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CADvent je 3D software pre projektovanie vzduchotechniky. 

Je určený predovšetkým pre projektantov a montážne firmy 

ktoré používajú rozvody kruhového alebo štvorhranného po-

trubia, vzduchové vyúste, či indukčné jednotky.

LindQST je najnovší výberový a kalkulačný nástroj pre vzdu-

chové vyúste a systémy voda - vzduch.

Lindab Fan Selection Tool je súčasťou programu LindQST,  

umožňuje rýchly a jednoduchý výber ventilátora na základe 

zadaných parametrov.

DIMsilencer je software umožňujúci hlukové kalkulácie a slú-

ži pre návrh vhodného typu tlmiča hluku.

MagiCloud je miesto, kde nájdete štruktúrovaný katalóg 

mnohých BIM vzduchotechnických výrobkov s možnosťou 

stiahnutia v rôznych CAD formátoch.

CADvent
Je intuitívny 3D software pre projektovanie vzduchotechniky. Najväčším prínosom projektovania v 3D CADvente 

je hlavne zrýchlenie a zjednodušenie práce.  Pokiaľ teda uvažujete o zmene softwaru, či o prechode z 2D na 3D 

projekciu, je vysoko efektívnym riešením program CADvent. Intuitívne kreslenie spojené s automatickým prepojo-

vaním prvkov a možnosťou tvorby výpočtových výpisov, materiálových špecifikácií či rezov robí z CADventu veľmi 

užitočný a pritom jednoduchý nástroj.

Možnosti nastavenia CADventu
Cadvent je optimálne nastavený hneď po inštalácii, samozrejme je však možná aj individuálna úprava nastavení.

Do programu je možné vložiť podkladové výkresy, či externé referencie v 2D aj 3D.

Projektovanie v 3D 
CADvent umožňuje manuálne, či automatické vkladanie VZT prvkov. Ďalej je možná zmena rozmerov, či pripo-

jenie potrubí vopred, alebo kedykoľvek v priebehu projektovania. CADvent neumožňuje vytvoriť pripojenie, ktoré 

nie je v realizácii možné zostaviť. V takom prípade automaticky doplní potrebné spojky, redukcie, či prechody 

CADvent umožňuje i tvorbu 3D v jednej dimenzii a následne ponúka automatickú dimenzáciu, alebo je možné 

dimenzovať potrubie manuálne podľa potreby.

Tvorba špecifikácií a kusovníkov
CADvent umožňuje automatickú tvorbu špecifikácií. Špecifikácia obsahuje všetky prvky, z ktorých je systém 

zložený, vrátane všetkých jednotlivých spojok. Pred tvorbou špecifikácie je samozrejmosťou možnosť rozdelenia 

potrubia na zvolené dĺžky. Rozdelením sa automaticky priradia príslušné spojky. Špecifikáciu je možné zobraziť 

i v Excel súbore, kde je možné ju naďalej ľubovoľne meniť. Špecifikácia je rozdelená na kruhové a štvorhranné 

potrubia a ďalej môže byť vybraná napr. po jednotlivých úsekoch, či podlažiach.

Lindab ponúka nástroje 
pre návrh, projektovanie 
a výpočty vnútornej klímy.
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Výpočty
Po vytvorení systému je možné uskutočniť výpočty. Obvykle sa začína výberom metódy výpočtu dimenzií, napr. me-
tóda konštantného poklesu statického tlaku. Potom prebehne výpočet tlakových strát. Podľa celkovej straty môže 
projektant vybrať ventilátor či VZT jednotku. Následne sa môže spustiť výpočet hlukových parametrov.

Databázy
Jednotlivé databázy sú rozdelené do jednotlivých sekcií, ako difúzory najrôznejších typov, strešné hlavice, streš-

né prestupy, dierované spiro pre rozvody vzduchu, tlmiče hluku, regulačné a uzatváracie klapky, flexo hadice, 

izolácie a iné. Pokiaľ projekt nedefinuje koncový prvok, je možné pre výpočet použiť tzv. difúzor obecný, ktorý 

nie je treba vyberať a definovať v databáze, ale definuje sa len objemový prietok a tlaková strata takého prvku.

Úpravy 
 Nástroje na úpravu už zakreslených trás, ako sú napr. inteligentné posuny či otočenie, kde možno automaticky 

posunúť všetko, čo je k danej vetve pripojené a nie je teda nutné po presune opäť prepojovať dané trasy. Ďalej 

CADvent obsahuje nástroje pre hľadanie chýb, či už ide o hľadanie nepripojených miest, či ide o kolízie a pod. U 

kolízií možno vybrať možnosť zisťovania kritických miest i pre izolácie. Pokiaľ je na viac podkladový výkres v 3D, 

možno vybrať i možnosť nájdenia kolízií s 3D objektmi, ako sú napríklad steny apod.

Otextovanie a tvorba 2D výkresov
Možnosť vložiť ľubovoľný text ako odkaz. Tento text možno vybrať zo širokej ponuky informácií, ktoré je možno zo-
braziť a prideliť ich k jednotlivým produktovým skupinám. Okrem tohto otextovania možno použiť i klasické číselné 
opozicovanie.  CADvent  umožňuje veľmi jednoducho tvoriť neobmedzený počet 2D rezov. Ku každému rezu je prira-
dený rámček v mieste, kde bol rez vytvorený spolu s možným popisom, či šípkou rezu.

MagiCloud - BIM objekty
Na získanie prístupu k naším BIM modelom používame MagiCloud, kde môžete nájsť štruktúrovaný katalóg 

mnohých vzduchotechnických výrobkov s možnosťou stiahnutia v rôznych CAD formátoch. Tieto objekty sú 

zadarmo k dispozícií po zaregistrovaní

www.lindab.magicloud.com/#/home/lindab

CADvent je prepojený s ďalšími produktmi firmy Lindab. Sú to DIM Comfort - program pre vhodný návrh konco-

vého elementu a DIM Silencer - program pre vhodný výber tlmiča hluku.
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LindQST
Lindab Quick Selection Tool je rýchly výberový a kalkulačný online nástroj pre vzduchové výustky a produkty zo 

systému voda - vzduch, ako sú napríklad indukčné jednotky a pasívne trámy.

LindQST obsahuje všetky technické podklady, montážne návody a iné dokumenty v PDF forme, ktoré možno 

sťahovať. Projektanti, montážne firmy i architekti tak majú k dispozícii vždy najaktuálnejšie technické podklady.

Po zaregistrovaní je možné sa vracať a editovať už skôr uložené projekty, a to po jednotlivých poschodiach či 

miestnostiach. Samozrejmosťou je i generovanie vybratých produktov vo formáte DXF pre jednoduché vkladanie 

do iných aplikácií. Rovnako je možné porovnať jednotlivé distribučné elementy a indukčné jednotky a vytvárať 

kompletné výsledné kalkulácie. Tento on-line kalkulačný nástroj je k dispozícii zdarma, vrátane možného uloženia 

Vašich projektov.

DIMsilencer 
DIMsilencer je software umožňujúci hlukovú kalkuláciu a slúži na návrh vhodného typu tlmiča hluku. Poskytuje 

rýchle, profesionálne kalkulačné nástroje spolu s jednoduchým výberom navrhnutých tlmičov hluku.

DIMsilencer ponúka tieto funkcie: 
• Rýchly a jednoduchý výber tlmičov hluku na základe 

zadaných parametrov 
• Room-module umožňuje kalkuláciu podľa daného 

stavu v miestnosti 
• Kompletný systém hlukových kalkulácií od zdroja k 

miestnosti 
• Rýchly a jednoduchý návrh 
• Overené, garantované dáta vychádzajúce zo 

zameraných hodnôt 
• Tlačové výstupy s technickými údajmi pre jednotlivé 

tlmiče hluku a parametre miestnosti
• Možnosť integrácie s CADventom
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Lindab Fan Selection Tool
Je súčasťou programu LindQST, umožňuje rýchly a jednoduchý výber ventilátora na základe zadaných parametrov. 
Zohľadňuje objemový prietok vzduchu, teplotu, tlakovú stratu a mnoho ďalšieho. Po vyhodnotení samozrejme po-
skytne plnú technickú špecifikáciu odporúčaných ventilátorov, výkonnostné priamky a možnosť stiahnuť si to všetko 
aj v PDF.
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Vent Tools
Vent Tools je aplikácia určená pre smartfóny, ktorá obsahuje nasledujúce funkcie:

Duct calculator

umožňuje výpočet prietoku, rýchlosti prúdenia vzduchu a rozmerov kruhového aj hranatého potrubia

Offset Bends / Offset T-Piece

umožňuje výpočet dĺžok potrubia a osových vzdialeností medzi rôznymi kolenami a T-kusami

Length of insulation

umožňuje výpočet dĺžky a povrchu izolácie kruhového alebo štvorhranného potrubia

Roof Angle

umožňuje rýchly výpočet sklonu strechy

Air Capacity

umožňuje výpočet vykurovacieho a chladiaceho výkonu na základe prietoku vzduchu a teplotnej diferencie

Kontaktujte nás

Pre viac informácií ohľadom softvérov navštívte stránku

www.ventilacie.sk alebo oslovte kontaktné osoby:

Produktový manažér a obchodný zástupca pre ventilácie západ. +421 905 362 794 | ventilacie@lindab.sk

Obchodný zástupca pre ventilácie východ. +421 905 675 226 | ventilacie1@lindab.sk

Ing. Richard Koller: +421 905 362 794

E-mail: richard.koller@lindab.sk 

Ing. Katarína Kalivodová: +421 918 887 758

E-mail: katarina.kalivodova@lindab.sk
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