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Aktywacja

A. AKTYWACJA
A.1.

Wprowadzenie

Niniejsze oprogramowanie jest zabezpieczone kodem. Dwa kody – Kod Komputera oraz Kod
Odblokowuj cy tworz par , która pozwala uruchomi program.
Kod Komputera jest generowany na komputerze U ytkownika podczas pierwszego uruchomiania
programu. Nast pnie Kod Komputera jest wysy any do serwera InstalSoft, który sprawdza dany kod
i generuje odpowiedni Kod Odblokowuj cy.
Ta para kodów jest wa na tylko przez pewien okre lony czas – po up yni ciu tego czasu
U ytkownik musi powtórzy procedur aktywacji.

A.2.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu program poprosi o dane U ytkownika i numer licencji:

Program automatycznie odczytuje nazw U ytkownika i firmy z ustawie programu Windows.
Konieczne jest wpisanie numeru licencji – znajduje si on na drukowanej „Umowie Licencyjnej”.
U ytkownikowi przypisany jest jeden numer licencji. Istnieje mo liwo korzystania z programu
na dwóch stanowiskach zamiennie, pod warunkiem ka dorazowej DEZAKTYWACJI programu po
zako czeniu pracy na jednym ze stanowisk. Przy uruchomianiu programu na drugim stanowisku
program poprosi o jego aktywacj .
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A.3.

Sposoby aktywacji

Po klikni ciu przycisku „Dalej” program zapyta o sposób aktywacji:

Dla komputerów pod czonych do Internetu zalecana jest automatyczna aktywacja.
Dla komputerów na sta e pod czonych do Internetu (np. DSL, cze dzier awione itd.) zalecane
jest równie zaznaczenie pola „Zawsze wykonuj automatyczn aktywacj ” – w takim przypadku
program nie b dzie przypomina o od wie eniu aktywacji, kiedy poprzednia aktywacja si sko czy.

A.4.

Automatyczna aktywacja i ustawienia proxy

Je li zostanie wybrana automatyczna aktywacja, program generuje Kod Komputera, wysy a go
przez Internet do serwera InstalSoft i otrzymuje Kod Odblokowuj cy, po czym program jest
uruchamiany.
Je eli komputer U ytkownika po czony jest z Internetem z u yciem serwera proxy to ustawienia
proxy wprowadzamy przed klikni ciem przycisku „Dalej”. Po klikni ciu przycisku „Proxy”, program
wy wietla okienko „Ustawienia serwera proxy”.
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Domy lnie wszystkie proxy s wy czone. Je li komputer znajduje si za serwerem proxy HTTP
wybieramy „Standardowy serwer proxy”, a nast pnie wpisujemy adres serwera (cztery cyfry
oddzielone kropkami lub adres jego domeny). Nale y sprawdzi port proxy, je li jest inny ni
standardowy.
Je li serwer proxy wymaga autoryzacji zaznaczamy odpowiednie pole wyboru oraz wpisujemy
nazw U ytkownika (mo e by inna ni nazwa U ytkownika w systemie Windows) a tak e has o.

Podobne ustawienia s wymagane dla serwerów proxy typu SOCKS.
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A.5.

R czna aktywacja

Je li na u ywanym komputerze nie mamy dost pu do Internetu wybieramy aktywacj
Program przechodzi do ekranu aktywacji r cznej.

r czn .

Na ekranie wy wietlany jest Kod Komputera. Nale y wprowadzi Kod Odblokowuj cy. Kod
Odblokowuj cy mo na uzyska na dwa sposoby – za pomoc innego komputera po czonego do
Internetu lub poprzez wys anie faksem Kodu Komputera do InstalSoft. Nale y pami ta o podaniu
numeru faksu zwrotnego, na który zostanie wys any Kod Odblokowuj cy.

A.5.1.

Aktywacja r czna przy u yciu innego komputera

1. Zapisujemy Kod Komputera na no niku wymiennym – naciskamy przycisk „Zapisz” (program
poprosi o numer faksu).
2. Otwieramy plik z no nika na komputerze posiadaj cym dost p do Internetu – domy lnie plik
otwiera si w Notatniku (Notepad).
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3. Uruchamiamy przegl dark internetow i otwieramy stron :
http://www.instalsoft.com.pl/auth/pl_activate.php

4. Zaznaczamy Kod Komputera w Notatniku i kopiujemy go do przegl darki internetowej u ywaj c
klawiszy Ctrl+C / Ctrl+V:
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5. Klikamy OK. Serwer wykona operacj i wy wietli Kod Odblokowuj cy:

6. Kopiujemy Kod Odblokowuj cy do Notatnika u ywaj c klawiszy Ctrl+C / Ctrl+V i zapisujemy
plik na no niku.
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7. Na komputerze, na którym znajduje si oprogramowanie otwieramy plik z no nika i kopiujemy
Kod Odblokowuj cy do okna aktywacji:

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

A.5.2.

Aktywacja r czna przy u yciu faksu

1. W oknie aktywacji r cznej klikamy przycisk „Drukuj” – program poprosi o numer faksu
i wydrukuje formularz aktywacji na dost pnej drukarce. Wpisany numer faksu zostanie u yty
przy odpowiedzi.
2. Klikamy przycisk „Od ó ” – program zostanie zamkni ty.
3. Faksujemy formularz aktywacji na numer, który jest na nim wydrukowany.
4. Czekamy na odpowied .
5. Kiedy otrzymamy odpowied z Kodem Odblokowuj cym uruchamiamy ponownie program.
Zostanie on otwarty na formularzu aktywacji na stronie aktywacji r cznej.
6. Wpisujemy Kod Odblokowuj cy i klikamy przycisk “Aktywuj”. Program zostanie uruchomiony.
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B. DEINSTALACJA / DEZAKTYWACJA
B.1.

Wprowadzenie

Podczas deinstalacji oprogramowania nale y dezaktywowa je na serwerze InstalSoft tak, aby
mo na by o program ponownie aktywowa po jego zainstalowaniu. Proces deinstalacji mo na
wykona z p yty CD zawieraj cej pakiet programów InstalSystem albo bezpo rednio z twardego dysku
komputera. W pierwszym przypadku nale y skorzysta z polecenia „Zainstaluj / Zdeinstaluj program”
wybieranego z menu p yty i wykonywa kolejne kroki deinstalacji. W drugim przypadku nale y wybra
z menu „Start” polecenie „Panel sterowania” / „Dodaj/Usu programy” i równie wykonywa kolejne
kroki deinstalacji.
Je eli aktywacja by a przeprowadzana automatycznie, to podczas deinstalacji oprogramowania
okienko dezaktywacji nie zg asza si , poniewa
dezaktywacja jest wykonywana równie
automatycznie. Je eli jednak zostanie utracona czno
z Internetem, to po nieudanej próbie
po czenia z serwerem InstalSoft, nale y w wy wietlonym wówczas oknie dezaktywacji wybra opcj
„R czna”.
Je eli aktywacja programu by a przeprowadzana r cznie, to podczas procesu deinstalacji
program wy wietla okienko dezaktywacji:

Tutaj nale y wybra odpowiedni sposób dezaktywacji: automatyczna lub r czna.

B.2.

Dezaktywacja automatyczna

Je li wybierzemy dezaktywacj automatyczn program generuje Kod Dezaktywacyjny, wysy a go
przez Internet do serwera InstalSoft i czeka na akceptacj . Po otrzymaniu akceptacji oprogramowanie
zostaje dezaktywowane i nast puje proces deinstalacji.

B.3.

Dezaktywacja r czna

Je li wybierzemy dezaktywacj r czn oprogramowanie dezaktywuje si a nast pnie wygeneruje
Kod Dezaktywuj cy. Kod ten mo na skopiowa do przegl darki internetowej - adres podany jest pod
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przyciskiem „Pomoc” (zobacz równie w rozdziale Aktywacja r czna przy u yciu innego komputera)
lub wys a faksem (zobacz równie w rozdziale Aktywacja r czna przy u yciu faksu).
W przypadku dezaktywacji nie otrzymujemy Kodu Odblokowuj cego. Po wykonaniu opisanych
czynno ci program zostanie dezaktywowany i dany numer licencji b dzie do ponownego
wykorzystania.

9

Zarz dca pakietu

1. ZARZ DCA PAKIETU
1.1. Integracja aplikacji pakietu
Aby rozpocz

prac

z zarz dc

zainstalowany wcze niej pakiet i klikn

nale y z menu „Start \ Programy” wybra
na pozycj

odpowiedni,

.

Zarz dca pakietu wspomaga pos ugiwanie si programami nale cymi do pakietu. Z poziomu
zarz dcy mo na uruchamia wszystkie aplikacje zwi zane z danym zbiorem.
1. Aby uruchomi któr kolwiek aplikacj pakietu klikamy przycisk
i z rozwijanej listy wybieramy interesuj cy nas program.
2. Mo emy równie podwójnie klikn na wybranym pliku w prawym oknie zarz dcy lub zaznaczy
go i wcisn
przycisk
. Zostanie otwarty plik z odpowiedniej aplikacji (dla
plików projektów instalacji wodoci gowej b dzie to program Instal-san 4 T).

W prawym g ównym oknie zarz dcy znajduj si pliki danych uporz dkowane wed ug listy
projektów wy wietlanej w lewym oknie. W jednym projekcie mog si znajdowa pliki ró nych
programów pakietu. Funkcja zarz dzania projektami, czyli zbiorami plików danych z programów
InstalSystem jest pomocna podczas zak adania nowych projektów, przenoszenia lub kopiowania
plików pomi dzy projektami, oraz archiwacji danych.
1. W celu za o enia nowego projektu, skopiowania lub zmiany nazwy istniej cego zaznaczamy go
w lewym oknie, a nast pnie wybieramy i klikamy odpowiedni przycisk. Dla zatwierdzenia
operacji klikamy OK.
2. Aby wykona jak kolwiek operacj na pliku danych zaznaczamy go w prawym oknie zarz dcy
i nast pnie korzystaj c z przycisków z prawej strony wybieramy interesuj c nas operacj
i klikamy odpowiadaj cy jej przycisk. Dla potwierdzenia zmiany klikamy OK.

11

Zarz dca pakietu

1.2. Aktualizacja katalogów i programów
Poprzez zarz dc mo na przegl da zainstalowane katalogi
oraz
wykonywa ich aktualizacji przez Internet lub z dysku, którym jest specjalnie przygotowana p yta CD.
Równie same aplikacje pakietu oraz zarz dca mog zosta zaktualizowane.
1. W celu sprawdzenia czy posiadany pakiet jest aktualny lub wykonania samej aktualizacji
naciskamy przycisk

i przechodzimy do okna aktualizacji.

2. Wybieramy ród o aktualizacji – „Internet” lub „Dysk”. Po wybraniu aktualizacji przez Internet
zarz dca czy si automatycznie z serwerem firmowym InstalSoft, sprawdza jego zawarto
i wy wietla rezultaty. W przypadku wybrania dysku jako ród a klikamy dodatkowo przycisk
„Pobierz inf. o akt.”

3. Program pobiera i wy wietla informacj o najnowszym stanie katalogów i plików programów.
Aby by o to dobrze widoczne na ekranie w dolnej cz ci okna aktualizacji zaznaczamy pole
„Pokazuj identyczne i zainstalowane”.
4. W dwóch oknach zostaj wy wietlone pliki z graficznymi znacznikami ich obecnej wersji.
Znaczenia poszczególnych ikon mo emy sprawdzi w dost pnej legendzie.
5. Przegl damy wszystkie zak adki okna aktualizacji i za pomoc strza ek pomi dzy oknami
wybieramy te elementy pakietu, które maj zosta od wie one na dysku. Chc c zaktualizowa
wszystkie katalogi wciskamy przycisk
.
6. Na osobnej zak adce znajduj si pliki aplikacji, czyli pliki samych programów. Domy lnie s
one zaznaczone do aktualizacji, wi c nic nie musimy zaznacza .
7. Program wy wietla w dolnej lewej cz ci okna podsumowanie wielko ci plików do pobrania.
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8. Po przejrzeniu wszystkich zak adek, dokonujemy aktualizacji klikaj c przycisk „Aktualizuj”. Po
wykonaniu aktualizacji program wy wietla stosowny komunikat.

1.3. Aktywacja i dezaktywacja programów
Korzystaj c z przycisku „Aktywacja” w oknie „Zarz dcy pakietu” mo na programy
aktywowa /dezaktywowa .
Je eli program jest uruchamiany po raz pierwszy i nie by jeszcze aktywowany, dost pna jest
opcja „Aktywacja”. W sposób opisany w rozdziale A.3, mo na tutaj wybra i u y aktywacji
automatycznej lub r cznej.

Je eli program jest aktywny, dost pne s wówczas nast puj ce opcje:
- wy wietlenie informacji o dacie wa no ci aktywacji,
- od wie enie aktywacji,
- wykonanie dezaktywacji.
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Data wa no ci aktywacji wyznacza przedzia czasu, w którym program jest aktywny. Przed jego
up ywem program informuje o konieczno ci wykonania aktywacji.
Od wie enie aktywacji polega na aktywacji wcze niej ni wynika to z daty wa no ci bie cej
aktywacji.
Za pomoc polecenia „Dezaktywacja” mo na dezaktywowa program bez jego deinstalacji. Do
wyboru s opcje: automatyczna i r czna. Sposób dezaktywacji programu w obu przypadkach zosta
omówiony w rozdziale B.
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2. INSTAL-SAN 4 T – LEKCJA 1
PRZYK AD WYKONANIA KOMPLETNEGO PROJEKTU
INSTALACJI CIEP EJ I ZIMNEJ WODY NA RZUCIE
ZAIMPORTOWANEGO PODK ADU BUDOWLANEGO
Lekcja ma na celu przedstawienie jak w prosty i szybki sposób wykona projekt instalacji ciep ej
i zimnej wody. Narysowana struktura budynku b dzie pomocna w rozplanowaniu instalacji na
poszczególnych kondygnacjach.
Rozwini cie instalacji wodoci gowej b dzie narysowane z elementów takich jak: ród o,
podgrzewacz zimnej wody, przy cze, siec rozdzielcza oraz pion. Fragmenty instalacji wprowadzone
jako orygina y (w dwóch azienkach oraz w kuchni) na rzutach parteru i pi tra b d przedstawione na
rozwini ciu jako cienie tych elementów. W ten sposób uzyskamy kompletny rysunek rozwini cia
instalacji.

2.1. Uruchomienie programu i omówienie zawarto ci ekranu
Po uruchomieniu programu z poziomu Zarz dcy pakietu program domy lnie wy wietla okienko
powitalne, które pozwala nam na utworzenie nowego projektu, otworzenie istniej cego, b d
otworzenie poprzednio edytowanego.
1. Wybieramy opcje „Nowy projekt”. Je li okienko to nie zosta o wy wietlone, program
automatycznie tworzy nowy projekt.
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2. Po zamkni ciu powy szego okienka widoczne s nast puj ce elementy ekranu:

Pasek narz dzi
Menu g ówne

Tabela danych
Nawigator
Zak adka arkusza
roboczego

Pasek stanu

Zak adki zakresów edycji
projektów

Prze czniki
trybów pracy

- Pasek tytu owy – na pasku tytu u okna g ównego z lewej strony znajduje si nazwa programu
i nazwa aktualnie edytowanego pliku projektu. Z prawej strony paska tytu u znajduj si
standardowe przyciski okienka systemu Windows.
- Menu g ówne – znajduje si poni ej paska tytu u. Klikni cie lewym klawiszem myszy na
wybran pozycj menu powoduje jej rozwini cie i wy wietlenie listy polece .
- Pasek narz dzi – jest podzielony na zak adki tematyczne, które uaktywniamy klikaj c na nich
lewym klawiszem myszy. Po klikni ciu na wybran zak adk , program udost pnia ikony
przycisków przypisanych do wybranego zakresu edycji. Klikni cie lewym klawiszem myszy
na wybranej ikonie powoduje wywo anie przypisanej do niego funkcji lub przej cie w tryb
wstawiania okre lonego elementu na obszar rysunkowy programu.
Program wy wietla chmurk z podpowiedzi , je li ustawimy kursor myszy na danej ikonie
przycisku. Zawarto paska narz dzi a tak e ilo i rodzaj zak adek z paskami narz dzi jest
zale na od typu aktualnie wybranego arkusza oraz od aktualnego zakresu edycji projektu
(San, Konstrukcja, Podk ad, Wydruk).
- Tabela danych – znajduje si standardowo z prawej strony okna programu. W tabeli
uzupe niamy dane elementów wstawionych na obszar roboczy programu. Tabel t
w czamy i wy czamy za pomoc klawisza funkcyjnego F12. Zaleca si wy czenie tabeli
danych podczas tworzenia samej tylko cz ci graficznej projektu. Dane elementu s
podzielone na kategorie zale ne od rodzaju elementu.
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- Pasek stanu – znajduje si na dole okna programu. Znajduj si w nim informacje o
aktualnym stanie projektu (obliczony/nieobliczony), wspó rz dne kursora myszy na obszarze
roboczym, informacje o aktualnie wykonywanej operacji, a tak e zak adki zakresów edycji
oraz pola trybów pracy.
- Zak adki zakresów edycji danych projektu – znajduj si w prawym dolnym rogu okna
programu, tu pod tabel danych. Zak adki oddzielaj logiczne cz ci projektu: instalacj ,
konstrukcj , podk ad rysunkowy, wydruk. Je li wczytany plik zawiera projekt instalacji
grzewczej, to jest on mo liwy do podgl du na zak adce „Ogrzewanie”. Ka dej z zak adek
przypisane s opcje, wywo ywane prawym klawiszem myszy:
„Niewidoczny, gdy nieaktywny”
„Wyszarzony, gdy nieaktywny”
„Widoczny, gdy nieaktywny”
Poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, elementy nale ce do danego zakresu edycji
mog by widoczne lub niewidoczne po przej ciu na zak adk innego zakresu edycji.
Wybran opcj odwzorowuje wygl d zak adki:

- Tryby pracy – pola trybów pracy znajduj si poni ej zak adek z zakresami edycji danych
projektu. W czenie danego trybu pracy (ORTO, BLOK, SIAT, AUTO, POWT) nast puje po
klikni ciu lewym klawiszem myszy na polu trybu pracy. Niebieska czcionka nazwy trybu
pracy oznacza, e dany tryb pracy jest aktywny. Nieaktywny tryb pracy jest oznaczony
szarym kolorem czcionki.
- Obszar roboczy – obszar roboczy jest otoczony od góry i z lewej strony przymiarami
pionowym i poziomym. Przymiary pozwalaj na bie c kontrol pozycji wstawianych
elementów. Przycisk w lewym górnym rogu pomi dzy przymiarami pozwala na zmian skali
podgl du oraz pokazuje bie c podzia k . Od do u i z prawej strony obszaru roboczego
znajduj si suwaki pionowy i poziomy, umo liwiaj ce zmian widocznego zakresu rysunku.
Element znajduj cy si w prawym dolnym rogu pomi dzy suwakiem poziomym i pionowym
to nawigator u atwiaj cy przemieszczanie si w obr bie obszaru roboczego. Z lewej strony
suwaka poziomego uwidocznione s zak adki arkuszy roboczych projektu.
- Zak adki nazw arkuszy roboczych – projekt w programie mo e by podzielony na cz ci,
z których ka da stanowi oddzielny arkusz rysunkowy. Przechodzenie pomi dzy nimi odbywa
si poprzez klikni cie lewym klawiszem myszy na wybran zak adk . Aby otworzy okienko
zarz dzania arkuszami klikamy prawym klawiszem myszy na którejkolwiek zak adce arkusza
roboczego. W tym oknie mo na m.in. zak ada nowe arkusze robocze oraz kopiowa
i usuwa istniej ce.
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2.2. Ogólne zasady edycji projektu
1. Aby edytowa rzut/plan nale y wybra arkusz typu “Rzut/Plan”. Aby edytowa rozwini cie
nale y wybra arkusz typu „Rozwini cie” (lub za o y nowy arkusz i zadeklarowa mu
odpowiedni typ). O typie arkusza roboczego informuje symbol litery umieszczonej na zak adce
arkusza przy jego nazwie: symbol P oznacza rzut/plan, natomiast symbol R – rozwiniecie.
Nale y pami ta , e dost pno
elementów jest uzale niona od typu arkusza. na którym
pracujemy.
2. Aby edytowa rzut budynku nale y przej na zakres edycji “Konstrukcja”. Aby edytowa
instalacj wodoci gow nale y przej na zakres edycji “SAN”.
3. Aby zmieni na obszarze roboczym po o enie rzutu budynku i narysowanej na rzucie instalacji,
nale y zaznaczy zak adki zakresu edycji „Konstrukcja” i „SAN” z równocze nie wci ni tym
klawiszem Shift i zaznaczy obszar rzutu. W ten sposób zostan zaznaczone wszystkie
elementy konstrukcji i instalacji, które mo na przesun w wybrane miejsce.
4. W zale no ci od rodzaju wybranego elementu, istniej ró ne sposoby ich rysowania
i wstawiania. Aby zacz wstawianie elementu nale y klikn ikon elementu na w a ciwym
pasku narz dzi a nast pnie:
- dla cian – pierwsze klikni cie lewym klawiszem myszki tworzy punkt zaczepienia, nast pne
klikni cie tworzy punkt ko cowy. Mo na równie zadeklarowa d ugo
ciany po pierwszym
klikni ciu, wpisuj c j do pola edycji d ugo ci w tabeli danych,
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- dla dzia ki – pierwsze klikni cie lewym klawiszem myszki tworzy punkt zaczepienia, nast pne
klikni cie lewym klawiszem myszki tworzy punkt po redni, (w którym mo na zmieni
kierunek prowadzenia dzia ki). Aby zako czy rysowanie, nale y nacisn
lewy (wstawia
ostatni punkt), a nast pnie prawy klawisz myszki,
- dla elementów takich jak np. odbiorniki – wystarczy klikn
lewy klawisz myszki
w odpowiednim miejscu na obszarze roboczym i w ten sposób umie ci element
w projekcie,
- dla elementów armatury jak np. zawory, baterie – wstawiamy je klikaj c lewym klawiszem
myszki na elemencie, do którego maj przynale e - zawory na dzia kach, baterie na
odbiornikach itp.,
5. W a nie wstawiony na rysunek element ma aktywn tabel danych, w której mo na odczyta
i modyfikowa jego dane. W pasku stanu jest wy wietlony tryb edycji – „zaznaczanie” oraz
nazwa elementu.
6. Aby wybra /zaznaczy element wystarczy na niego klikn . Aby wybra wiele elementów
nale y klika je po kolei, przytrzymuj c klawisz Shift. Nale y pami ta , e pojedyncze klikni cie
dzia ki zaznacza tylko t jej cz
, na której znajduje si wska nik myszki, podwójne klikni cie
zaznacza ca dzia k . Funkcje grupowego zaznaczania wybranych typów elementów z ca ego
aktywnego arkusza lub z wybranego obszaru znajduj si menu g ównym „Edycja” oraz na
pasku narz dzi „Funkcje”.
7. Zawarto podr cznego menu (wywo ywanego za pomoc prawego klawisza myszki) zale y
od typu zaznaczonego elementu. Menu jest dost pne równie wtedy, kiedy aden element nie
jest zaznaczony.
8. Aby przesun
element nale y klikn na niego lewym klawiszem myszki i przytrzymuj c go
przesun
wska nik myszki w po dane miejsce (element pod a za wska nikiem). Przy
przesuwaniu dzia ki nale y zwróci uwag na to, czy ca a dzia ka zosta a zaznaczona, czy tylko
jej fragment. W celu precyzyjnego przesuwania elementów mo na skorzysta z kombinacji
klawiszy Alt + strza ki.
9. Aby skopiowa i wstawi element, zaznaczmy go a nast pnie korzystamy z kombinacji
klawiszy Ctrl+C aby go skopiowa oraz Ctrl+V aby wklei . Mo na u ywa do tego celu równie
odpowiednich polece z menu g ównego lub z paska narz dzi.
10.Aby usun

jeden lub wi cej elementów, zaznaczamy je i naciskamy klawisz Del.

11.Elementy instalacji maj zazwyczaj jeden lub wi cej punktów czenia – oznaczone s
pe nymi kwadracikami koloru odpowiadaj cemu kolorowi dzia ki: np. czerwone dla dzia ki ciep ej
wody, niebieskie dla dzia ki powrotu. Kolor dzia ek zale y od typu dzia ki (dzia ka cyrkulacyjna,
kanalizacyjna). Aby wykona po czenie odbiornika do instalacji, zawsze rysujemy lini do
odbiornika a nie przesuwamy go w kierunku dzia ki.
12.W trybie AUTO s automatycznie zaznaczane krzy ykiem punkty po cze elementów. Je eli
punkty po czenia akceptujemy, klikamy na nie lewym klawiszem myszki. Je eli proponowane
punkty po cze nam nie odpowiadaj , nale y nacisn klawisz Shift (czasowo wy cza tryb
AUTO). Punkty nie po czone oznaczone s
wi kszymi, nie wype nionymi kolorem
kwadracikami, punkty po czone s mniejsze i wype nione.
13.Tryb BLOK – zaleca si narysowanie najpierw ca ego rzutu/projektu instalacji, a nast pnie
edytowanie poszczególnych elementów. Na tym etapie zaznacza si wiele elementów i istnieje
ryzyko ich przesuni cia lub roz czenia przez przypadkowe klikni cie myszk . Dlatego, aby
tego unikn zaleca si zablokowa ca y projekt prze czaj c si w tryb BLOK – atwo dost pny
poprzez klawisz „Scroll Lock” z klawiatury.
14.Tryb ORTO – rysuje linie w poziomie, pionie i pod zdefiniowanym przez U ytkownika k tem
w „Danych ogólnych”/”AUTO, ORTO, SIAT”.
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15.Proces rysowania mo e by atwiejszy, szczególnie gdy projekt jest w ca o ci rysowany
samodzielnie, je li w czymy tryb SIAT. Powoduje on, e elementy zaczepiaj si
o niewidzialne punkty siatki. W niektórych przypadkach jest jednak lepiej wy czy tryb SIAT,
np. kiedy pod czamy dzia ki do rozdzielacza z wieloma wyj ciami.

2.3. Uzupe nienie najwa niejszych danych ogólnych. Wybór katalogów
i ustawienie katalogów domy lnych
Aby zadeklarowa dane ogólne projektu instalacji wodoci gowej oraz wybra katalogi domy lne
rur, nale y wywo a okno z opcjami projektu wciskaj c klawisz funkcyjny F7. Tutaj okre lamy dane
ogólne projektu, mi dzy innymi takie jak: domy ln temperatur ciep ej i zimnej wody u ytkowej,
rodzaj budynku oraz dane ogólne aktualnego arkusza roboczego: domy lne temperatury otoczenia
dzia ek sieci, pionów oraz podej . B d c w oknie „Opcje projektu” mamy tak e mo liwo zmiany
wygl du obiektów programu.

1. Aby wczyta katalogi, których b dziemy u ywa w projekcie, w oknie opcji projektu klikamy
lewym klawiszem myszy na pozycj listy „Obs uga katalogów”, a nast pnie na przycisk
„Obs uga katalogów”, który otwiera okienko „Katalogi”. Okienko to jest podzielone na zak adki:
„Rury i kszta tki”, „Zawory i armatura”, „Izolacje”, „Baterie, punkty czerpalne i bia y monta ”.
Interesuj ce nas katalogi wybieramy klikaj c na li cie w lewym oknie zak adki. Zaznaczony
katalog pod wietli si . Teraz za pomoc przycisków z ikonami niebieskich strza eczek
,
mo emy umie ci zaznaczony katalog lub katalogi w prawym oknie zak adki, co jest
równoznaczne z mo liwo ci wykorzystania ich w projekcie. List katalogów znajduj c si w
prawym okienku mo emy zmieni za pomoc przycisków z ikonami strza ek zwróconych w
przeciwn stron .

20

Lekcja Instal-san 4 T

2. Na zak adce „Rury i kszta tki” wybieramy do aktualnego projektu katalog rur stalowych
ocynkowanych.
3. W oknie opcji projektu, z rozwijalnej listy, wybieramy pozycj „Typy domy lne/Rury, Odbiorniki”.
W polach „Domy lny typ rur (ciep a, cyrkulacja)” oraz „Domy lny typ rur (zimna)” wybieramy
odpowiedni dla projektu typ rur z wybranego katalogu producenta. Tutaj deklarujemy równie
domy lny system pod cze odbiorników, który powinien odpowiada wybranemu wcze niej
katalogowi rur. System pod cze odbiorników charakteryzuje sposób realizacji pod czenia
wszystkich odbiorników do ich podej .

21

Lekcja Instal-san 4 T

2.4. Przygotowanie rzutów kondygnacji
Projekt b dzie obejmowa rzuty dwóch kondygnacji. Mo na je uzyska na wiele sposobów. W tej
lekcji poka emy taki sposób, w którym rzuty parteru i pi tra utworzone przez architekta w plikach
o formacie .dwg zostan zaimportowane wraz z interpretacj graficzn
cian, okien i drzwi do
programu, tworz c w ten sposób podk ad do planów instalacji.
1. Z menu „Plik” wybieramy polecenie „Importuj rzut budynku z pliku DWG/DXF”. Program otwiera
okienko, w którym wyszukujemy pierwszy do tego projektu plik .dwg zawieraj cy rzuty budynku,
zaznaczamy go i klikamy przycisk „Otwórz”. Podczas pierwszego importu program zapyta nas
o plik czcionek u ytych w projekcie budowlanym (o rozszerzeniu .shx). Mo na wskaza
lokalizacj pliku na dysku, je li go posiadamy (dostali my od architekta z plikami podk adów)
lub wybra opcj „Anuluj”.
2. Zostaje otwarte okno importu pliku. Po lewej stronie wy wietlane s nazwy wszystkich warstw
rysunku zawarte we wczytywanym pliku. W górnym lewym rogu ekranu wybieramy jednostk
miary rysunku odpowiedni do rozmiarów rzeczywistych budynku rozwijaj c list dost pnych
wielko ci.
!

Wybranie jednostki miary rysunku odpowiedniej do rozmiarów obiektu rzeczywistego ma
znaczenie ze wzgl du na edytor graficzny, który zawsze pokazuje i odczytuje wymiary
w metrach. Dlatego wa ne jest, aby importowany rysunek by poprawnie przeskalowany.

♦

Wskazówka: Aby sprawdzi czy wybór jest prawid owy naciskamy ikon
szeroko powinna wynosi oko o 1 metra.

i mierzymy drzwi – ich

3. Klikamy przycisk „Dalej”. Przechodzimy do okna interpretacji cian. Poniewa plik ma by
interpretowany konstrukcyjnie, zaznaczamy warstwy do analizy cian. W tym przypadku
wybieramy warstwy „Walls” i „Axes”. Je eli cz ci sk adowe cian znajduj si na kilku
warstwach jednocze nie mog one by nieodpowiednio zinterpretowane przez program.
W takiej sytuacji za pomoc przycisku
zaznaczamy fragment ciany i w dolnej cz ci
okna pojawia si podgl d jak dana ciana zostanie zinterpretowana. Wybieramy dwa lub trzy
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charakterystyczne fragmenty cian. Poprzez klikni cie przycisku
mo na usuwa
niepotrzebnie zaznaczone ciany.
4. W górnej cz ci okna uzupe niamy przedzia grubo ci cian (minimaln i maksymaln warto ).
Je li wyst puj w projekcie murowane kana y wentylacyjne lub kominowe nale y zwi kszy
grubo
cian do odpowiedniej warto ci tak, aby zosta y te elementy poprawnie
zinterpretowane.

5. Klikamy „Dalej”. Kolejny widok to okno interpretacji okien i drzwi. Zaznaczamy warstwy, na
których znajduj si okna i drzwi, ustalamy przedzia szeroko ci okien – nale y wybra
najwi ksz warto
spo ród szeroko ci okien i drzwi – szczególnie nale y o tym pami ta
w momencie wyst powania w projekcie podwójnych drzwi. Elementy te zostan wtedy
poprawnie zinterpretowane przez program.
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6. Wybieramy z prezentowanej przez program „biblioteki” rodzaje okien i drzwi identyczne
z wyst puj cymi na importowanym rysunku. Aby dok adniej zobaczy znajduj ce si na
rysunku elementy sk adowe i ich rodzaj wykorzystujemy ikony znajduj ce si w górnej cz ci
okna s u ce do podgl du.

7. Klikamy „Dalej”. Przechodzimy do wyboru warstw wczytywanych jako rysunek, czyli bez
interpretacji graficznej. Domy lnie wszystkie warstwy s zaznaczone. Klikaj c na li cie warstw
prawym klawiszem myszki wybieramy opcj „Odznacz wszystkie”, a nast pnie wybieramy tylko
te, które s niezb dne do uzupe nienia graficznego naszego podk adu. Rezygnujemy
z wczytywania opisów pomieszcze , poniewa program utworzy w asne opisy, a podwójna ich
ilo ograniczy aby czytelno rysunku. Odznaczamy polecenie „Importuj wype nienia (hatch)”.
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8. Aby dokona interpretacji i wczyta plik do programu klikamy
wy wietla procentowy post p interpretacji, po jej zako czeniu
interpretacja zosta a zako czona i plik zostaje wczytany do bie
„Konstrukcja”.
9. W tym momencie mamy gotowe pomieszczenia skonstruowane ze

przycisk „Dalej”. Program
pojawi si komunikat, e
cego arkusza na zak adk
cian, drzwi i okien.
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10.B d c na zak adce „Konstrukcja” mo emy przypisa ka demu z pomieszcze numer i nazw .
Klikaj c na symbol danego pomieszczenia, w tabeli danych definiujemy symbol pomieszczenia
oraz opis.
11.Aby wczyta rysunek kondygnacji pi tra musimy utworzy nowy arkusz roboczy. W tym celu
klikamy prawym klawiszem myszki na zak adce aktualnego arkusza i otwieramy okno
zarz dzania arkuszami. Klikamy przycisk „Nowy”, wybieramy typ arkusza „Plan/rzut”. Dla
lepszej przejrzysto ci projektu zmieniamy nazw arkuszy, odpowiednio pierwszego na „Parter
i drugiego na „Pi tro”. Wybieramy arkusz „Pi tro” jako bie cy i zamykamy okno zarz dzania
arkuszami.
12.B d c na arkuszu „Pi tro” z menu „Plik” wybieramy polecenie „Importuj rzut budynku z pliku
DWG/DXF”. Program otwiera okienko, w którym wyszukujemy drugi do tego projektu plik .dwg
zapisany na dysku, zaznaczamy go i klikamy przycisk „Otwórz”.
13.Powtarzamy kroki 1-8 jak opisano powy ej.

14.Dla zak adki „Konstrukcja” wybieramy opcj ”Widoczny, gdy nieaktywny”. Takie ustawienie
deklarujemy dla arkusza roboczego „Parter” i „Pi tro”.

2.5. Wstawienie odbiorników, miejsca pod czenia do pionu oraz narysowanie
instalacji wodoci gowej na rzutach budynku.
Przechodzimy na arkusz parteru i jego zak adk zakresu edycji dotycz c instalacji
wodoci gowej („San”). W pomieszczeniach azienki i kuchni b dziemy wstawia odbiorniki ciep ej
i zimnej wody wraz z instalacj rozprowadzaj c .

2.5.1. Wstawienie odbiorników na rzucie parteru
Na parterze, w pomieszczeniach kuchni oraz azienki rozmieszczamy odpowiednie odbiorniki
zimnej/ciep ej wody oraz armatur sanitarn . W kuchni b dzie to zlew oraz zmywarka, natomiast
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wyposa enie azienki obejmuje pralk , basen z panelem natryskowym, dwie umywalki oraz ust p
i pisuar.
Przy wprowadzaniu odbiorników na rysunek wykorzystamy tryb AUTO, który m.in. wspomaga
wstawianie odbiorników pod ciany oraz pozwala na automatyczne czenie si punktów czerpalnych
z przyborami sanitarnymi podczas wstawiania tych elementów rysunkowych.
Najpierw wstawiamy wszystkie elementy kanalizacji oraz punkty czerpalne, a nast pnie
uzupe nimy ich dane.
1. Z górnego paska narz dzi, z zak adki „Odbiorniki” wybierzemy elementy, które b d wchodzi y
w sk ad naszej instalacji w azience: pralk
panel natryskowy
wstawimy zlew

, ust p

, pisuar

oraz zmywark

.

, umywalk

, bateri

oraz zawór sp ukuj cy

, basen

,

. W kuchni

2. Wybieramy element „basen”
, przechodzimy na obszar rysunkowy i przesuwamy myszk
blisko ciany. W tym momencie program automatycznie przyci ga wstawiany element do
ciany, co jest wy wietlane za pomoc znaczka.
3. Po klikni ciu lewym klawiszem myszki element zostaje wstawiony w miejsce przeznaczenia
i pojawia si na rysunku.

4. Wstawianie takich elementów jak np.: basen + panel natryskowy lub umywalka + bateria mo e
by powi zane z automatycznym czeniem tych elementów. Wykonujemy t operacj w ten
sposób, e wstawiamy na rzut np. basen, a nast pnie wybieramy z paska narz dzi panel
natryskowy i klikamy lewym klawiszem myszy na rysunku basenu. Panel natryskowy zostanie
automatycznie wstawiony na basen. Ewentualne przesuni cie basenu spowoduje równie
automatyczne przesuni cie panelu natryskowego.
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5. Panel natryskowy mo emy po wstawieniu przesun
miejsce.
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6. W analogiczny sposób wstawiamy na parterze wszystkie odbiorniki z przynale n
armatur sanitarn .

do nich

7. Rozpoczynamy konfiguracj punktów czerpalnych. Za pomoc klawisza F12 w czamy tabel
danych. Dane elementów wybieramy z list wyboru lub wpisujemy do pól tabeli danych. Dla
wi kszo ci danych wystarczaj ce b dzie zaakceptowanie warto ci domy lnych. Zaznaczamy
na rysunku panel natryskowy wraz z basenem (elementy te stanowi par ), a w tabeli danych
wy wietlone s dane basenu i przynale nego do niego panelu natryskowego. W kategorii
„Identyfikacja elementu” w polu „W pomieszczeniu” automatycznie pokazuje si symbol
pomieszczenia, w którym znajduj si zaznaczone elementy. W kategorii „Dane techniczne”
mo emy zmieni , je eli nie odpowiadaj nam, warto ci domy lne:
- Typ baterii - zmienia rysunek baterii
- Punkt czerpalny - zmienia typ obliczeniowy, (co poci ga za sob zmian m.in. normatywnego
wyp ywu z punktu czerpalnego i wymaganego ci nienia przed odbiornikiem).
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8. Nast pnie przechodzimy do konfiguracji baterii czerpalnych przy umywalkach. Przy ich
konfigurowaniu mo emy skorzysta z grupowego zaznaczania, poniewa wyst puj ce na
rzucie umywalki s identyczne. Elementy zaznaczamy grupowo przytrzymuj c klawisz Shift
podczas klikni cia na element. Uzupe nione dane w tabeli dotycz zaznaczonych elementów.
9. W analogiczny sposób konfigurujemy pozosta e punkty czerpalne.

2.5.2. Wstawienie zdalnego po czenia i narysowanie instalacji na parterze
W przyk adzie wykorzystamy funkcj automatycznego pod czania punktów czerpalnych do sieci
rozdzielczej. Narysujemy dzia ki ciep ej i zimnej wody, a nast pnie pod czymy do nich punkty
czerpalne. W miejscu wyst powania pionu sie rozdzielcza b dzie zako czona zdalnym po czeniem.
Analogiczne zdalne po czenie zostanie wstawione na rozwini ciu, na poziomie parteru i b dzie
pod czone do pionu. ród o zimnej wody oraz podgrzewacz wyst pi w cz ci instalacji widocznej na
rozwini ciu.
W celu atwiejszego rysowania dzia ek w czamy tryb pracy ORTO – pozwalaj cy na
wspomaganie wstawiania dzia ek poziomych, pionowych i pod okre lonym k tem oraz AUTO –
umo liwiaj cy automatyczne pod czanie dzia ek.
1. Z górnego paska narz dzi „Elementy przep ywowe i inne” wybieramy element „Zdalne
po czenie”
, przechodzimy na obszar rysunkowy i klikamy w miejscu, w którym znajduje
si planowany pion sieci rozdzielczej. Miejscem wstawienia zdalnego po czenia jest naro nik
azienki.
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2. Wybieramy kolejny element typu „Para dzia ek - Zimna woda, Ciep a woda”
,
przechodzimy na obszar rysunkowy i wprowadzamy dzia ki zaczynaj c od „Zdalnego
po czenia”. Nast pnie prowadzimy dzia ki wzd u ci gu odbiorników. Miejsce pocz tku
wstawiania dzia ki znaczymy klikni ciem lewego klawisza myszy, podobnie jak zmian kierunku
przebiegu dzia ki. Klikni cie prawego klawisza myszki lub doprowadzenie dzia ek do punktów
przy czeniowych odbiornika a nast pnie klikni cie lewego klawisza myszy ko czy rysowanie
dzia ek.
3. Wstawianie dzia ek odbywa si przy w czonym trybie AUTO, który mo emy chwilowo wy cza
klawiszem Shift, w momentach wykonywania przez program niepo danego pod czenia
elementów na drodze prowadzenia instalacji.
4. Na ca ej kondygnacji narysowali my sie rozdzielcz . Nast pnie pod czymy do niej odbiorniki
ciep ej/zimnej wody. Aby tego dokona musimy najpierw zaznaczy ca instalacj i wszystkie
odbiorniki. Wykorzystamy do tego funkcj automatycznego pod czania odbiorników. W tym
celu wybieramy z menu g ównego „Edycja” polecenie „Zaznaczanie elementów z obszaru”
. Na rysunku zaznaczamy zarówno ca

instalacj jak i wszystkie odbiorniki.
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5. Wybieramy z menu g ównego „Elementy” polecenie „Automatycznie pod cz odbiorniki”.
Program po pod czeniu przyborów wy wietli zapytanie „Czy usun
zb dne ko cówki
dzia ek?”

6. W tym przypadku wybieramy „Tak”, poniewa ko cówki dzia ek nie b d wykorzystywane.
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2.5.3.

Narysowanie instalacji na pi trze

Na arkuszu roboczym pi tra rysujemy instalacj wodoci gow
oraz 2.5.2.
Fragment instalacji na pi trze przedstawia si nast puj co:

w sposób opisany w pkt. 2.5.1
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2.6. Przygotowanie podk adu dla rozwini cia
1. Zak adamy nowy arkusz roboczy, korzystaj c z funkcji „Nowy” w oknie zarz dzania arkuszami
(zobacz rozdzia 2.1) i wybieramy jego typ jako „Rozwini cie”. Nazywamy nowo wprowadzony
arkusz roboczy jako „Rozwini cie”.

2. B d c na arkuszu „Rozwini cie” przechodzimy na zak adk „Konstrukcja”, klikaj c na ni w
prawym dolnym rogu ekranu. Z górnego paska narz dzi z zak adki „Elementy” wybieramy
przycisk „Opis rz dnych stropów”
i klikamy na obszarze roboczym. Poniewa w naszym
przyk adzie wyst puje parter i pi tro, za pomoc strza ki w górnej cz ci rysunku zmniejszamy
ilo kondygnacji do dwóch. W tabeli danych wpisujemy odpowiednie warto ci co do rz dnej
pierwszej kondygnacji, ró nicy rz dnych i grubo ci stropu.
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3. Korygujemy szeroko uk adu stropów za pomoc strza ek, dost pnych po ustawieniu kursora
myszy na kwadracikach umieszczonych na pionowych odcinkach ramki tak, aby jego szeroko
by a wystarczaj ca dla rysunku rozwini cia instalacji wodoci gowej.
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2.7. Wstawienie na rozwini ciu ród a zimnej wody i podgrzewacza ciep ej
wody
W instalacji b dzie wykorzystane tylko
przygotowywana w podgrzewaczu gazowym.

ród o zimnej wody, a woda ciep a b dzie

1. Z zak adki „Elementy przep ywowe i inne” wybieramy lewym klawiszem myszy przycisk z ikon
ród a
i wstawiamy go na pierwszej kondygnacji. Rodzaj ród a okre lamy w tabeli danych
jako „Zimna woda” w polu „W czenia”.

2. Nast pnie wybieramy przycisk z ikon
kondygnacji.
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3. Obracamy w poziomie podgrzewacz za pomoc kombinacji klawiszy Ctrl +Tab, tak aby wyj cie
zimnej wody znajdowa o si od strony ród a.
4. Pozostawiamy tryby pracy ORTO oraz AUTO – umo liwiaj cy automatyczne pod czanie
dzia ek oraz wstawianie np. odbiorników nad strop w okre lonej normami odleg o ci.
5. Wybieramy przycisk z ikon pojedynczej dzia ki
z podgrzewaczem w punkcie pod czenia zimnej wody.

i

czymy

ród o zimnej wody
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2.8. Utworzenie na rozwini ciu pionu i wstawienie zdalnych po cze
Na arkuszu rozwini cia utworzymy jeden pion, do którego zostan pod czone zdalne po czenia
z kondygnacjami parteru i pi tra. Aby uzyska po czenie sieci rozdzielczej i pionu poprowadzonego
na rozwini ciu z sieci narysowan na rzutach budynku nale y skonfigurowa zdalne po czenia.
D ugo ci pionowych wstawianych odcinków instalacji b d odczytane z rysunku, natomiast
d ugo ci odcinków poziomych nale y wpisa do tabeli danych zgodnie z ich wymiarami rzeczywistymi.

2.8.1. Wstawienie zdalnych po cze
Na poziomie parteru i pi tra wstawiamy element „Zdalne po czenie”. Nale y zwróci uwag na
to, aby zdalne po czenia znajdowa y si na rz dnej odpowiadaj cej rzeczywistej wysoko ci
w czenia fragmentów poziomych do pionu. U atwi to pó niej dodanie do rozwini cia schematu
fragmentów instalacji narysowanych ju na rzutach.

1. Z paska narz dzi „El. przep ywowe i inne” wybieramy element „Zdalne po czenie”
i wstawiamy go na kondygnacj parteru. Po naci ni ciu klawisza funkcyjnego F3 wstawimy ten
sam element na kondygnacj pi tra.
2. Zmienimy orientacj zdalnych po cze , zaznaczaj c je jednocze nie poprzez klikni cie ich
kolejno z wci ni tym klawiszem Shift, a nast pnie korzystaj c z kombinacji klawiszy Ctrl+Tab
„Odwró w poziomie”.
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2.8.2. Utworzenie pionu i pod czenie instalacji do ród a
Po czymy poszczególne elementy rozwini cia za pomoc pojedynczej dzia ki lub przy pomocy
pary dzia ek. Stosowanie pary dzia ek znacznie przy piesza tworzenie rysunku.
1. Wybieramy z zak adki „Elementy przep ywowe” pojedyncz dzia k
i prowadzimy j od
wyj cia ciep ej wody z podgrzewacza do miejsca, w którym przewidujemy w czenie pary
dzia ek biegn cych w stron pionu.
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2. Nast pnie wybieramy element
i wstawiamy par dzia ek od miejsca, w którym b dzie
dobrany trójnik przy podgrzewaczu do miejsca, w którym sie rozdzielcza przechodzi w pion.
Zmian kierunku zaznaczamy klikni ciem lewego klawisza myszki. Koniec dzia ki zaznaczamy
klikni ciem lewego a nast pnie prawego klawisza myszki. Takie rozdzielenie dzia ek na odcinki
poziome i pionowe pozwala na poprawne przypisanie im d ugo ci – automatyczne dla
pionowych, wpisane r cznie dla poziomych w tabeli danych.

3. Podczas wstawiania tych samych elementów rysunkowych mo emy pos u y si klawiszem
funkcyjnym F3 – „wstaw ten, co ostatnio”. Prowadzimy odcinek pionu w czaj c si u podstawy
pionu, a do zdalnego po czenia na pi trze. Miejsca po cze s zaznaczone pe nymi
kwadracikami.
4. Za pomoc pary dzia ek „Zimna woda, Ciep a woda” czymy z pionem równie zdalne
po czenie na parterze.
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2.8.3. Skonfigurowanie zdalnych po cze na rozwini ciu i na rzutach
Po narysowaniu dzia ek instalacji wodoci gowej na rozwini ciu, stworzymy po czenia logiczne
pomi dzy „Zdalnymi po czeniami” na rozwini ciu a odpowiadaj cymi im „Zdalnymi po czeniami” na
arkuszach typu „Plan/Rzut”. Aby wykona tak operacj nadajemy takiemu elementowi na rozwini ciu
w tabeli danych charakterystyczny symbol (na przyk ad liter ). Równie w tabeli wybieramy docelowy
arkusz roboczy (w naszym przypadku jeden z rzutów), na którym znajduje si drugi element zdalnego
po czenia. Nast pnie przechodzimy do tego arkusza (rzutu) i ten sam symbol literowy nadajemy
odpowiedniemu zdalnemu po czeniu w jego tabeli danych. Jako „Arkusz docelowy” wybieramy
rozwini cie. Powtarzamy t sam procedur dla ka dej pary.

2.9. Wstawianie symboli kolan, uków i odsadzek oraz armatury
Wstawimy takie elementy jak: kolana 90° i odsadzki, których istnienie nie wynika z przebiegu
dzia ek. Program w sposób automatyczny dobiera kolana rysunkowe, w przypadku jednak, gdy
rysunek rozwini cia/rzutu instalacji nie oddaje w sposób dok adny struktury instalacji, wstawiamy
dodatkowe kszta tki na dzia ki. B d one widoczne w obszarze edycji, natomiast domy lnie nie b d
widoczne na wydruku.
1. Z zak adki paska narz dzi „Armatura” wybieramy kolejno kolano 90°
oraz odsadzk
.
Elementy te wstawiamy na dzia ki, klikaj c na nie lewym klawiszem myszy. Program dobiera
kolana z domy lnego katalogu rur.
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W ten sposób wstawimy dodatkowe elementy na odpowiednich dzia kach instalacji na rzucie
parteru i pi tra oraz na rozwini ciu.
Wstawianie i wybór typu armatury
1. Wstawimy takie elementy jak: gwintowane zawory kulowe, zawór antyska eniowy oraz
wodomierz zimnej wody. Odcinaj ce zawory kulowe wstawimy na dzia kach zimnej, ciep ej
wody, na podej ciu do podgrzewacza i na przy czu ród a zimnej wody. Zrobimy to w sposób
analogiczny jak podczas wstawiania kolan i odsadzek.
2. Z zak adki „Armatura” wybieramy kolejno: zawór

, zawór antyska eniowy

i wodomierz

. Elementy te wstawiamy na dzia k przy cza, klikaj c na ni lewym klawiszem myszy po
wybraniu ikony zaworu z paska narz dzi.
3. Aby wybra typ zaworu, zaznaczamy dzia k , na któr wstawili my zawór, przez klikni cie na
ni lewym klawiszem myszy. W tabeli danych dzia ki odszukujemy kategori i pole „Zawór”.
Wybieramy typ zaworu z rozwijalnej listy katalogów zaworów oraz opcj doboru rednicy
zaworu przez program.
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4. W analogiczny sposób post pujemy ze wszystkimi wstawionymi elementami armatury.
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2.10. Wskazanie dzia ek o typie rury innym ni domy lny
Zdefiniowali my wcze niej domy lny typ rury dla dzia ek projektu. Teraz zadeklarujemy inny typ
rury dzia ce przy cza. B dzie ona wykonana z rur stalowych ocynkowanych.
1. Na arkuszu rozwini cia zaznaczamy dzia k przy cza, która b dzie mia a zdefiniowany inny ni
domy lny typ rury. W tabeli danych wybieramy pole „Typ rury” i z listy katalogów rur wybieramy
odpowiedni typ i opcj doboru rednicy przez program.

2.11. Wskazanie dzia ek do izolacji
W celu wskazania dzia ek do izolacji skorzystamy z funkcji pozwalaj cej na grupowe zaznaczanie
elementów tego samego typu. Narz dzie to filtruje wybrane elementy instalacji na edytowanym
arkuszu roboczym.
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1. Z menu g ównego „Edycja” wyszukujemy ikon polecenia „Zaznacz wszystkie elementy typu”
. Z rozwini tej listy wybieramy has o „Dzia ka”/”Wszystkie”. Zostaj zaznaczone wszystkie
dzia ki na aktualnym arkuszu roboczym.

45

Lekcja Instal-san 4 T

2. Po zaznaczeniu dzia ek, w tabeli danych odnajdujemy pole „Izolacja”. Z rozwijalnej listy
wybieramy typ izolacji dla dzia ek oraz opcj doboru grubo ci otuliny przez program.

2.12. Wstawienie i skonfigurowanie opisów dzia ek i zaworów
Aby po zako czonych obliczeniach móc zobaczy na rysunku wyniki, wstawimy i skonfigurujemy
opisy dzia ek i zaworów.
1. W górnym pasku narz dzi, na zak adce „Grafika” mamy do wyboru trzy rodzaje opisów dzia ek.
Wybieramy ikon
„Opis dzia ki sko ny” i wstawiamy na wybrane dzia ki. W tabeli danych
dzia ki, w kategorii i polu „Opis dzia ki” konfigurujemy pola, w których b d wy wietlane
wybrane informacje po przeprowadzonych prawid owo obliczeniach.
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2. Opisy zaworów wyst puj razem z zaworami i nie trzeba ich osobno wstawia . Po zaznaczeniu
zaworu, na ó tym tle wy wietla si jego opis. Przeci gaj c opis lewym klawiszem myszy
w miejscu niebieskiej notatki, mo emy go przemie ci w wybrane miejsce. Rodzaj opisu
wybieramy z rozwijalnej listy w tabeli danych dzia ki, w polu „Rodzaj opisu”. W programie
zdefiniowanych jest wst pnie kilka rodzajów opisów zaworów, które ró ni si tre ci
i wzajemnym po o eniem podstawowych informacji o zaworze.
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2.13. Wykonanie oblicze
Po wykonaniu kompletnego rysunku rzutów i rozwini cia instalacji oraz wype nieniu wszystkich
danych elementów przechodzimy do oblicze .
1. Wykonujemy kontrol po cze korzystaj c z kombinacji klawiszy Shift+F2. Wy wietlone
okienko powinno by puste, co oznacza poprawno wszystkich po cze w projekcie. Je eli
okno po cze nie jest puste, wówczas nale y wróci do edytora projektu i skorygowa
nieprawid owe po czenia elementów projektu.
„Obliczenia…” Program wykonuje diagnostyk
2. Z zak adki „Program” wybieramy ikon
i otwiera okienko z jej wynikami. Znajduj si tutaj jedynie podpowiedzi dotycz ce przyj cia
domy lnego typu rur dla poszczególnych dzia ek. Wybieramy przycisk „Dalej”.
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3. Na zak adce „Opcje oblicze SAN” znajduj si trzy pozycje listy. Wybieraj c pierwsz pozycj
„Sterowanie doborem rur” mo emy mi dzy innymi wp ywa na dobór rednic przez program
w ró nych odcinkach instalacji, zadeklarowa zestaw maksymalnych warto ci pr dko ci dla
poszczególnych umiejscowie dzia ek instalacji, wybra opcj uwzgl dnienia w obliczeniach
narzuconych rednic. Pozostawiamy bez zmian katalogowy zestaw opcji doboru rednic.
Akceptujemy pozosta e kryteria doboru.

4. Pozycja „Opcje oblicze ” pozwala m.in. na narzucenie ci nienia dyspozycyjnego wody zimnej,
ciep ej, ewentualnie ci nienia pompy cyrkulacyjnej. Narzucone zerowe warto ci ci nie
oznaczaj , e te warto ci zostan obliczone w programie. Pozostawiamy bez zmian warto ci
wszystkich pól w tym oknie oraz domy lne opcje oblicze .
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5. Pozycja „Opcje redakcji wyników” daje nam mo liwo
materia ów.

konfiguracji uk adu zestawienia

6. Wykonanie w a ciwych oblicze nast puje po przej ciu na zak adk „Wyniki”. W oknie
diagnostyki b dów, na ó tym polu, na dole ekranu program mo e wy wietla b dy,
ostrze enia i podpowiedzi. W przypadku wyst powania b dów w projekcie mo e nie by
mo liwo ci przegl dania wyników oblicze ani zestawienia materia ów.
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Wyniki oblicze s przedstawione w formie rozwijalnego drzewa. Je eli poszczególne ga zie s
nierozwini te to nale y je rozwin , klikaj c na znaczek
przy takiej pozycji drzewa.

2.14. Tabele wyników
Po wykonaniu oblicze przechodzimy do przegl dania i analizy wyników oblicze . Wyniki
oblicze wraz z zestawieniem materia ów s podzielone na szereg tabel, z których omówimy kilka.
1. Wybieramy pozycj „Trasy krytyczne hydrauliczne”. S tutaj zestawione wyniki oblicze dla
trasy najbardziej niekorzystnej pod wzgl dem strat ci nienia.
2. Za pomoc podwójnych strza eczek
przy symbolu trasy krytycznej przechodzimy do tabeli
wyników oblicze odbiorników. Po przej ciu do tabeli z wynikami dla odbiorników zostanie
pod wietlona nazwa odbiornika trasy krytycznej.
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3. Wybieramy znaczek podwójnych strza ek przy nazwie odbiornika i przechodzimy na rozwijaln
grup wyników oblicze „Trasy/obiegi” na pozycj „Trasy przep ywu ZW”. W oknie wyników s
zebrane wyniki dla wszystkich tras przep ywu zimnej wody, pocz wszy od ród a. Ka da trasa
posiada w nazwie symbol odbiornika oraz mo liwo przej cia do zestawienia wyników dla
danego odbiornika oraz do tabeli listy elementów na wybranej dzia ce.
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4. Klikaj c na znaczek podwójnych strza ek
przy nazwie odbiornika wybranego obiegu zimnej
wody przechodzimy do tabeli wyników oblicze odbiorników. Powrót z powrotem do tabeli
wyników tras/obiegów ZW/CW wykonujemy w sposób analogiczny, poprzez klikni cie na
znaczek podwójnych strza ek przy zaznaczonym symbolu odbiornika.
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5. W tabeli tras przep ywu wybieramy interesuj c nas dzia k ciep ej wody i klikamy na znaczek
podwójnych strza eczek
znajduj cych si przy typie dzia ki. W ten sposób automatycznie
przechodzimy do tabeli elementów na dzia kach. Zostaje pod wietlona nazwa dzia ki, dla której
zosta a odszukana lista elementów.

2.15. Analiza komunikatów wy wietlonych po obliczeniach
Po obliczeniach program w oknie komunikatów b dów mo e wy wietla komunikaty
podpowiedzi, ostrze e i b dów.
Wy wietlone komunikaty b dów informuj nas o nie dobraniu pod cze do odbiornika – panelu
natryskowego oraz do podgrzewacza zimnej wody. W celu skorygowania b du przechodzimy do
edycji projektu wybieraj c w oknie wyników przycisk

.

1. W oknie edycji projektu przechodzimy do okna komunikatów i wybieramy ten, który chcemy
skorygowa
- „Podgrzewacz: nie dobra em pod cze
odbiornika”. Zostaje wybrany
i pod wietlony podgrzewacz, do którego b d si odnosi.
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2. W tabeli danych pogrzewacza w polu „System pod czenia odbiornika” z katalogów firm
wybieramy odpowiedni system. Je eli nie ma w katalogu producenta odpowiedniego systemu
pod czenia to mo emy wybra pod czenie z katalogu rur stalowych.
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3. W analogiczny sposób korygujemy pozosta e komunikaty. Ponownie przechodzimy do oblicze
klikaj c na przycisk

„Obliczenia (szybkie) …” z zak adki „Program” górnego paska

narz dzi. O stanie oblicze informuje ikona
lewej stronie na pasku stanu.

„Instalacja jest obliczona” wy wietlana po

2.16. Uzupe nienie rysunku rozwini cia o cienie elementów narysowanych na
rzutach jako orygina y
Po zaakceptowaniu wyników oblicze mo na wprowadzi na rysunek rozwini cia instalacji
elementy, których odpowiedniki s ju na rzutach. Do tego celu wykorzystamy elementy o statusie
tzw. cieni. Uzupe nienie rysunku o te elementy jest potrzebne jedynie do celów dokumentacyjnych,
poniewa w obliczeniach cienie nie bior udzia u. Cienie mog pozosta nie przypisane do
orygina ów. W celu umo liwienia podgl du wyników oblicze dla dzia ek – cieni na rozwini ciu
opiszemy, która dzia ka – cie odpowiada której dzia ce z rzutu (tylko dla najwa niejszych dzia ek, dla
których chcemy mie podgl d wyników na rozwini ciu.) W ten sposób uzyskamy pe ny rysunek
rozwini cia instalacji wodoci gowej.
1. Wybieramy arkusz roboczy rozwini cia instalacji wodoci gowej. Na poziomie pi tra
wprowadzamy przybory sanitarne wraz z armatur przy czeniow oraz zaworami w zakresie
oraz w kolejno ci ich wyst powania na rzucie pi tra. Rysowany fragment obejmie instalacj
wraz z odbiornikami, pocz wszy od odej cia od pionu do najdalszego odbiornika.
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2. Poniewa wstawiony fragment instalacji odpowiada zaprojektowanemu ju wcze niej,
przedstawionemu na rzucie pi tra, nale y jego elementy zadeklarowa jako cienie.
3. Zaznaczamy narysowane elementy instalacji za pomoc funkcji „Zaznaczanie elementów
z obszaru” i wybieramy z menu g ównego polecenie „Dane elementów” >> „Oznacz zaznaczone
jako cienie”. Zaznaczone elementy zyskaj status i wygl d cieni – b d wyszarzone.
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!

Wa ne jest, aby dzia ki cieni nie czy y si
generuje b dy po cze w projekcie.

z dzia kami - orygina ami, poniewa ta sytuacja

4. W analogiczny sposób uzupe niamy rysunek rozwini cia o fragment instalacji na poziomie
parteru.
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5. Z menu g ównego „Dane elementów” wybieramy funkcj „ czenie par orygina – cie ”. Otwiera
si okno, w którym przyporz dkujemy wybranym cieniom ich orygina y. Jako arkusz roboczy
w lewym oknie wybieramy rzut parteru, natomiast w prawym oknie wybieramy arkusz
rozwini cia.
6. W lewym oknie za pomoc funkcji p ynnego powi kszania rysunku uzyskujemy przybli enie
wybranej dzia ki na rzucie parteru. W prawym oknie powi kszamy fragment arkusza
rozwini cia, na którym znajduje si cie tej dzia ki.
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7. W ka dym z okien zaznaczamy pojedynczo dzia ki, które chcemy do siebie przypisa .
Wybieramy funkcj
„Utwórz par orygina -cie dla zaznaczonych elementów”. W ten
sposób przyporz dkowali my cieniowi wybranej dzia ki jego orygina . Przypisane elementy
zostan zaznaczone ó tym pod wietleniem.

8. Kontynuujemy przypisanie par orygina -cie dla wszystkich cieni dzia ek, dla których wyniki
oblicze maj by wy wietlone na arkuszu rozwini cia.
9. Zamykamy okno
czenia par orygina cie i przechodzimy do edytora projektu. Na
przyporz dkowanych do orygina u dzia kach-cieniach wstawiamy opisy. Opis dzia ki
modyfikujemy podobnie jak w punkcie 2.12. Zostan wy wietlone wyniki oblicze .
!

Cienie nie uczestnicz w obliczeniach - nie s z nich pobierane adne dane do oblicze . Po
wykonanych obliczeniach i przypisaniu par orygina –cie wyniki oblicze s kopiowane
z dzia ek - orygina ów do ich cieni.
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Proces czenia par orygina -cie , je eli jest w a ciwie przeprowadzony, nie powinien skasowa
wyników wykonanych wcze niej oblicze . Je eli jednak wyniki te, wskutek np. mimowolnego
przesuni cia elementu zostan skasowane, b dzie to widoczne w lewym naro niku linii stanu, sk d
zniknie symbol kalkulatora. W takiej sytuacji nale y ponownie przeliczy projekt.

2.17. Wydruk rysunku
Proces drukowania rysunku przeprowadzamy dla ka dego arkusza roboczego z osobna. Przed
wydrukowaniem ustalamy opcje wydruku oraz granice arkuszy papieru, je li rysunek nie mie ci si na
jednym arkuszu. Dla ka dego arkusza roboczego mo emy osobno ustali opcje wydruku.
1. Przechodzimy do podgl du wydruku poprzez klikni cie zak adki „Wydruk” w prawym dolnym
rogu. Program przechodzi w tryb podgl du wydruku, a w tabeli danych pojawi si pola do
konfiguracji wydruku.
2. W polu „Zakres wydruku” z rozwijanej listy wybieramy, które zakresy edycji projektu pojawi si
na wydruku. Odznaczamy pozycje „Ogrzewanie”, je eli by a ona zaznaczona.
3. W tabeli danych uk adu stron wydruku wybieramy drukark , na której b dzie si odbywa
wydruk. Ustalamy skal wydruku, szeroko
marginesów, orientacj papieru oraz d ugo
i
szeroko strony. Deklarujemy czy wydruk ma by kolorowy czy czarno – bia y.
4. Kontrolujemy u o enie granic arkuszy papieru na podgl dzie wydruku i ewentualnie dokonujemy
korekty za pomoc myszki. Na podgl dzie wydruku wida fioletowe i zielone linie kreskowane
wraz z symbolami no yczek. Linie fioletowe oznaczaj granice arkuszy papieru z lewej, dolnej
strony, a zielone wyznaczaj zak adki, które u atwiaj sklejenie projektu z pojedynczych kartek.
Je eli wydrukowane arkusze maj si po sklejeniu styka kraw dziami, wówczas zak adki s
niepotrzebne. Wy czamy je w tabeli danych uk adu stron wydruku, wpisuj c w pozycji
„Zak adka [cm]” warto „0”.
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5. Drukujemy projekt wywo uj c okno wydruku kombinacj
mamy mo liwo wybrania zakresu drukowanych stron.

6. W podobny sposób drukujemy pozosta e arkusze
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2.18. Drukowanie tabel wyników
Je eli wyniki oblicze s prawid owe, mo na je wydrukowa na drukarce. W tym przyk adzie
wybierzemy nast puj ce schematy wydruku: „Wyniki ogólne” oraz „Zestawienie materia ów”.
1. Przechodzimy do oblicze korzystaj c z klawisza F10. Przechodzimy na zak adk „Wyniki”.
2. Aby wydrukowa wyniki oblicze klikamy przycisk „Drukuj” w górnej cz ci okna „Wyniki”.
Otwiera si okno podgl du wydruku sk adaj ce si z dwóch cz ci. Lewa cz
okna stanowi
obszar podgl du wydruku strony. Podgl d odpowiada aktualnym ustawieniom w zakresie stylu
oraz schematu wydruku. Z prawej strony znajduje si
panel steruj cy s u cy do
konfigurowania wydruku.
3. W górnej cz ci panelu steruj cego znajduj si pola dotycz ce zmiany skali wy wietlania
samego podgl du, poni ej przycisk umo liwiaj cy wydruk oraz przycisk pozwalaj cy na wyj cie
z podgl du. Poni ej niego wyst puj trzy zak adki.

4. Zak adka „Wydruk” pozwala na zmian ogólnych ustawie wydruku, takich jak typ drukarki, ilo
i numeracja stron, ilo
kopii wydruku... itd. Na tej zak adce ustalane s równie wielko ci
marginesów. Przycisk „szczegó y” otwiera i zamyka dodatkowe pola do konfiguracji
numerowania stron.

5. Zak adka „Schemat” umo liwia okre lenie, jakie tabele i pola maj by wydrukowane.
Rozwijana górna lista pozwala na wybranie jednego z predefiniowanych schematów wydruku.
Na dolnej li cie mo emy modyfikowa dok adn zawarto wybranego schematu. Tworzymy
w asny schemat korzystaj c z jednego z istniej cych i odznaczaj c „zb dne” pola. Po
wprowadzeniu zmian klikamy przycisk „Zapisz” i zapisujemy schemat pod now , atwo
rozpoznawaln nazw .
Na tej zak adce znajduj si równie pola do zmiany orientacji wydruku.
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6. Zak adka “Styl” pozwala skonfigurowa wielko
i rodzaj stosowanej czcionki oraz kolor t a
i napisów. Program posiada zestaw predefiniowanych stylów, jak równie mo liwo tworzenia
i zapisywania nowych.
W tym miejscu mo na okre li procentow warto szaro ci dla nieparzystych wierszy. Pozwala
to na wykonanie przejrzystego wydruku. Warto 0% oznacza pole ca kowicie bia e.

7. Po zdefiniowaniu danych na zak adkach „Schemat” i „Styl”, wydruku dokonujemy poprzez

klikni cie przycisku
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C. DODATEK – STANDARDOWE CZYNNO CI PRZYPISANE DO
KLAWIATURY ORAZ MYSZY
W tym rozdziale znajduje si lista czynno ci przypisanych do klawiatury oraz myszki. Tabela
zawiera ustawienia standardowe – mog one ulec zmianie w okienku „Dostosuj”:

C.1.

Klawiatura:

Kombinacja klawiszy:
Esc
F1:

Wywo ywana czynno

w edytorze graficznym:

od wie enie widoku.
je li zaznaczony jest element – wywo anie pomocy nt. tego elementu.
je li wybierany jest typ elementu z listy – wy wietlenie pomocy nt. wybieranego
typu.
je li nie jest zaznaczony aden element – wywo anie pomocy ogólnej.
w li cie b dów i oknie wyników diagnostyki – wywo anie informacji na temat b du.

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

powtórzenie ostatnio wpisanej warto ci w tabeli danych.
sprawdzenie poprawno ci po cze .
wstawienie tego samego elementu / modu u co poprzednio.
renumerowanie dzia ek.
prze czenie widoku: instalacja policzona / niepoliczona.
wy wietlenie ca ego projektu – ustalenie takiej skali i po o enia, aby ca y projekt by
widoczny.
wy wietlenie ca ej aktywnej warstwy – ustalenie takiej skali i po o enia, aby
wszystkie elementy z aktywnej warstwy by y widoczne.
dane ogólne projektu – wy wietlenie okienka „Opcje projektu” na zak adce „Dane
ogólne”.
struktura budynku – wy wietlenie okienka „Opcje projektu” na zak adce „Struktura
budynku”.
informacja o projekcie – wy wietlenie okienka „Opcje projektu” na zak adce
„Informacja”.
w czenie / wy czenie listy b dów.
w czenie / wy czenie drzewa struktury budynku.
w czenie / wy czenie listy zestawów danych.
w czenie / wy czenie listy pasków narz dzi do wyboru.
wywo anie oblicze .
wywo anie szybkich oblicze , bez wy wietlania opcji i tabel.
w czenie / wy czenie tabeli wyników oblicze w edytorze graficznym.
w czenie / wy czenie tabeli danych.
w czenie / wy czenie trybu SIAT – wyrównywania elementów do siatki.
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Alt+Q
Alt+V
Alt+X

Alt+B

Alt+Z

Ctrl+A
Ctrl+Shift+A
Ctrl+B
Ctrl+C
Ctrl+Shift+C
Ctrl+D
Ctrl+F
Ctrl+G
Ctrl+H
Ctrl+I
Ctrl+L
Ctrl+M
Ctrl+P
Ctrl+Q
Ctrl+R
Ctrl+Shift+R
Ctrl+S
Ctrl+V
Ctrl+X
Ctrl+Z
Ctrl+Y
Ctrl+Enter
Ctrl+Ins
Ctrl+Page Up

Ctrl+Page Down
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wy wietlenie podr cznego menu.
w czenie / wy czenie trybu AUTO – automatycznego

czenia elementów.

w czenie / wy czenie trybu BLOK – zablokowania wszystkich elementów przed
przesuwaniem.
w czenie / wy czenie trybu POWT – powtarzalne wstawianie elementów
konstrukcji, instalacji i armatury.
w czenie / wy czenie trybu ORTO – wstawiania tylko linii amanych pionowych
i poziomych + pod dodatkowym zadeklarowanym k tem.
zaznaczenie wszystkich elementów z aktywnej warstwy.
automatyczne pod czenie zaznaczonych odbiorników.
zablokowanie zaznaczonych elementów przed przesuwaniem.
skopiowanie zaznaczonych elementów do schowka.
skopiowanie i mo liwo

konfiguracji zaznaczonych elementów.

odblokowanie zaznaczonych elementów i umo liwienie ich przesuwania.
w czenie / wy czenie okienka wyszukiwania elementów.
zgrupowanie zaznaczonych elementów.
rozgrupowanie zaznaczonych elementów.
importowanie rzutu budynku z pliku DWG/DXF
wy wietlenie okienka z edycj skrótów literowych.
wy wietlenie okienka z edycj makr.
drukowanie aktualnego arkusza.
dzielenie elementów.
roz czenie zaznaczonych elementów.
ca kowite roz czenie zaznaczonych elementów.
zapis projektu na dysk.
wklejenie fragmentu projektu lub modu u ze schowka.
przeniesienie zaznaczonych elementów do schowka.
cofni cie ostatniej operacji.
ponowienie ostatniej operacji.
w tabeli danych – otwiera list dla pól, które maj mo liwo

wyboru z listy.

skopiowanie zaznaczonych elementów do schowka.
przej cie do poprzedniego arkusza roboczego (pomi dzy zak adkami zmiana
„w lewo”).
przej cie do nast pnego arkusza roboczego (pomi dzy zak adkami zmiana
„w prawo”).
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Ctrl+Tab

odwracanie zaznaczonych elementów w poziomie.

Ctrl+„+”

powi kszenie widoku.

Ctrl+„-”

pomniejszenie widoku.

Ctrl+„*”

przej cie do powi kszania obszaru.

Ctrl+„/”

przej cie do p ynnego powi kszania.

Ctrl+strza ki
(blok strza ek)
Ctrl+Alt+strza ki
(blok strza ek)
Ctrl+strza ki
Ctrl+Home
Ctrl+End
Ctrl+PgUp
Ctrl+PgDn
(blok numeryczny)
Ctrl+Shift+Alt+strza ki
Shift+Ins

przej cie do elementu dowolnego typu znajduj cego si najbli ej aktualnie
zaznaczonego w okre lonym kierunku.

przej cie do przy czonego elementu, w okre lonym kierunku.

powielenie zaznaczonego fragmentu projektu w okre lonym kierunku.
wklejenie modu u ze schowka.

Delete

usuni cie zaznaczonych elementów.

Enter

C.2.

przej cie do elementu tego samego typu znajduj cego si najbli ej aktualnie
zaznaczonego w okre lonym kierunku.

zatwierdzenie danych w tabeli.

Mysz:

Lewy klawisz:
pojedyncze klikni cie na element
pojedyncze klikni cie na element
z przyci ni tym klawiszem Shift
pojedyncze klikni cie na element
z przyci ni tym klawiszem Ctrl

zaznaczenie elementu i odznaczenie innych.
zaznaczenie elementu bez odznaczania innych. Je eli klikni ty
element by zaznaczony to czynno ta powoduje jego odznaczenie.
zaznaczenie elementu znajduj cego si pod spodem aktualnie
zaznaczonego.

podwójne klikni cie na element

konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domy lnie: zaznaczenie
ca ego przy cza (wszystkich jego odcinków).

podwójne klikni cie w tabeli danych

konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domy lnie: zmienia
warto pola na nast pn (dla pól z list ).

Prawy klawisz:
pojedyncze klikni cie

konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domy lnie: wy wietlenie
menu podr cznego.

podwójne klikni cie

konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domy lnie: w czenie
tabeli danych je li jest wy czona.

rodkowy klawisz:
pojedyncze klikni cie

konfigurowalne (zob. ustawienia programu); domy lnie: przesuwanie
widoku.
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Rolka myszy:
obrót rolki

p ynne powi kszanie i pomniejszanie projektu.

obrót rolki z przyci ni tym prawym
klawiszem Alt

przesuni cie widoku projektu.
Dla myszki z dwoma rolkami przesuni cie zgodnie z domy lnym
przeznaczeniem rolki – w pionie lub w poziomie.
Dla myszki z jedn rolk przesuni cie projektu w pionie.

obrót rolki z przyci ni tymi klawiszami
Shift+Alt

precyzyjne przesuni cie widoku projektu (z mniejszym skokiem).
Dla myszki z dwoma rolkami przesuni cie zgodnie z domy lnym
przeznaczeniem rolki – w pionie lub w poziomie.
Dla myszki z jedn rolk przesuni cie projektu w pionie.

obrót rolki z przyci ni tymi klawiszami
Ctrl+Alt

przesuni cie widoku projektu ze zmian znaczenia rolek.
Dla myszki z dwoma rolkami przesuni cie niezgodnie z domy lnym
przeznaczeniem rolki – w poziomie lub w pionie.
Dla myszki z jedn rolk przesuni cie projektu w poziomie.
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