Φwym: 0 W
g

90 x 2,2

Lp

Zmiany

Data

Podpis

Temat

Nr rys.

Skala

4
Lekcja San S
Tytuł rysunku

Data
Wykonał
Sprawdził

Podpis

+8,40

a

b

c

d

e

f

g

h

i

+5,60

+2,80

±0,00

-2,80

Lp

Zmiany

Data

Podpis

Temat

Nr rys.

Skala

5
Lekcja San S
Tytuł rysunku

Data
Wykonał
Sprawdził

Podpis

Dodatek

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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