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1. Tervezési elemek, adatok, szabályok
A tervezési folyamat alapvetıen különbözı elemek lehelyezésébıl áll. Ebben a fejezetben
megadjuk az elemkészletet és a lehelyezési szabályokat.

1.1. Elemkészlet
Az elemkészlet, azaz a tervezhetı hálózatok elemei különbözı grafikus elemekbıl és az
azokhoz kapcsolódó paraméterekbıl épülnek fel. A hálózat rendszerelemei a PipeLife által
gyártott és az egyéb gyártóktól származó elemekbıl tevıdnek össze. A grafikus blokkokat az
elıregyártott sablonok tartalmazzák.

1.1.1. Csövek
A rendszer által lehelyezésre felkínált csıelemek mindegyike PipeLife által gyártott
termék. A csövek alapadatai:
•

Márka
o Radopress
o PE
o PP-R

•

Csısúrlódás
o A csı anyagától függı súrlódás. A nyomásveszteség kiszámításához
szükséges.

•

Kapcsolódási mód(ok)
o Prés idom
o Szorítógyőrős
o Menetes
o Ragasztott
o Toldatos
o Forrasztott

•

Lehőlési tényezı
o Egy méteren mennyi hıt ad le a csı a környezetének. Ez a melegvizes, a
cirkulációs és a főtési rendszereknél fontos.

•

Szakág
o Vízhálózat
o Szennyvízhálózat
o Főtési rendszer

Egyedi adatok:
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•
•
•

Típus
Átmérı
Szálhossz

1.2. Lehelyezési szabályok
1.2.1. Csı lehelyezése
Minden PipeLife termékpalettán az elsı ikon mindig a csılehelyezés ikonja, ill. a termékmenüpontok elsı almenüpontja a csılehelyezés menüpont (az eszközpalettákat ld. az idomok
lehelyezésénél). Elérhetı még a parancssorból is, a HCAD_PIPE parancs kiadásával, ekkor
szintén a parancssorban a csıcsalád sorszámát meg kell adni. Ha ESC-t nyomunk, akkor
rögtön felugrik a csı őrlap, és a legördülı menübıl választhatunk családot. Minden
menüponthoz tartozik parancs, de lehetıség szerint ne a parancssort, hanem a menüket vagy
az eszközpalettákat használjuk.

−
−
−

A Család legördülı menüben lehet kiválasztani a kívánt csıcsaládot, ha nem kötött a
csıcsalád
Az Átmérı menüben az adott csıtípushoz tartozó átmérık közül lehet kiválasztani a
kívánt átmérıt.
Rendszer: ha nem kapcsolatra helyezzük le a csövet, akkor a program nem tudja,
milyen szakági rendszerbe illesztjük be késıbb, így meg kell adni a lehelyezés elıtt.
Minden egyes rendszer külön fóliára kerül, melynek késıbb a fóliaszíne,
vonalvastagsága, vonaltípusa és léptéke is megváltoztatható. Egyedül a fólia nevét
nem szabad megváltoztatni mert akkor újra létrejön a fólia. A PipeLife alkalmazás
mindig a saját fóliáit használja a rajzolás során.
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−

−

−
−
−
−

Könyök: a PipeLife alkalmazás képes arra, hogy automatikusan könyök-idomot
helyezzen le a tervezés során. Azokat a könyöktípusokat lehet kiválasztani a legördülı
menübıl, amelyek a csıtípusnak a csıátmérınek és a kapcsolódásnak megfelelnek.
T-idom: Automatikusan összeköti a szoftver az egymást keresztezı csöveket a
kiválasztott T-idom típussal. Azokat a T-idom típusokat lehet kiválasztani a legördülı
menübıl, amelyek a csıtípusnak a csıátmérınek és a kapcsolódásnak megfelelnek.
Hajlékony jelölınégyzet: ha aktív, akkor az adott átmérıjő csıtípussal lehetıség van
könyök-idom használata nélkül csak csıvel ívet rajzolni.
Rögzített jelölınégyzet: ezzel a kapcsolóval lehet lefixálni a csı átmérıjét. Így
méretezéskor nem fog a mérete változni.
Beillesztési magasság: milliméterben megadott érték, a padló „0” -hoz viszonyított
csırajzolási magasság.
Kettıs csırajzolás jelölınégyzet: aktiválja a párhuzamos csırajzolás funkciót. A
kettıs csırajzolás funkcióval lehetıség van arra, hogy két csövet tudjon egyszerre a
felhasználó rajzolni. A 3 tengely mentén lehet megadni a milliméterben az eltolás
távolságát.

A csöveket három különbözı módon lehet lehelyezni:
− 1: csı lehelyezése a rajz üres területére
− 2: csı kezdıpontjának rajzolása kapcsolatból: Ha egy idomból kiindulva, vagy egy
csövet folytatva kezdjük a csırajzolást, akkor a szoftver megvizsgálja a kapcsolat
típusát. Ha a kapcsolat megfelelı akkor engedélyezi a csırajzolást. Ha nem megfelelı
a csı átmérıje, akkor visszaadja a csırajzolás ablakot, és ott megjelenik a megfelelı
átmérı. Ez esetben, ha nem megfelelı a kapcsolat, akkor nem engedélyezett a
csırajzolás.
− 3: csı rajzolása kapcsolatba: Ha a kapcsolat, amibe a csövet a felhasználó beköti,
megfelelı (a csı típusa, átmérıje, kapcsolat iránya), akkor a kapcsolat kialakul.

1.2.2. Berendezés lehelyezése
Berendezéseket a PipeLife menü Berendezések almenüjébıl vagy a PipeLife Berendezés
palettáról lehet kiválasztani:

A Paletta elemei:
− Fürdıkád
− Kézmosó
− Zuhany
− Toalett
− Közmőcsatlakozás
− Végpont
− Elzárók
− Radiátor
− Melegvíz termelı berendezés
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−
−

Kazán
Speciális berendezés.

A kiválasztott berendezés ikonjára kattintva megjelenik a Berendezés párbeszédablak,
ahol kiválasztható a pontos berendezéstípus:

A
Berendezé
s
párbeszéda
blak
második,
Kapcsolat
ok
fülén
megjelenn
ek
a
berendezés
szabad kapcsolatai rendszerek szerint csoportosítva:

A
kapcsolat
sorszáma
és rendszer
megnevezé
se
elıtti
jelölınégy
zetet
bepipálva
lehet
aktiválni a
kapcsolathoz tartozó elemkészletet, ahol ki lehet választani a használni kívánt idom típusát, a
csıtípust, az idom pontos méret szerinti típusát és azt, hogy az idom milyen irányba álljon. Az
így megadott berendezéstípus és a hozzá beállított idomok eltárolódnak, a késıbbi tervezést
felgyorsítandó. Így nem kell minden egyes berendezés lehelyezésekor megadni a kapcsolódó
idomokat, ha ugyanazt a típust akarjuk használni.
A párbeszédablak bezárása után helyezhetı le a berendezés, beillesztési pontjának és
irányának megadásával.

1.2.3. Idom lehelyezése
Az idomok lehelyezésének 3 módja van:
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−
−

1: idom lehelyezése a rajz üres területére.
2: idom lehelyezése szabad kapcsolatra: Ilyenkor, ha egy berendezés, csı, vagy másik
idom (ha idom idommal kapcsolódhat) szabad kapcsolatát választja a felhasználó,
akkor az idom automatikusan ellenırzi azt, hogy megfelelı-e a kapcsolat típusa. Ha
nem megfelelı, akkor a program figyelmezteti a felhasználót:

Ha megfelelı a kapcsolat típusa, akkor az idom az illeszkedı kapcsolatával egybıl
felveszi a kapcsolat irányát, hogy a tervezınek egy második kattintással már csak el
kelljen fogadnia a kapcsolódást.
− 3: idom lehelyezése csıbe: Csak egyenes csıszakaszba lehet egyenes idomot
lehelyezni. Az alkalmazás figyel arra, hogy csak megfelelı idom kerüljön megfelelı
csıbe.

Minden idomtípusnak külön ikonja van csıtípusonként.
Radopress csıtípus:

1. ikon: Radopress csı rajzolása
2. ikon: Radopress könyök-idom lehelyezése
3. ikon: Radopress T-idom lehelyezése
4. ikon: Radopress Falikorong lehelyezése
5. ikon: Radopress Toldó lehelyezése
6. ikon: Radopress Végidom lehelyezése
7. ikon: Radopress Padlófőtés osztó-győjtık lehelyezése
8. ikon: Radopress Központi főtés osztó-győjtık lehelyezése
9. ikon: Radopress Vizes osztó-győjtık lehelyezése
10.ikon: Radopress Elzárók lehelyezése

PP-R csıtípus:
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1. ikon: PP-R csı rajzolása
2. ikon: PP-R könyök-idom lehelyezése
3. ikon: PP-R T-idom lehelyezése
4. ikon: PP-R Falikorong lehelyezése
5. ikon: PP-R Toldó lehelyezése
6. ikon: PP-R Keresztidom lehelyezése
7. ikon: PP-R Végidom lehelyezése
8. ikon: PP-R Elzárók lehelyezése

KG-PVC csıtípus:

1. ikon: KG-PVC csı rajzolása
2. ikon: KG-PVC könyök-idom lehelyezése
3. ikon: KG-PVC T-idom lehelyezése
4. ikon: KG-PVC Toldó lehelyezése
5. ikon: KG-PVC Keresztidom lehelyezése
6. ikon: KG-PVC Végidom lehelyezése

KA-PVC csıtípus:

1. ikon: KEAM csı rajzolása
2. ikon: KAGL csı rajzolása
3. ikon: KA-PVC könyök-idom lehelyezése
4. ikon: KA-PVC T-idom lehelyezése
5. ikon: KA-PVC Toldó lehelyezése
6. ikon: KG-PVC Keresztidom lehelyezése

Master 3 csıtípus:
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1. ikon: Master 3 csı rajzolása
2. ikon: Master 3 könyök-idom lehelyezése
3. ikon: Master 3 T-idom lehelyezése
4. ikon: Master 3 Toldó lehelyezése
5. ikon: Master 3 Keresztidom lehelyezése
6. ikon: Master 3 Végidom lehelyezése
Acél csıtípus:

1. ikon: Acél csı rajzolása
2. ikon: Acél könyök-idom lehelyezése
3. ikon: Acél T-idom lehelyezése
4. ikon: Acél Toldó lehelyezése
5. ikon: Acél Végidom lehelyezése
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2. A tervezés folyamata
A tervezés elsı lépése a projekt és a tervlapok létrehozása, ennek leírása az Alapmodul
dokumentációjában található. A grafikus tervezés a projektkezelıben létrehozott, szinthez
kötött AutoCAD rajzi állományban (tervlapon) kezdıdik.
A főtési hálózatok alapját a hıszükséglet számítással meghatározott helyiség
hıszükségletek jelentik. A főtési rendszer tervezésénél megkülönböztetünk radiátoros főtési
rendszert és padlófőtési rendszert. Mindkét rendszer hıtermelı berendezés(ek)tıl indul ki. A
radiátoros főtési rendszernél a rendszer végpontja (a radiátor) berendezés, a padlófőtési
rendszernél a rendszer végpontja egy padlófőtési csıkígyó. A padlófőtés csıkígyója egy
sematikus blokk, amely a padlófőtés csöveirıl és a padló felületrıl tartalmazza az
információt.

2.1. Főtéshálózat berendezések
A főtési hálózatok tervezése általában berendezések lehelyezésével kezdıdik. A tervezést
érdemes a hıleadó berendezések és hıleadó felületek lehelyezésével kezdeni, melyek feladata
a kiszámolt főtési hıigény kielégítése. A hıleadó berendezések lehetnek radiátorok, míg a
hıleadó felületek a felületfőtések.
A hıleadók egyik típusa a Radiátor, melynek lehelyezéskor a helyiséget, a berendezés
típusát, a hozzá kapcsolódó szabályzó és elzáró berendezéseket (melyek a méretezés során
meghatározzák a beszabályozást) és a helyiséget kell kiválasztani, majd megadni a beillesztési
pontot (ld Radiátoros főtési hálózat tervezése, 2.4). A hıleadók másik típusa a Felület főtések
(2.5, Padlófőtési hálózat tervezése)
Hıtermelı berendezések (Kazánok) lehelyezése a berendezések lehelyezési folyamata
(1.3.2.) szerint történik.

2.2. Főtéshálózat csövek
A hıleadık és a hıtermelık lehelyezése után lehet a berendezéseket csövekkel összekötni.
A berendezések összekötése csövekkel és idomokkal tervezıi döntést igényel. A csövek a
hıtermelıtıl, vagy a hıtermelıktıl kiindulva köti össze a hıleadókat. A csıhálózati
rendszerben lehetnek Strangok, Radiátor bekötések, Alapszakaszok. Ezt a struktúrát
szerkeszti fel a tervezı csövekbıl, melyeket idomokkal köt egymáshoz. A Csı PL Paletta
elem, elhelyezésének indítása az elhelyezett Berendezések csıcsatlakozásairól, meglévı
csıszakaszokból és a PipeLife palettáról történik.

2.3. Főtéshálózat idomok, szerelvények
A csıszakaszok irányváltásainál, bekötéseinél, méretváltozása és toldása esetén Idomok
kapcsolják egymáshoz az eltérı irányú és/vagy mérető csöveket. Az Idomok a csıhálózat
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szerves részét képezik, nincsenek külön fóliáik, a befogadó csıhálózatét veszik fel. Vannak
viszont a csıszakaszoktól eltérı paramétereik. Az Idom PipeLife paletta elem, elhelyezése a
Csıszakaszok szerkesztése közben automatikusan történik. Lehetséges az Idom
szerkesztésének indítása a PipeLife (termék)palettákról. Ekkor beillesztése úgy kezdıdik,
hogy egy meglévı csıszakaszra, vagy "üres" csıvégre kell bökni és a megjelenı
párbeszédablakban ekkor választható az elhelyezésre szánt Idomtípus.

2.4. Radiátoros főtési hálózat tervezése
A radiátorok lehelyezése megkezdhetı a Berendezés palettán, vagy a PipeLife menü
Berendezések->Radiátor menüpontját választva (esetleg a HCAD_RADIATOR parancs
begépelésével). Elsı lépésként ki kell választani (a már létrehozott) helyiséget, amelybe a
radiátor kerül. Helyiség választása után egy őrlap jelenik meg, ahol az elem paraméterei
adhatók meg:

−
−

Család mezıben lehet kiválasztani a használni kívánt radiátor családot
Magasság és Hosszúság mezık segítségével szőkíthetı a választható típus
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−
−
−

−
−
−

Típus mezıben lehet kiválasztani a használni kívánt radiátortípust
A Kapcs. Típusa legördülı menüben a radiátorbekötés módja adható meg
Az Elıremenı szelep és Visszatérı szelep kiválasztása egy felugró ablakból történik:

A Helyiség csoportban a kiválasztott helyiség vonatkozó adatai jelennek meg
A Vízhımérséklet csoportban a projekt vonatkozó adatai olvashatóak.
A beillesztési magasság és a két szög a lehelyezett grafikus blokk paraméterei

2.5. Padlófőtési hálózat tervezése
A padlófőtési elemek létrehozásához szükséges funkciót a PipeLife menü Helyiség és
padlófőtés->Padlófőtés szerkesztése menüpontjával vagy a Helyiség és padlófőtés palettáról
lehet elérni (HCAD_FLOORHEATING parancs):

Elsı lépésként ki kell választani (a már létrehozott) helyiséget, amelybe a padlófőtési
csıkígyó kerül. A helyiség kiválasztása után egy őrlap jelenik meg, ahol a padlófőtési elem
paraméterei adhatók meg:

−
−
−
−
−
−

Család: a használni kívánt csı típusa
Átmérı: a csıtípushoz tartozó átmérı kiválasztása
Típus: az adott családhoz és átmérıhöz tartozó csı katalógus azonosítója
Rögzítési mód: a csı milyen módon van rögzítve
Fektetési mód: a csıkígyó milyen módon van letekerve
Csı osztás: a letekeréskor létrejövı osztástávolság
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Padlóburkolat típusa: meghatározza a felületi hımérsékletet és a főtési teljesítményt
Hıvezetési tényezı: a kiválasztott padlóburkolat típusától függı tényezı
Elıremenı és Visszatérı víz hımérséklete: a projekt adataiból származó
hımérsékletek, felül lehet bírálni ha szükséges.
Terület: a kiválasztott helyiség teljes területe
Csıhossz: a teljes területbe letekert csıhossz
Hıszükséglet: a helyiség teljes hıszükséglete
Főtési teljesítmény: az adott csıtípussal a teljes helyiségben leadott teljesítmény, függ
a padlóburkolat anyagától és az osztástól
Főtési teljesítmény/terület: Főtési teljesítmény osztva a helyiség területével
Zóna típusa: meghatározza a padlóburkolat felületi hımérsékletét
Átlagos felületi hımérséklet: a padlófőtési zónában a padló hımérséklete. Ha túl
magas, akkor piros színnel van jelölve
Betőméret: a padlófőtési címke feliratának mérete
Teljes helyiség használata jelölınégyzet: ilyenkor a teljes helyiségben van padlófőtés
letekerve. Ha ki van kapcsolva, akkor a lehelyezéskor meg kell rajzolni a lehelyezendı
padlófőtési blokk beillesztési területének határolóvonalait
Ív jelölınégyzet: ha nem a teljes helyiségben lesz padlófőtés akkor lehetıség van arra,
hogy íves határfelülettel is lehessen padlófőtést készíteni
Sraffozás kikapcsolása: A padlófőtési elemet kétféleképpen tudja megjeleníteni a
rendszer: a kifőtött terület AutoCAD szabványos besraffozásával, vagy a csövek
direkt megjelenítésével, a letekerés ábrázolásával. Alapesetben a jelölınégyzet be van
jelölve, a letekerési opció érvényes. Ez az opció nem módosítható a késıbbiekben.
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A lehelyezett padlófőtési elem kiválasztása után, rajta az egér jobbgombjával kattintva
(az elemet ki kell jelölni, nem elég csak kattintani rá) megjelenik a lebegı menü, a PipeLife
szerkesztés menüpont kiválasztásával a paraméterek megváltoztathatók. Ugyanez a funkció a
HCAD_EDITFLOORHEATING parancs kiadásával is elérhetı.
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2.5.1 Padlófőtési osztógyőjtık lehelyezése
Az idom lehelyezését a menübıl vagy a termékpalettáról indíthatjuk:

Használható a parancssor is, HCAD_FLOORHEATINGMANIFOLD. Az osztógyőjtı mint
idom lehelyezése és bekötése után, a lehelyezett osztógyőjtı kijelölése után, rajta az egér
jobbgombjával kattintva (az elemet ki kell jelölni, nem elég csak kattintani rá) megjelenik a
lebegı menü, a PipeLife szerkesztés menüpont kiválasztásával az osztógyőjtı őrlapja jelenik
meg. Ugyanez a funkció a HCAD_EDITFLOORHEATINGMANIFOLDCOLLECTOR
parancs kiadásával is elérhetı:

Az őrlapon az osztógyőjtıhöz kiválasztható keverıegység és tartódoboz. Az őrlap
megjelenése elıtt a rendszer lefuttatja az osztógyőjtı beszabályozásához szükséges kigyőjtési
folyamatot (ld. a számításoknál).
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3. Számítások, kimutatások
A padlófőtés méretezése az EN 1264 és DIN 4725-200, a főtési rendszer méretezése az EN
442-2 és EN ISO 12241 szabványok szerint történik

3.1. Ellenırzés – számítás – átméretezés
A tervezés következı lépése a ’kész’ terv ellenırzése, elemzése, finomítása. A
projektkezelı és a projektstruktúra lehetıvé teszi, hogy a felhasználó a tervet egyetlen ’rajz’ként kezelhesse számítások szempontjából. A számítás fizikailag több rajzon fut(hat) le,
hiszen egy összefüggı rendszer elemei is több rajzon helyezkedhetnek el.
A funkció ellenırzi a tervet helyesség szempontjából, kiszámítja az adott hálózatra
vonatkozó paramétereket (pl. áramlási sebesség), és nem megfelelı értékek esetén megpróbál
a felhasználó beavatkozása nélkül ésszerő cseréket (pl. csıátmérı) végrehajtani a megfelelı
paraméterek elérése érdekében az adatbázis alapján.
Egy tervben több, azonos almodulhoz (pl. radiátoros főtés) tartozó hálózat lehet, a
számítások minden különálló hálózatra elkészülnek. Nem támogatja azonban a program azt
az esetet, amikor egy hálózat több forrásból is táplálkozik, azaz pl. egy radiátoros főtési
hálózat nem kapcsolódhat egyszerre több kazánhoz (de két vagy több, külön kazánnal
rendelkezı, egymással kapcsolatban nem lévı főtési hálózat lehet!).

3.1.1. Ellenırzés helyesség szempontjából
Egy hálózatnak mindig rendelkeznie kell egy kezdıponttal és egy vagy több végponttal. A
radiátoros főtési hálózatok esetén minden hálózatnak egy és csak egy kezdıpontja lehet, egy
kazán (ill. elıremenı csıhálózat esetén kezdıpont, visszatérı esetben végpont). Egyetlen
csatlakozási pont, azaz csıvég vagy szerelvény sem lehet nyitott, azaz minden csatlakozási
ponthoz egy másik elem kell, hogy csatlakozzon, vagy a csatlakozási pontot le kell zárni.
A hálózatokban nem lehet hurok. Természetesen a kazán – elıremenı csırendszer –
radiátor – visszatérı csırendszer – kazán 'útvonal' nem tekintendı huroknak.
A szintek közötti összekötéseknek mindkét oldalról meg kell felelniük.
Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a program hibaüzenettel tájékoztatja a felhasználót.

3.1.2. Ellenırzés mőködési paraméterek szempontjából
Ha a hálózat helyes (konzisztens), elkezdıdhet a vizsgálat a megfelelés alapján. A
mőködési paramétereket (pl. határsebességek) a projektkezelıben már fel kellett venni. Az
ellenırzés és a számítási metódusok EN szabvány szerint történnek.
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Ha a hálózat minden tekintetben megfelel, a program a számítás-ellenırzés lefutásáról
tájékoztatja a tervezıt. Ha a mőködési paramétereknek nem felel meg az egyébként
konzisztens hálózat, a program megpróbál megfelelı paramétereket találni (ld 3.1.4).

3.1.3. Mőködési paraméterek szolgáltatása a tervezınek
A számítás és esetleges automatikus átméretezés (ld 3.1.4) után minden (csı)elem
tulajdonságai közé bekerülnek a számított paraméterek, melyek a PipeLife Tulajdonságok
ablakban is megtekinthetık és címkére lekérdezhetık. Az egyes elemek számított
tulajdonságai:
Radiátoros főtési hálózat esetén: áramlási sebesség, nyomásveszteség, nyomásesés; ill. a
radiátoroknál az elıremenı és a visszatérı nyomásveszteség.

3.1.4. Átméretezés
A 3.1.2. fejezetben leírt követelményeknek nem megfelelı hálózat esetén a program a
csövek átmérıjének változtatásával megkísérli kijavítani a hálózatot a következı alapelvek
figyelembevételével:
•
•
•
•

Egy csövet csak azonos családból származó csıre lehet kicserélni
A csövek végpont, azaz csatlakozási tulajdonságai nem változhatnak
A csere a végpontok (berendezések) csatlakozási pontjait lehetıleg ne érintse
A megfelelı hálózat elérése lehetıleg minél kevesebb cserével történjen

Amikor egy csı átmérıje megváltozik, szükségképpen a kapcsolatait is konzisztenssé kell
tenni. Mivel két csı közötti kapcsolat esetén a két csövet a számítás egynek tekinti, és csövek
csak szerelvények keresztül kapcsolódhatnak berendezéshez, a csövek kapcsolatai esetén csak
a csı-szerelvény kapcsolatokat kell ellenırizni. Minden ilyen kapcsolat esetén a program
megpróbál megfelelı kapcsolódási paraméterekkel (átmérı és kapcsolat típusa) rendelkezı
szerelvényt találni (természetesen a szerelvény többi kapcsolatának is megfelelıt), és arra
kicserélni a meglévı szerelvényt. Ha nincs ilyen szerelvény, szőkítık segítségével próbálja
megırizni a terv (kapcsolatainak) helyességét. Ha ez sem lehetséges, a szerelvény kapcsolatait
szétszakítja, és jelzi a tervezınek a beavatkozás szükségességét (hibaüzenettel és a
kapcsolatokat bekarikázva).
Az ellenırzési-átméretezési algoritmus végeredményeként vagy a mőködési
paramétereknek megfelelı és konzisztens hálózat jön létre (azaz minden kapcsolatban vannak
elemek és a megfelelı elemek vannak), vagy a felhasználónak meg kell változtatni egyes
elemeket. A felhasználó az eredményrıl minden esetben tájékoztatót ill. hibaüzenetet kap.
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3.1.5. Az ellenırzés és átméretezés folyamata radiátoros
hálózatban
A funkció a HCAD_CALCHEATING parancs kiadásával; a PipeLife menü Főtési
rendszer számítása menüpontjának kiválasztásával; vagy a PipeLife rendszer eszköztár
megfelelı ikonjára kattintva érhetı el:

Elsı lépésben a program a több darabból álló egyenes csöveket egy csıidommá vonja
össze (megegyezik a HCAD_JOINPIPES parancs futtatásával; ami elérhetı a PipeLife
rendszer eszköztár Csövek csatlakoztatása ikonjának választásával is). Ha a rendszerben
szakadás van, vagy egy berendezés nincs bekötve az adott rendszerbe akkor a szoftver egy
hibaüzenettel figyelmeztet és piros karikával be is karikázza a problémás részt. A számítás
addig nem fut le míg a rendszerben szakadás vagy szabad csıvég van (ld. még 3.1.1.
Ellenırzés helyesség szempontjából). Általánosan is igaz, hogy a hibás elemeket egy piros
karikával (a _HCAD_ERROR fólián) jelöli meg a rendszer, és az ellenırzés – átméretezés
befejeztével tájékoztatja a felhasználót egy hibaüzenettel vagy egy információs ablakkal.
Ha az összes szakadást és szabad csıvéget a felhasználó lezárja, vagy beköti a
rendszerbe, az algoritmus leméretezi a hálózatot a szabvány által elıírt kritériumok szerint (ld.
még 3.1.2. Ellenırzés mőködési paraméterek szempontjából). Egy kritériumot kell teljesíteni
a hálózatoknak: a csövekben az áramlási sebesség nem haladhatja meg a (projektkezelıben)
megadott értékeket.
Ha valamelyik csıben nem megfelelı az áramlási sebesség (ld. még 3.1.4.
Átméretezés), akkor az átméretezı algoritmus elkezdi a csı átmérıjét növelni. Az
átmérıváltás csak az adott családon belül lehetséges. Ha a legnagyobb átmérı se felel meg a
számítási kritériumoknak, akkor az adott csıszakaszt egy piros karikával jelöli meg a
szoftver.
Ha egy csıszakasz fix, azaz nem változtatható átmérıjő, akkor természetesen a
számítási-átméretezési metódus nem változtatja meg az átmérıjét; úgy tekinti, mintha az adott
csıszakasz a legnagyobb elérhetı átmérıvel szerepelne.
A csövek cseréje és átméretezése után a rajzok egy átmeneti, nem-helyes állapotba
kerülnek, hiszen az átméretezett csövek kapcsolatainál lévı idomok átmérıje nem egyezik a
kapcsolódó csı átmérıjével. A program megpróbálja a kapcsolódó idomokat is kicserélni. Ha
nem talál olyan idomot amely az összes kapcsolathoz tudna kapcsolódni, akkor a hálózatba
szőkítı idomokat tesz be. Ha nem tud olyan idomot vagy idom+szőkítıt beilleszteni, ami az
adott csıátmérıkhöz illeszkedne, vagy az új idomok nem férnének el, akkor ott megszakítja a
kapcsolatot és piros karikával jelöli a kapcsolódási hibát. Ezeket a hibákat a felhasználónak ki
kell javítania.
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3.1.6. Padlófőtési hálózat beszabályozása
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3.2. Címkézés
A (500 mm-nél hosszabb) főtési és padlófőtési csıelemek felcímkézésére, adataik tervben
való megjelenítésére szolgáló mővelet. Elérhetı a HCAD_LABELHEATING parancs
kiadásával, a PipeLife menü Dokumentálás almenüje Főtési rendszer címkézése
menüpontjának kiválasztásával, vagy a PipeLife dokumentálás eszköztár megfelelı ikonjára
kattintva:

A parancs mindig csak az aktuális rajzon fut le, nem az egész projekten. A címkék a
_PL_LABEL_HE fóliára kerülnek. A parancs kiadása után felugró Címkézés ablakban lehet
kiválasztani azokat a paramétereket, amelyeket a felhasználó meg kíván jeleníteni a címkén:

A már felcímkézett nézetet is lehet újra címkézni, mivel a szoftver a parancs kiadásakor a
régi címkéket automatikusan letörli.
A címkézés a függıleges csıtervi nézeten is lefuttatható.
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3.2.1 Radiátorok címkézése
A radiátorok felcímkézésére, a típusának adataik tervben való megjelenítésére szolgáló
mővelet. Elérhetı a HCAD_LABELRADIATOR parancs kiadásával, a PipeLife menü
Dokumentálás almenüje Radiátor címkézése menüpontjának kiválasztásával, vagy a PipeLife
dokumentálás eszköztár megfelelı ikonjára kattintva:

A parancs mindig csak az aktuális rajzon fut le, nem az egész projekten. A címkék a
_PL_LABEL_RADIATOR fóliára kerülnek.
A már felcímkézett nézetet is lehet újra címkézni, mivel a szoftver a parancs kiadásakor a
régi címkéket automatikusan letörli.
A függıleges csıtervi nézeten a radiátorok automatikusan felcímkézıdnek.
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3.3. Lekérdezés
A címkézéshez hasonlóan (ld. elızı fejezet) ez a funkció is csıelemek felcímkézésére,
adataik tervben való megjelenítésére szolgál; ugyanakkor itt mindig csak egy csıelem
felcímkézésére van lehetıség. Elérhetı a HCAD_QUERY parancs kiadásával, a PipeLife
menü Dokumentálás almenüje Lekérdezés menüpontjának kiválasztásával, vagy a PipeLife
dokumentálás eszköztár megfelelı ikonjára kattintva:

A
parancs
kiadása után a megjeleníteni kívánt paramétereket adhatjuk meg az elızı fejezetben is látott
paraméter-választó ablakban. Ezután ki kell választanunk a felcímkézendı rajzi elemet
(csövet), és a címke helyét. A címkék főtési elıremenı csı esetén a _PL_ANNOTAT_HS,
főtési visszatérı csı esetén a _PL_ANNOTAT_HR, padlófőtési elıremenı csı esetén a
_PL_ANNOTAT_FS, padlófőtési visszatérı csı esetén a _PL_ANNOTAT_FR fóliára
kerülnek.
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3.4. Anyaglista
A tervben felhasznált csövek és szerelvények listáját szolgáltatja. A lista elmenthetı .csv
formátumban (Mentés gomb), amely megnyitható pl. Microsoft Excel vagy szövegszerkesztı
segítségével. (Az Excel elválasztó karakter más és más lehet egyes nyelvterületeken). A
funkció elérhetı a HCAD_MATERIALHEATING parancs kiadásával, a PipeLife
dokumentálás eszközcsoport Főtési rendszer anyagkigyőjtése ikon vagy a PipeLife menü
Dokumentálás almenüje megfelelı menüpontjának választása után:

A felhasználónak meg kell adnia, hogy a csöveket elsıdlegesen (azaz ha lehetıség van rá;
ha az adatbázisban létezik az adott csıtípushoz ilyen kiszerelés) milyen kiszerelésben, szálban
vagy tekercsben szeretné kigyőjteni:

A főtési csöveket családonként és átmérınként csoportosítva, minden csıtípushoz a
kapható hossz, a szükséges darabszám és a tervben található összhossz feltüntetésével
tartalmazza a lista. Külön táblázatrészbe győjti ki a padlófőtési csöveket és a hozzájuk tartozó
szerelvényeket (pl rögzítıtüskék).
A szerelvények, idomok szerelvénytípusonként (T-idom, könyök, szőkítı,…), azon belül
a konkrét típus alapján csoportosítva kerülnek a listába, minden konkrét típushoz egy
darabszámot megadva. A csövek összekötésére szolgáló szerelvények (ezek a rajzban nem
szerepelnek!) szintén a szerelvénylistában találhatók.
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3.5. Függıleges csıterv

A függıleges csıtervet a szoftver automatikusan készíti el a HCAD_SECTIONPLAN
parancs kiadása, a PipeLife dokumentálás eszközcsoport Függıleges csıterv generálása ikon
vagy a PipeLife menü Dokumentálás -> Függıleges csıterv generálása menüpontjának
választása után.
A függıleges csıterv többszintes épületek függıleges csıszakaszait (~strangok) jeleníti
meg, majd az egyes szintek berendezéseit lerakja a megfelelı szintre, strangokhoz
csoportosítva. A függıleges csıterv külön állományba kerül, 'Függıleges csıterv' néven, a
projekt dokumentációs állományai közé (ld. még az alapmodul felhasználói dokumentációját).
Egy tervhez csak egy függıleges csıterv tartozhat. Ha a felhasználó újra kiadja a függıleges
csıterv parancsot, akkor a régi állomány lecserélıdik.
Elsı lépésben a megjelenı őrlapon meg kell adni a (szintek közötti) födém vastagságát és
az álmennyezet magasságát a padlótól mérve:
Ezek az adatok a projektkezelıben is megadhatók; az ott megadott adatok módosíthatók
függıleges csıterv készítésekor is (természetesen a projektkezelıben is).
Lehetıség
van
egy
adott
alhálózat
tervének
elkészítésére
is,
a
HCAD_SECTIONPLANPIPE parancs kiadása (PipeLife dokumentálás eszközcsoport
Függıleges csıterv generálása csı kijelöléssel ikon vagy a PipeLife menü Dokumentálás ->
Függıleges csıterv generálása csı kijelöléssel menüpont) után. Elıször ki kell választani azt
a csövet, amelyet az alhálózat kezdıpontjának tekintünk. A csı nem lehet strang. A funkció
tkp. a kiválasztott csı által ellátott berendezéseket jeleníti meg.
A függıleges csıterv generálása után a rajzba további csövek is elhelyezhetık, a
HCAD_PLANPIPE parancs kiadása, a PipeLife dokumentálás eszközcsoport Függıleges
csıtervi csı készítése ikon vagy a PipeLife menü Dokumentálás -> Függıleges csıtervi csı
készítése menüpont választása után. A függıleges csıtervi csı elkészítésének menete
megegyezik a tervi csövek elkészítésének menetével.
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3.6. Alaprajzi nézet

A funkció a HCAD_GROUNDPLANHEATING parancs kiadásával, a PipeLife
dokumentálás eszközcsoport Főtési alaprajzi nézet generálása ikon vagy a PipeLife menü
Dokumentálás -> Főtési alaprajzi nézet generálása menüpontjának választásával érhetı el.
Elsı lépésként a parancssorban meg kell adni, hogy az alaprajzi nézetben milyen
távolságra törjenek meg az egymást keresztezı csövek. Alapértelmezetten 150 mm a
kihagyandó távolság az egymást keresztezı csı mind a két oldalán. Alaprajzi nézet
generálásakor a sok kis darabból álló hosszú csıszakaszokat összevonódnak, rajzoláskor nem
jelennek meg az idomok, hanem a csövek hosszabbodnak meg, hogy csatlakozzanak. Így egy
egyszerősített egyvonalas csıterv jön létre, amin a címkézés is átláthatóbb.
Az alaprajzi nézetek a projektkezelı jól elkülöníthetı részén jelennek meg, minden
szinthez külön állományok készülnek szintenként.
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3.7. Helyiség kigyőjtések
A funkciók a HCAD_ROOMSCHEDULE ill. HCAD_ROOMFULLSCHEDULE
parancs kiadásával, a PipeLife dokumentálás eszközcsoport Helyiségek (teljes) kigyőjtése
ikon vagy a PipeLife menü Dokumentálás almenü megfelelı menüpontjának választásával
érhetı el:

A kigyőjtés szintenként és helyiségenként kigyőjti és teljes rendszerre összesíti a
helyiségek és főtıelemek adatait. A 'Helyiségek kigyőjtése' funkció egy áttekintı képet ad,
míg a 'Helyiségek teljese kigyőjtése' minden, a főtési hálózat megtervezéséhez és
dokumentálásához szükséges adatot összefoglal egy táblázatba. A táblázat elmenthetı .csv
formátumban (Mentés gomb), amely megnyitható pl. Microsoft Excel vagy szövegszerkesztı
segítségével.
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