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I. Popis funkcií verzií 7.0 a 8.0
I.1 Všeobecná časť
I.1.1 Tlač projektu z projektu
Tlač projektu je dostupná v hlavnom menu Súbor – Tlač... Najprv je potrebné v Nastavení tlače vybrať tlačiareň,
veľkosť papiera, a orientáciu.

V dialógovom okne Tlač projektu sa nastavuje oblasť a rozloženie na jednotlivé stránky:






Kurzorom vyberte oblasť, ktorá sa má tlačiť, príp. Označ všetko označí celý projekt (hranice);
šírka a výška stránky sa nastavujú podľa veľkosti papiera, ktorú vyberiete v Nastaveniach tlače;
funkcia Vytlačiť všetko na 1 stranu zachová rozmery stránky a nastaví potrebnú mierku, funkcia Tlačiť na
ploter nastaví rozmery stránky podľa aktuálne nastavenej mierky;
pri tlači na viac stránok máte možnosť určiť Mierku, na základe ktorej program vypočíta Počet stránok X,Y,
resp. naopak, podľa zadaného počtu stránok program vypočíta mierku;
nastavenie taktiež umožňuje posunutie projektu v rámci fixovanej oblasti tlače a výber oblasti tlače v dvoch
krokoch.

Atcon systems s.r.o.
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I.1.2 Kótovanie
V paneli nástrojov Pomocné čiary nájdete dve funkcie pre kótovanie: Lineárna kóta a Zarovnaná kóta.
Obe funkcie sú dostupné vo všetkých moduloch programu (Tepelné straty, Vykurovanie, Zdravotechnické
inštalácie).
Kóty sa medzi jednotlivými modulmi neprenášajú, ale je možné ich transformovať do DXF pomocou
funkcie Transformovať pomocné čiary ako podklad DXF
!
a) Nastavenie parametrov kóty
Globálne nastavenie parametrov kót nájdete v Nastaveniach
na záložke Kótovanie. Globálne nastavenia
parametrov sa vzťahujú aj na kóty, ktoré sú už zadané v projekte.

Parametre jednotlivých kót môžete meniť po ich označení v projekte vo
vlastnostiach.
Tu nájdete, okrem možnosti editácie vlastného textu a zmeny dĺžky
vynášacej čiary, aj možnosť editácie parametrov globálnych nastavení (po
odškrtnutí políčka Použiť globálne nastavenia pre kótu).
Týmto spôsobom môžete napr. zmeniť parametre globálnych nastavení pre
skupinu kót.

Atcon systems s.r.o.
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b) Zadávanie kót v projekte
Rozdiel medzi dvoma funkciami je zrejmý pri kótovaní vzdialenosti dvoch bodov na diagonále:
 Lineárna kóta

 Zarovnaná kóta

Atcon systems s.r.o.

okótuje reálnu vzdialenosť dvoch bodov;

okótuje vzdialenosť dvoch bodov na jednej zo súradníc x;y.
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V spodnej častí máte možnosť:
 zadať presnú dĺžku vynášacej čiary;
 zapnúť funkciu pre zadávanie súvislého kótovania. Táto funkcia umožňuje zadať viac kót za sebou, kde
koncový bod zadanej kóty je zároveň začiatočným bodom pre ďalšiu kótu;
 zadať vlastný odstup kótovacej čiary. Táto funkcia umožňuje zadať dĺžku vynášacej čiary pri zadávaní
kóty (umiestnením kurzora priamo v projekte). Ak zadávate viac kót nad sebou, a presuniete kurzor nad už
vytvorenú kótu v projekte, program použije odstup medzi kótovacími čiarami z globálnych nastavení.

Umiestnenie kóty v projekte:
 Pri zadaní bodov v smere hodinových ručičiek je kóta umiestnená nad, resp. naľavo od entity;
 pri zadaní bodov v protismere hodinových ručičiek je kóta umiestnená pod, resp. napravo od entity;
 umiestnenie kóty (nad/pod; naľavo/napravo) pri zadávaní môžete zmeniť podržaním klávesy CTRL.
 Pri zadávaní Zarovnanej kóty program kótuje väčšiu zo súradníc x,y;
 pre kótovanie menšej súradnice (x;y) podržte klávesu SHIFT.

I.1.3 Bodová modifikácia objektov (voľný posun bodov)
Funkcia Bodová modifikácia umožňuje posunutie jedného alebo viacerých bodov objektu v projekte na inú pozíciu,
čo výrazne zjednoduší úpravu projektu pri dispozičných zmenách.
Funkcia pracuje s týmito objektami:
a) v module tepelných strát s konštrukciami stien, podláh, stropov, striech a s nimi súvisiacimi entitami, t.j.
oknami, dverami, strešnými rovinami, a dierami;
b) v module vykurovania s potrubiami a okruhmi podlahového a stropného vykurovania / chladenia a s nimi
súvisiacimi entitami, t.j. oblasťami prechodových potrubí, dilatačnými škárami, oblasťami zníženého
výkonu, bodmi napojenia okruhu;
c) v module zdravotechnických inštalácií s potrubiami vodovodu a kanalizácie;
d) v module pomocných čiar s čiarami, spojitými čiarami, polygónmi, a kótami.

I.1.3.1 Pridanie bodu do trajektórie
S funkciou Bodová modifikácia úzko súvisí aj funkcia Pridaj bod trajektórie, pomocou ktorej je možné pridať bod na
čiare, spojitej čiare alebo polygóne pre všetky vyššie spomenuté objekty.
Postup pri funkcii Pridaj bod trajektórie:



Kliknite na ikonu Pridaj bod trajektórie ;
a v projekte kliknite na čiaru objektu v mieste, na ktorom potrebujete pridať bod.

Postup pri funkcii Bodová modifikácia:




Kliknite na ikonu Bodová modifikácia ;
v projekte označte entitu alebo viacero entít (kliknutím na entity alebo výberom do rámčeka) a výber
ukončite pravým tlačidlom myši.
funkcia sa prepne do módu pre výber bodov, ktoré chcete posunúť
a) ak chcete posunúť iba jeden bod, kliknite priamo naň (bude zvolený zároveň ako referenčný bod
posunu) a posuňte bod
b) ak chcete posunúť viacero bodov naraz, označte skupinu bodov rámčekom, príp. pridajte bod do
skupiny podržaním klávesy SHIFT, zvoľte referenčný bod posunu a body posuňte.

Atcon systems s.r.o.
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Postup pri zmene nasledujúcej dispozície v projekte:

Pôvodný pôdorys.

Pôdorys po zmene dispozície.

V module tepelných strát:
Pridajte bod trajektórie pre stenu, podlahu, aj strechu. Pri bodovej modifikácii označte všetky tri konštrukcie
a posuňte roh miestnosti. Ak je to potrebné, okná a dvere zmažte a vložte znova (otvory v stene sa pri bodovej
modifikácii posúvajú proporcionálne).
Pridajte bod trajektórie pre stenu, podlahu, aj strechu.

Pri bodovej modifikácii označte všetky tri konštrukcie
a posuňte bod v rohu miestnosti.

Otvory v stene sa pri bodovej modifikácii posúvajú proporcionálne.

Atcon systems s.r.o.
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V module vykurovania:
Pridajte bod trajektórie pre okruh podlahového vykurovania. Pri bodovej modifikácii označte okruh podlahového
vykurovania a posuňte roh miestnosti.

Pre posunutie prípojok okruhu podlahového vykurovania a oblasti prechodových potrubí zapnite funkciu Bodová
modifikácia, označte potrubia a prechodovú oblasť, označte body ktoré chcete posunúť, zvoľte referenčný bod,
a body posuňte. Program automaticky vytvorí nové body napojenia okruhu, pôvodné je potrebné zmazať.
Pôvodná pozícia potrubí:

Označte potrubia a prechodovú oblasť :

Označte body ktoré chcete posunúť a body posuňte:

Po presune program pregeneruje oblasť prípojky:

I.1.4 Zmena pozície skupiny bodov jedného alebo viacerých objektov naraz - STRECH
Funkcia STRECH je rozšírením funkcie Bodová modifikácia. Funkcia umožňuje naťahovanie objektu (posun
viacerých bodov objektu súčasne) alebo skupiny objektov.

Atcon systems s.r.o.
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Postup pri zmene dispozície v projekte:

Pôvodný pôdorys.

Pôdorys po zmene dispozície.

V module tepelných strát:
Zapnite funkciu Bodová modifikácia, označte stenu, podlahu, aj strechu. Vyberte skupinu bodov a posuňte ich. Ak
je to potrebné, okná a dvere zmažte a vložte znova (otvory v stene sa pri bodovej modifikácii posúvajú
proporcionálne). Dokreslite obvodovú stenu.

V module vykurovania:
Zapnite funkciu Bodová modifikácia, označte okruh podlahového vykurovania, vyberte skupinu bodov a posuňte
ich.

Atcon systems s.r.o.
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I.1.5 Výpočty v prevode jednotiek
V dialógovom okne Prevody jednotiek
nájdete jednoduché výpočty vlastností vody, hmotnostného prietoku,
tlakovej straty, kv hodnoty, výkonu, a prietoku podľa zadanej hodnoty teploty vody (teplotného spádu).

I.1.6 Výpočet nákladov na vykurovanie
V bilanciách výpočtu tepelných strát nájdete výpočet ročnej potreby tepla na vykurovanie a s ňou spojených
nákladov.

Vstupné parametre pre výpočet sú:





druh paliva;
účinnosť zdroja;
fixná mesačná platba;
sadzba za odber, príp. cena paliva;

Hodnoty prepočítavacieho objemového
koeficientu, výhrevnosti (Hi), a spaľovacieho
tepla (Hs) sú závislé na zvolenom druhu
paliva a nadmorskej výške lokality. Tieto
hodnoty je možné editovať, k pôvodným
hodnotám sa dostanete kliknutím na ikonu
kalkulačky.

Atcon systems s.r.o.
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I.2 Tepelné straty
I.2.1 Výpočet priebehu tepelných strát budovy
V module tepelných strát je možné vypočítať priebeh tepelného príkonu pre
budovu. Táto funkcia súvisí s posúdením modulácie pri návrhu zdroja tepla
pre vykurovanie (I.3.9 Posúdenie modulácie zdroja tepla).
Postup pri výpočte priebehu tepelných strát:





Kliknite na ikonu Výpočet priebehu TS
;
nastavte parametre výpočtu: minimálnu a maximálnu vonkajšiu
výpočtovú teplotu (maximálna môže byť maximálne priemerná
vnútorná teplota miestností v budove) a krok rozdielu teploty pre
výpočet priebehu tepelného príkonu budovy;
spustite Výpočet budovy.

I.2.2 Grafy tepelných strát
V prehľade bilancií a PDF exporte výpočtu tepelných strát podľa EN 12831nájdete grafickú bilanciu tepelných strát
budovy.

Atcon systems s.r.o.
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Ak je v projekte menej ako desať miestností, nájdete v bilanciách aj grafické porovnanie tepelných strát miestností.

I.2.3 Označenie vrstiev pod úrovňou konštrukčnej výšky pre stropy a strechy
Pri vytváraní konštrukcie stropu a strechy je možné v skladbe konštrukcie označiť vrstvy (materiály), ktoré sa
nachádzajú pod úrovňou konštrukčnej výšky.

Podľa označených vrstiev program upraví celkovú hrúbku konštrukcie pod úrovňou konštrukčnej výsky.
Odpočítaním tejto hrúbky konštrukcie od konštrukčnej výšky program vypočíta skutočnú svetlú výšku miestnosti,
podľa ktorej vypočíta objem miestnosti pre výpočet teplenej straty vetraním.

Výpočet objemu pri celkovej hrúbke stropu 0,293 m (všetky vrstvy) a pri upravenej hrúbke 0,18 m (iba označené
vrstvy).

Atcon systems s.r.o.
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I.2.4 Zmena teploty za konštrukciou pri zmene vonkajšej výpočtovej teploty te
Pri zadávaní teploty za konštrukciou pre výpočet tepelných strát podľa EN 12831 je niekoľko možností závislých na
lokalite, resp. na vonkajšej výpočtovej teplote a na priemernej vonkajšej teplote vo vykurovacom období.
Ak má konštrukcia zadanú teplotu za konštrukciou ako:





Exteriér (EXT), použije sa vo výpočte vonkajšia výpočtová teplota θe;
Zemina (ZEM), použije sa vo výpočte priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období θm,e;
Nevykurovaný interiér, použije sa vo výpočte teplota v nevykurovaných susediacich priestoroch θu;
Miestnosť v susednej budove (BUD), použije sa vo výpočte priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom
období θm,e.

Ak zmeníte vonkajšiu výpočtovú teplotu (te), automaticky sa upravia vyššie uvedené teploty za konštrukciami a
korekčné faktory závislé od teploty te.
Táto úprava je nevyhnutná pre správny výpočet priebehu tepelných strát budovy.

Atcon systems s.r.o.
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I.3 Vykurovanie - spoločné
I.3.1 Farebné označenie kolien a oblúkov
Pre funkciu Napojenie potrubí pribudla aj možnosť zobraziť v projekte Napojenie potrubí s farebným označením .
Z označenia spoja potrubí v projekte sa dá určiť aká hodnota vradeného odporu je použitá vo výpočte a aká
tvarovka je v špecifikácií.
Ak je Typ oblúka spájaných potrubí:







Koleno - (ružová farba značky)
pri kreslení je nastavený raster podľa uhla tvarovky (väčšinou 45° alebo 90°), vo výpočte je použitý vradený
odpor kolena zodpovedajúceho uhla a dimenzie a v špecifikácií nájdete konkrétne koleno;
Vodiaci oblúk - (zelená farba značky)
pri kreslení je nastavený raster podľa uhla vodiaceho oblúka (väčšinou 45° alebo 90°), vo výpočte je
použitý vradený odpor oblúka zodpovedajúceho uhla a dimenzie a v špecifikácií nájdete konkrétny vodiaci
oblúk;
Voľné položenie (nulový odpor) - (bledo modrá farba značky)
pri kreslení nie je nastavený raster, vo výpočte nie je použitý vradený odpor a program pre takýto spoj
nešpecifikuje tvarovku;

Voľné položenie (automatický výpočet) - pri kreslení nie je nastavený raster, pre takýto spoj program
nešpecifikuje tvarovku (nad značkou spoja je čiarka)
 (ružová farba značky) - vo výpočte je použitý vradený odpor kolena zodpovedajúceho uhla a
dimenzie ak je sú potrubia spojené pod uhlom 30° a viac;
 (zelená farba značky) - vo výpočte je použitý vradený odpor oblúka zodpovedajúceho uhla a
dimenzie ak je sú potrubia spojené pod uhlom 5° až 29°;
 (bledo modrá farba značky) - vo výpočte nie je použitý vradený odpor ak je sú potrubia spojené
pod uhlom 0° až 4°;

Zhrnutie:
ružová farba značky
zelená farba značky
bledo modrá farba značky

Atcon systems s.r.o.
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I.3.2 Označenie entít rovnakého typu v projekte
Pomocou dvoch funkcií „Označ ventily a armatúry rovnakého typu” a „Označ vykurovacie elementy rovnakého
typu” môžete v projekte označiť rovnaké entity podľa sortimentu výrobku. Prvá funkcia sa vzťahuje na všetky
ventily a armatúry, druhá na všetky zariadenia navrhnuté v dialógovom okne Vložiť zariadenie.

I.3.3 Zobrazenie zaizolovaných potrubí
Pomocou funkcie Zobraziť zaizolované potrubia

sa v projekte zvýraznia zaizolované potrubia.

Zaizolované potrubia pre ktoré sa nevykonal ešte výpočet konkrétnej hrúbky izolácie sa zobrazujú čiernou farbou
(biela pri tmavom pozadí). Po návrhu presnej hrúbky izolácie sa zaizolované potrubia zobrazujú šedou farbou.

Atcon systems s.r.o.
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I.3.4 Zmena jednotiek pre prietok v dialógovom okne dimenzovania
V dialógovom okne Dimenzovanie potrubí v menu Jednotky môžete nastaviť jednotky pre zobrazenie prietoku Mh.
Nastavenie sa týka len výstupov pre dimenzovanie potrubí a vykurovacích telies.

I.3.5 Zapojenie dvojokruhového kotla
V databáze programu sa nachádzajú dvojokruhové kotly, ktoré je možné navrhnúť, vložiť do projektu, a zapojiť do
vykurovacej sústavy. Pri napojení kotla v projekte sú pripojenia nezmiešavanej vykurovacej vetvy označené VV,
pripojenia zmiešavanej vykurovacej vetvy označené VVZ. Program dimenzuje každý okruh samostatne a pri
výpočte posúdi výtlak čerpadla dimenzovaného okruhu. Parametre návrhu a zobrazenie pracovného bodu
vykurovacej sústavy v grafe čerpadla môžete po dimenzovaní skontrolovať vo vlastnostiach kotla na záložke
Čerpadlo (Čerpadlo (2 okr.)).

Atcon systems s.r.o.
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I.3.6 Zobrazenie úsekov v prehľade úsekov hrubou čiarou
V prehľade úsekov sa okruhy a úseky v projekte zobrazujú zvýraznenou žltou čiarou.

I.3.7 Poloautomatické prepojenie miestnosti z modulu vykurovania s miestnosťou v module
tepelných strát po skopírovaní poschodí v module vykurovania
Pri kopírovaní miestností pomocou funkcie Kopírovanie medzi poschodiami
ponúka program možnosť prepojiť
kopírované miestnosti v module vykurovania na miestnosti z modulu tepelných strát. Tento stav nastane za
predpokladu že ste v module TS skopírovali podlažia a v module Vykurovania ste vložili miestnosti len pre jedno
podlažie a toto sa chystáte skopírovať do ďalšich podlaží.
Kliknutím do poľa Miestnosť TS vyberte miestnosť zo zoznamu miestností v module tepelných strát.

Pomocou tlačidla Predvolené sa miestnosti priradia automaticky podľa názvu.

Atcon systems s.r.o.
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I.3.8 Zobrazenie grafov pre faktory súčasnosti
Výber faktoru súčasnosti vo výpočte vykurovacích sústav s bytovými výmenníkovými stanicami je prehľadnejší
vďaka grafickému porovnaniu faktorov.

Prostredníctvom tlačítka v dialógovom okne parametrov výpočtu sa zobrazí dialógové okno so zoznamom všetkých
faktorov súčasnosti pre daného výrobcu a ich grafmi s možnosťou:



vypnúť grafické zobrazenie faktoru súčasnosti odškrtnutím označenia v druhom stĺpci zoznamu;
zvýrazniť graf faktoru súčasnosti a vybrať faktor súčasnosti do výpočtu označením názvu v prvom stĺpci
zoznamu.

I.3.9 Grafy v okne dimenzovania potrubí
V dialógovom okne Dimenzovanie potrubí pribudlo grafické zobrazenie priebehu tlakových strát jednotlivých
okruhov.
A) V tlakových stratách okruhov sú stĺpcové grafy s farebným rozdelením tlakovej straty pre každý okruh:







modrá farba pre celkovú tlakovú stratu okruhu R*l+z po odpočítaní vztlaku;
tmavozelená farba pre škrtenie na ventile VT, ktoré zabezpečuje minimálnu tlakovú stratu ventilu
svetlozelená farba pre škrtenie na ventile VT, pre doregulovanie prebytočného tlaku okruhu
tmavosivá farba pre škrtenie na vyvažovacom ventile, ktoré zabezpečuje minimálnu tlakovú stratu ventilu
svetlosivá farba pre škrtenie na vyvažovacom ventile, pre doregulovanie prebytočného tlaku okruhu
červená farba pre zostatkový (nevyregulovaný) dispozičný tlak na okruhu.

Atcon systems s.r.o.
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B) V priebehu tlakových strát nájdete prehľadné zobrazenie priebehu tlakových strát na jednotlivých úsekoch
vykurovacieho okruhu:







červenou farbou sú označené tlakové straty prívodných potrubí
modrou farbou sú označené tlakové straty vratných potrubí
zelenou farbou sú označené tlakové straty elementov vykurovacej sústavy (čerpadlová skupina,
rozdeľovač, vykurovacie teleso, ...)
čiernou farbou sú označené tlakové straty regulačných armatúr (kliknutím na text popisu môžete meniť
prednastavenie)
znakom @ sú označené úseky plošného vykurovania / chladenia.

I.3.10 Popiska pre koncový uzol vykurovacej vetvy
Pre koncový uzol pre vykurovaciu vetvu

Atcon systems s.r.o.
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I.3.11 Posúdenie modulácie zdroja tepla
Pri návrhu zdroja tepla s modulovateľným výkonom je možné posúdiť moduláciu vzhľadom na priebeh tepelného
príkonu budovy pri rôznych vonkajších výpočtových teplotách (I.2.1 Výpočet priebehu tepelných strát budovy).
Postup pre posúdenie modulácie zdroja tepla:


V návrhovom dialógu Výber výrobku
na záložke Kotly vyberte v zozname zdroj tepla s modulovateľným
výkonom a vpravo kliknite na Posúdenie modulácie;



nastavte parametre výpočtu: minimálnu a maximálnu vonkajšiu výpočtovú teplotu (maximálna môže byť
maximálne priemerná vnútorná teplota miestností v budove) a krok rozdielu teploty pre výpočet priebehu
tepelného príkonu budovy;
spustite Výpočet budovy;
v spodnej časti sa zobrazí priebeh tepelného príkonu budovy pre rôzne vonkajšie výpočtové teploty aj
s grafickým zobrazením a farebným zvýraznením (ružová obasť) modulačného rozsahu zdroja tepla.




Atcon systems s.r.o.
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I.3.12 Posúdenie kotlového čerpadla
Výrobcovia kotlov, pre ktoré program pri dimenzovaní vykurovacej sústavy posudzuje výtlak čerpadla sú v
návrhovom okne zvýraznení značkou čeradla, druhy kotlov a kotly samotné majú v ikone tiež značku čerpadla.

Pri dimenzovaní sústavy od kotla program posúdi kotlové čerpadlo pre vypočítanú tlakovú stratu a prietok. Ak
čerpadlo nevyhovuje program na to upozorní ešte pred zobrazením výsledkov dimenzovania.

Parametre návrhu a zobrazenie pracovného bodu vykurovacej sústavy v grafe čerpadla môžete po dimenzovaní
skontrolovať vo vlastnostiach kotla na záložke Čerpadlo.

Atcon systems s.r.o.
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I.3.13 Tabuľka s popisom miestností
V module vykurovanie je možné vložiť do projektu prehľadnú tabuľku miestností. Tabuľka miestností obsahuje
údaje miestností aktívneho poschodia, ktoré sú vložené v projekte. Ak je niektorá hodnota pre všetky miestnosti na
poschodí rovná 0 (napr. plocha, objem, tepelná zátaž pre chladenie,...), táto hodnota sa v tabuľke nezobrazí. Ak sa
zmenia alebo pribudnú údaje miestností, údaje v tabuľke sa aktualizujú.
Postup pri vkladaní tabuľky miestností do projektu:



Kliknite na ikonu Vložiť tabuľku
vyberte typ tabuľky;



umiestnite tabuľku do projektu, príp. dokreslite odkazovú čiaru.

;

I.3.14 Zobrazenie okruhov vo výpise bilancíí
Vo výpise bilancií miestností pri dimenzovaní potrubných rozvodov pribudlo okrem zobrazenia radiátorov aj
zobrazenie okruhov plošného vykurovania, ktore sú napojené na rozdeľovač spolu s nastavením ventilov na
rozdeľovači.

Atcon systems s.r.o.

22

TechCON manuál
I.3.15 Regulácia vykurovania / chladenia
Nové funkcie umožňujú presne definovať prvky regulácie pre systémy plošného vykurovania / chladenia aj pre
vykurovacie telesá.
Postup pri výbere prvkov regulácie pre systémy plošného vykurovania / chladenia:


V dialógovom okne Výpočet plošného vykurovania vyberte v menu Návrh regulácie.



V zozname rozdeľovačov označte rozdeľovač a vyberte výrobcu a systém regulácie.

Rôzne systémy regulácie ponúkajú rôzne možnosti (ovládanie prípravy TV, ovládanie cez internet, ...),
podľa ktorých program vyberá správny typ svorkovnice a špecifikuje prvky potrebné pre zvolenú funkciu.
Pomocou Nastaviť systém regulácie pre viac rozdeľovačov môžete nastaviť vybraný typ regulácie aj so
zvolenými možnosťami na ďalšie rozdeľovače v projekte.


V spodnom zozname sa zobrazujú miestnosti napojené na označený rozdeľovač. Označte miestnosť v
zozname a nastavte termostat a pohon. Niektoré typy termostatov majú možnosť pripojiť čidlo teploty
podlahy. Ak máte pre systém regulácie zapnutú možnosť Blokovanie vykurovania v miestnosti pri otvorení
okna, napočítajú sa do špecifikácie detektory podľa počtu okien / okenných krídiel miestností. Pomocou
Regulované miestnosti môžete nastaviť vybraný typ termostatu a pohonu aj pre ďalšie miestnosti napojené
na rozdeľovač

Atcon systems s.r.o.
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Postup pri výbere prvkov regulácie pre vykurovacie telesá:


V dialógovom okne Vlastnosti vykurovacieho telesa na záložke Technické a výpočtové údaje kliknite na
Nastavenie regulácie.



Vyberte výrobcu a systém regulácie, nastavte parametre regulácie, nastavte termostat pre miestnosť
a hlavicu pre vykurovacie teleso.

Reguláciu je možné nastaviť aj pre viacero vykurovacích telies v projekte naraz.

Atcon systems s.r.o.
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V špecifikácií program automaticky počíta prvky regulácie podľa nastavených parametrov:

I.3.16 Podrobná editácia mriežky konvektora
Pri návrhu podlahových konvektorov je možné podrobne editovať povrchovú úpravu a mriežku.

V podrobnej editácií mriežky máte možnosť presne zadefinovať mriežku konvektora, príp. špecifikovať konvektor
bez mriežky. Nastavenia podrobnej editácie sa dajú aplikovať na daný konvektor, prípadne na všetky
konvektory v miestnosti alebo v celom projekte.
Po vložení konvektorov do projektu je možné ich spätne editovať
pomocou funkcie Zmeniť údaje VT .

Atcon systems s.r.o.
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I.4 Plošné vykurovanie / chladenie
I.4.1 Výpočet okruhov plošného vykurovania / chladenia zapojených do série
Okruhy plošného vykurovania / chladenia rôznych miestností je možné zapojiť do série, pričom program počíta
tlakovú stratu a ochladenie vody v prípojke medzi okruhmi. Na rozdiel od predchádzajúceho zapojenia, pri ktorom
museli ísť potrubia spájajúce okruhy medzi sebou vždy pri sebe, tento nový spôsob umožňuje viesť prívodné
a vratné potrubie nezávislo na sebe.
Prívodné potrubie môže byť napojené priamo z rozdeľovača na okruh, kým vratné potrubie môže prechádzať
postupne cez viacero okruhov až k rozdeľovaču.

I.4.2 Zoradenie spojených miestností za sebou (v zoznamoch a výstupoch)
Napojená miestnosť je zobrazená vo výstupoch vždy za hlavnou miestnosťou.

Atcon systems s.r.o.
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I.4.3 Nastavenie ventilov na rozdeľovači
Úprava umožňuje zmeniť a zablokovať nastavenie ventilov rozdeľovača. Táto úprava je dôležitá pre vyladenie
okruhov plošného vykurovania / chladenia (pozri I.3.5 Prehľadný systém pre vyladenie okruhov plošného
vykurovania / chladenia).

V zozname nastavení ventilu sa zobrazuje okrem samotného nastavenia aj škrtenie a rýchlosť pri každom
nastavení. Pri zmene nastavenia sa označí políčko v poslednom stĺpci Zablokovanie zvoleného nastavenia ventilu
pre výpočet. Následne je potrebné projekt prepočítať. Pre návrat k pôvodnému nastaveniu ventilu odšktnite políčko
pre blokovanie nastavenia a prepočítajte projekt. Zablokovať alebo odblokovať nastavenie ventilov je možné aj
kliknutím na tlačítko
.

I.4.4 Popis rozdeľovača
Funkcia Popis rozdeľovača slúži na prehľadné zobrazenie údajov rozdeľovača a napojených okruhov plošného
vykurovania / chladenia v projekte. Pomocou tejto funkcie môžete do projektu vložiť:
 Tabuľku nastavení ventilov na okruhoch – tabuľka obsahuje údaje o nastavení ventilov, prietoku a
škrtení pre každý okruh rozdeľovača a tiež celkový prietok a tlakovú stratu rozdeľovača;
 Parametre okruhov a napojených miestností - tabuľka obsahuje údaje o miestnostiach a jednotlivých
okruhoch napojených na rozdeľovač.
Obe tabuľky sú prepojené s výpočtom, takže údaje v nich sa po prepočítaní projektu automaticky aktualizujú.
Postup pri funkcii Popis rozdeľovača:



Kliknite na ikonu Popis rozdeľovača
vyberte typ tabuľky;



zvoľte rozdeľovač, príp. viac rozdeľovačov pre ktoré chcete vložiť vybranú tabuľku;

Atcon systems s.r.o.
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a vložte tabuľku do projektu.

I.4.5 Zoznam miestností vo výpočtovom okne plošného vykurovania / chladenia s presnými
hodnotami v prípade prekročených okrajových podmienok
Do zoznamu miestností vo výpočtovom okne plošného vykurovania / chladenia pribudol stĺpec s upozornením pre
miestnosti s okruhmi s prekročenou povolenou hodnotou zostatkového dispozičného tlaku ΔP dif. Okrem toho sa
v upozorneniach, v prípade prekročených okrajových podmienok, zobrazujú aj konkrétne hodnoty.

I.4.6 Zálohovanie a obnova okrajových podmienok pri vyladení zostatkových tlakov
Pri vyladení zostatkových tlakov sa môže stať, že program zmení teplotný spád na okruhu na hodnotu mimo
rozsah min / max z okrajových podmienok výpočtu pre miestnosť. V takom prípade program zmení aj min alebo
max hodnotu v okrajových podmienkach , no pôvodné hodnoty zálohuje (hodnota okrajovej podmienky je v
zátvorke). Ak zrušíte výsledky ladenia, program nastaví pôvodné hodnoty okrajových podmienok miestnosti zo
zálohy, pokiaľ ich neprepíšete na vlastnú hodnotu.

Atcon systems s.r.o.
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I.4.7 Posúdenie prietoku na prietokomeri rozdeľovača
Ak je prietok na okruhu plošného vykurovania / chladenia mimo rozsah prietokomera na rozdeľovači, program na
tento stav upozorní označením hodnoty v poli prietok Mh červenou farbou.

I.4.8 Nové výpočtové okno pre vyladenie okruhov plošného vykurovania / chladenia
Zobrazenie výsledkov výpočtu okruhov plošného vykurovania / chladenia je v dvoch záložkách:



doteraz používané zobrazenie v záložke Podrobné výsledky miestnosti;
nové, prehľadné zobrazenie výsledkov pre všetky miestnosti v záložke Celkový súhrn výsledkov.

V celkovom súhrne výsledkov môžete:
-

upravovať teplotné spády na okruhoch a sledovať všetky okruhy naraz až do stavu, keď budú ich tlakové
straty rovnaké
kontrolovať a porovnávať dĺžky jednotlivých okruhov
kontrolovať rozostupy potrubí a zladiť ich na rovnaké hodnoty
kontrolovať prietoky na každom okruhu a ladiť ich na blízke hodnoty
kontrolovať zostatkové tlaky na okruhoch a zmenou teplotného spádu ich postupne vyladiť
kontrolovať teploty podláh na všetkých okruhoch a pod.
exportovať výsledky do HTML a PDF formátu

Atcon systems s.r.o.
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Celkový súhrn výsledkov ponúka množstvo funkcií, pomocou ktorých môžete vyladiť výpočet okruhov plošného
vykurovania / chladenia:


V menu Upraviť stĺpce môžete vybrať niektoré z preddefinovaných zobrazení výsledkov, podľa potrieb
ladenia výpočtu



V plnej verzii môžete zvoliť Vlastné zobrazenie stĺpcov a upraviť si nastavenie zobrazenia podľa vašich
potrieb pre aktuálne zobrazenú kategóriu. Upravené nastavenie je signalzované znakom (+) pri názve
kategórie. Voľbou Štandardné zobrazenie stĺpcov obnovíte pôvodné zobrazenie kategórie.



Prepočítavanie výsledkov môžete nastaviť pomocou nasledovných funkcií:

a) Prepočítať vždy po zmene hodnoty – Miestnosť sa prepočíta ihneď po zmene akejkoľvek
hodnoty. Táto funkcia zabezpečí okamžitý prehľad o výsledkoch, no pri väčších projektoch môže
prepočet spomaľovať prácu.
b) Prepočítať bez nastavenia ventilov – Prepočíta výkony a tlakové straty okruhov bez nastavenia
ventilov a vyregulovania sústavy.
c) Pre viac miestností – Zmenená hodnota v ktoromkoľvek stĺpci bude nastavená pre všetky
vybrané okruhy, zóny alebo miestnosti v zozname.

Aktuálnosť všetkých hodnôt vo výpočte zabezpečíte prepočítaním celého projektu.
(tlačidlo Prepočítať projekt).

Atcon systems s.r.o.
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Pomocou tlačidla Okrajové podmienky zobrazíte okrajové podmienky pre miestnosti alebo vykurovacie
zóny s možnosťou meniť hodnoty pre viacero miestností naraz.

Ak chcete meniť hodnoty pre viacero miestností naraz, zaškrtnite pre dané miestnosti políčko Nastaviť.
Návrat do zobrazenia celkového súhrnu výsledkov vykonáte cez tlačidlo OK.

I.4.8.1 Nastavenie jednotiek pre zobrazenie prietoku
V menu Jednotky môžete nastaviť jednotky pre zobrazenie prietoku Mh.
Nastavenie sa týka len výstupov pre návrh plošného vykurovania a chladenia.

I.4.8.2 Zobrazenie hodnôt výpočtu vo forme grafov
V spodnej časti výpočtového okna môžete prepnúť zobrazenie chybových hlásení na grafy. Zobrazí sa prehľad
hodnôt všetkých okruhov pre zvolený stĺpec (napr. tlakové straty okruhov aj s farebným rozlíšením: vyhovujúca
strata – modrá, prekročená strata - červená). Zvýraznenou farbou sú odlíšené stĺpce zobrazujúce hodnoty okruhov
napojených na aktuálne označený rozdeľovač.

Atcon systems s.r.o.
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I.4.9 Skladba konštrukcie
Pre všetky okruhy a oblasti prechodových potrubí plošného vykurovania / chladenia je možné vložiť do projektu
schému skladby konštrukcie s popisom jednotlivých materiálov. Schéma v projekte sa neaktualizuje, takže ak sa
zmení skladba konštrukcie, je potrebné pôvodnú schému zmazať a vložiť aktuálnu.
Postup pri vkladaní skladby konštrukcie do projektu:




Kliknite na ikonu Skladba konštrukcie
v dialógovom okne Skladba konštrukcie vľavo vyberte konštrukciu (názov je prebratý z katalógu
konštrukcií)
v pravej časti máte možnosť nastaviť grafické zobrazenie jednotlivých materiálov. Zo zoznamu v stĺpci
grafika zvoľte vhodný typ grafiky.

Zobrazenie skladby podlahy a steny v projekte:

Atcon systems s.r.o.
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I.4.10 Zakreslenie viacerých vývodov z rozdeľovača naraz
Pri napojení potrubí na vývod rozdeľovača môžete zvoliť možnosť Napojiť všetky voľné vývody z rozdeľovača. Pri
použití tejto funkcie program automaticky nakreslí potrubia pre všetky voľné vývody z rozdeľovača. Smer a dĺžku
potrubí určíte štandardným zakreslením potrubia alebo dvojice potrubí z jedného z vývodov rodeľovača.

I.4.11 Spojenie viacerých potrubí naraz
Pomocou funkcie Spojiť skupinu potrubí môžete spojiť skupinu viacerých potrubí naraz, napr. vývody
z rozdeľovača a prípojky z okruhov.

Postup pri funkcii Spojiť skupinu potrubí:



Kliknite na ikonu Spojiť skupinu potrubí ;
v projekte označte prvé (1) a posledné (2) potrubie z prvej skupiny (obr. – potrubia z rozdeľovača), potom
označte prvé (3) a posledné (4) potrubie z druhej skupiny (obr. – potrubia vedené od okruhov).

Atcon systems s.r.o.
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Pri označovaní potrubí v projekte sa ako pomôcka pri kurzore zobrazuje výška z v ktorej je potrubie nakreslené.
V prípade že spájané potrubia sú v rozdielnych výškach z, je pred označením potrubí prvej a druhej skupiny
potrebné zapnúť dolu na lište funkciu Ignorovať výškové umiestnenie potrubí (2D), čo zabezpečí spojenie všetkých
potrubí.

I.4.12 Rozloženie potrubí na zadanú vzdialenosť - pri vytváraní rovnobežných potrubí
Funkcia Rozložiť potrubia vypočíta rozostup potrubí pre zadanú vzdialenosť a počet potrubí, napr. pre rovnomerné
vzdialenosti potrubí prípojok okruhov v zárubni dverí.

Postup pri funkcii Rozložiť potrubia:



Kliknite na ikonu Rovnobežné potrubia ;
dolu na lište zapnite funkciu Rozložiť potrubia a zadajte dĺžku pre kopírované potrubia;




v projekte kliknite na čiary, ktoré vymedzujú priestor pre rozloženie potrubí (obr. – bod 1 a bod 2)
program vypočíta potrebný rozostup potrubí. Krajné potrubia budú od bodov 1 a 2 vzdialené o polovicu
vypočítaného rozostupu.
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Po zadaní počtu potrubí zvolíme vzdialenosť pre rozloženie potrubí:

Zadaný počet potrubí sa rozmiestni do zvolenej vzdialenosti:

I.4.13 Zobrazenie / skrytie prípojok okruhov
Pri použití funkcií Zobraziť/skryť podlahové okruhy a ich prechodové plochy
a Zobraziť/skryť stropné okruhy
a ich prechodové plochy
sa okrem okruhov a prechodových plôch zobrazia/skryjú aj celé prípojky od okruhov
až k rozdeľovačom.
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I.4.14 Zobrazenie radiátorov vo výpise bilancíí pre plošné vykurovanie
Vo výpise bilancií miestností pri dimenzovaní plošného vykurovania pribudlo okrem zobrazenia okruhov plošného
vykurovania aj zobrazenie radiátorov, ktore sú napojené na rozdeľovač spolu s nastavením ventilov na rozdeľovači.

I.4.15 Vloženie schémy s popisom použitých typov potrubí v projekte
Do projektu je možné vložiť schému s popisom a farebným zobrazenim použitých typov potrubí. V okne prehľad
potrubí kliknite na tlačítko Vložiť do projeku.

Schéma sa zobrazí pri kurzore a kliknutím ju položíte do projektu.
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I.5 Zdravotechnické inštalácie
I.5.1 Označenie chybných okruhov a chybných spojov potrubí pri dimenzovaní vodovodu
Na chyby nenapojených zariaďovacích predmetov a chybných pripojení studenej, teplej vody, a cirkulácie upozorní
program pri dimenzovaní potrubia vodovodu s možnosťou lokalizácie a zobrazenia chýb priamo v projekte. Po
výpočte môžete chyby zobraziť v projekte pomocou funkcie Zobraziť chybne napojené okruhy vodovodu .
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I.5.2 Označenie chybných spojov potrubí pri dimenzovaní kanalizácie
Na chyby nenapojených potrubí kanalizácie upozorní program pri dimenzovaní potrubia kanalizácie s možnosťou
lokalizácie a zobrazenia chýb priamo v projekte. Po výpočte môžete chyby zobraziť v projekte pomocou funkcie
Zobraziť chybne napojené okruhy kanalizácie .

I.5.3 Možnosť zmeniť smer toku pre potrubie kanalizácie
Na potrubí kanalizácie s 0% spádom je možné zmeniť smer toku. Označte potrubie v projekte a cez pravý klik
vyberte možnosť Zmeniť smer toku.

Funkcie označené hviezdičkou sú len v plnej verzii progamu TechCON 2016
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