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1 Postup nastavení projektu vzduchotechniky v CADventu 
 

1.1 Načtení externí reference 
V horní liště AutoCADu vyhledejte rolerové menu Vložit, kde najdete příkaz Externí 
reference. Můžete také kliknout na ikonu  v panelu nástrojů Externí reference. Otevře se 
dialogové okno, ve kterém vyberete soubor podkladového výkresu. Po stisknutí tlačítka 
Otevřít se otevře dialogové okno uvedené níže na obrázku: 
 

 
 
Odstraňte v části dialogu Bod vložení fajfku ze zaškrtávacího políčka Zadat na obrazovce 
(viz. červená šipka). Pro další podkladové výkresy vyšších / nižšších podlaží změňte 
souřadnici osy Z. Podkladové výkresy budou načteny pod sebe v případě, že máte v těchto 
výkresech stejně definovaný počátek výkresu.  
 
V pravém dolním rohu okna programu AutoCAD naleznete ikonu první zprava s názvem 

Správa Xrefů  . 
 Poklepáním na tuto ikonu „poznámkového bloku“ se otevře dialogové okno  Správa 

Xrefů viz obrázek níže. V tomto dialogu je možné zneviditelnit dané podlaží volbou Uvolnit, 
nebo opět nechat zviditelnit stisknutím tlačítka Značíst.   
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1.2 Nastavení podlaží 
Při vytváření projektu vzduchotechniky pro vícepodlažní objekt, je nutné nejprve definovat 
počet a názvy pater daného objektu. Klikněte na ikonu  s názvem Nastavení podlaží.   
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Vyplňte požadované informace pro každé podlaží. Hodnota pole Výška udává absolutní výšku 
podlahy daného patra.  

V oblasti dialogu 2D-výkres podlaží zadejte, zda chcete při vytváření 2D výkresu 
půdorysu tohoto podlaží z modelu vytvořit blok s názvem, nebo samostatný výkres uložený 
v aktuálním adresáři, kde je umístěn soubor výkresu modelu. Chcete-li zvolit jiné umístění 
klikněte na tlačítko se třemi tečkami, umístěné napravo od pole Výkres . 

 Vztažná rovina definuje hodnotu výšky, která bude odečtena od hodnoty výšky 
umístění daného objektu jestliže se použije příkazů otextování pomocí proměnných 
REFERENČNÍ ROVINA, VÝŠKAODROVINY_SPODNÍHRANA a 
VÝŠKAODROVINY_HORNÍHRANA. Tyto proměnné naleznete v dialogu po stisknutí 
tlačítka Upravit pole Šablona textů dialogu Nastavení projektu  .   

1.3 Nastavení projektu  

1.3.1 Dialog nastavení projektu 
Před kliknutím na ikonu  Nastavení projektu  uložte v AutoCADu výkres projektu, aby se 
stanovil adresář, kam se uloží soubor s vytvářeným nastavením projektu. Tento soubor 
obvykle obsahuje název počítače s příponou cpf. 
Po kliknutím na ikonu  Nastavení projektu se objeví dialogové okno zobrazené níže. 
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Odškrtněte a opět zaškrtněte fajfku u pole Šablona hladin pro automatické vyvolání dialogu 
Šablony barev, který se objeví po uzavření dialogu Nastavení projektu. Ostatní volby, 
nepotřebujete-li jinak, zadejte podle obrázku a ukončete dialog stiskem tlačítka OK.  

1.3.2 Načtení šablony barev 
Nyní se na monitoru zobrazí dialog načtení Šablony barev, který lze také manuálně 

vyvolat kliknutím na ikonu Šablony barev   v panelu nástrojů Nastavení.  
 

 
 

Vyberte soubor cadvent.cct z adresáře C:\Program Files\Lindab\Cadvent\Templates, 
který obsahuje přiřazení barev, stylů a síly čar daným hladinám resp. filtrům názvů hladin.  

Například v šabloně hladin máte načtenou šablonu cadvent.clt, která obsahuje vzor 
formátu názvů hladin složených ze statických a dynamických  proměnných. Vzor šablony je 
V57-'SYSTEM'-'SYSTYPE'-'DISPLAY',  kde proměnné uzavřené v jednoduchých 
uvozovkách jsou dynamické a mohou nabývat různých názvů např. V57-'ZAR1'-'PRÍVOD'-
'MODEL'.  ZAR1 je název systému, PRÍVOD je typ systému a název MODEL určuje, že se 

ko myši, 
jestliže se nacházíte kurzorem myši nad požadovaným souborem *.cct v  dialogu na obrázku výše. Pokud 

og níže. 

entity (čáry zobrazení) objektu nacházejí v modelovém prostoru. 
 
Pozn: Pokud chcete upravit nastavení barev, stylů a tloušťek čar souboru *.cct, klikněte na  pravé tlačít

otvíráte soubor poprvé, zobrazí se dial
 

 
 

Vyberte volbu Vybrat program ze seznamu a stiskněte tlačítko OK.  
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Zobrazí se další dialog, kde vyberte jako editor program Poznámkový blok. 
 

 
 
 

 Pokud chcete upravit vzor šablony hladin pro vkládané obj ekty, stiskněte tlačítko   
Upravit v dialogu Nastavení projektu  u pole Šablona hladin. Zobrazí se dialogové okno 
uvedené níže. 
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2 P entuříklad vytvoření projektu vzduchotechniky v Cadv  

2.1 Spuštění AutoCADu s programem CADvent 
Máte-li plnou verzi autoCADu, najdete na ploše systému WinXP ikonu , 

nebo program také spustíte kliknutím na tlačítko START – PROGRAMY – 
LINDAB – CADvent on AutoCAD XXXX. 

Pokud máte verzi AutoCAD LT program spustíte pomocí programu LT-Profile-
Manager viz. dokument “Postup instalace CADventu na verzích Autocadu LT“, který 
naleznete na instalačním CD Lindab software.   
          Pro práci v českém prostředí, ověřte zda je zobrazena v pravém dolním rohu v hlavním 
panelu WinXP ikona s názvem “Software Translator“ 

 

. Pokud ikona není zobrazena 
spusťte soubor C:\Program Files\Lindab\CADvent\Translation\U2000.exe při předpokladu, že 
jste lokalizaci do českého jazyka instalovali z CD 
Lindab software.  
 Před prvním spuštěním CADventu otevřete 
dialogový program Unit Manager, který se nachází v 
START – PROGRAMY – LINDAB – Unit Manager. 
V tomto dialogu nastavíte Vámi používané jednotky. 
 Při prvním vytváření materiálové 
specifikacenebo kusovníku, bude program vyžadovat 

slo “

í externí reference 
Na obrázku níže je zobrazen půdorys 3d modelu stavby. Do rastrového pohledu 

v místech, kde budou umístěny anemostaty, byly přidány úhlopříčky pro přesné umístění 
vkládaných objektů.  
 

he printme2000“.  

2.2 Načten

 
 
Tento podkladový výkres naleznete v adresáři: 

:\Program Files\Lindab\CADvent\Výkresy\stavební.dwg a načtěte jej jako externí referenci 
le postupu uvedeném v kapitole 1.1. 

 C
d
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2.3 Distribuční elementy – umístění do projektu 

2.3.1 Nastavení 
Nejprve v AutoCADu zapněte Orto mód, nastavte 

uchopovací mód a OTRAS, jak je uvedeno na obrázku. 
 

Dialog nastavení uchopovacího módu otevřete 
stisknutím pravého tlačítka myši nad tlačítkem Uchop .  
Zaškrtněte volby, jak je uvedeno na obrázku vpravo. 

2.3.2 Dialog koncových elementů 
   

V panelu nástrojů Ventilace , klikněte na ikonu  Koncové 
elementy. 
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Poté se otevře dialogové okno uvedené výše, kde zadáte objemový průtok 
distribučním elementem, požadovanou hladinu akustického výkonu v dané místnosti, plochu, 

 od chráněné zóny 
v uvažované místnosti. Pro přesné výškové umístění distribučního elementu zadejte hodnotu 

z obr. 4000) hrany nebo osy připojení distribu te 
tlačítk raný distribuční element. Nyní 

ý bod vkládaného objektu 
spodní/střední/horní/připojení.  

viny předkleslených úhlopříček 
podhledového rastru. Zobrazí se značka úchopového bodu (žlutý trojúhelník) přesně 

u potvrdíte stisknutím levého tlačítka myši. 
Koncový element je připojen k tomuto bodu a můžete zadat úhel natočení kolem tohoto bodu. 
Při zapnutém orto režimu volíte úhel v kvadrantech po 90°.  

.3.4 Kopie distribučních elementů 
Pro vytvoření kopie koncového elementu se 

stejnými zadanými vlastnostmi difuzoru v dle kapitoly 

2.3.2 použijte příkaz AutoCADu Kopie 

výšku, typ stěn místnosti, počet a vzdálenost distribučních elementů

výšky horní/spodní (vi čního elementu. Stiskně
o OK. V kurzoru myši bude přichycen za střed vyb

můžete každým stiskem pravého tlačítka měnit úchopov

2.3.3 Umístění distribučního elementu 
Kurzorem myši se přemístěte přibližně do polo

v polovině této úhlopříčky. Výběr tohoto bod

 

2

 s vhodným 
výběrem referenčního bodu a bodu vložení Pro kontrolu 
výšky umístění zkopírovaných objektů vyberte vhodné 
zobrazení příkazem Pohled 

. 

, nebo  
Pohled   v panelech 
nástrojů AutoCADu.  
 
Pozn. Pokud se objekty nezobrazily v požadovaných barvách, aktualizujte šablonu barev kliknutím na ikonu 

Aktualizovat šablonu barev   v panelu nástrojů Nastavení. 
 

2.3.5 Editace vlastností distribučních elementů 
Pro případnou opravu výšky umístění, nebo některou z dalších vlastností vyberte 

příkaz CADventu Vlastnosti  a vyberte objekty (kliknutím na objekt levým tlačítkem), 
kterým chcete definovat stejné vlastnosti. 

V dialogu, ve spodní části okna 
v případě vybrání koncového elementu jsou 
čtyři záložky. V záložce Distribuční 
elementy je možné měnit objemový průtok,  
maximální hladinu akustického výkonu a 
výšku umístění definovanou od různých 
rovin objektu. Při změně jakéhokoliv pole je 
nutné pro aktualizaci nově vloženou 
hodnotu pole potvrdit klávesou ENTER!!  

 

ozn. Hodnota maximálního povoleného akustického výkonu vyzařovaného elementem je vypočítána 
z požadované hodnoty akustického výkonu dle charakteru místnosti a korekcí na útlum stěn a počet zdrojů 
hluku zadaných v dialogu koncových elementů viz. kapitola 2.3.2     

 
P
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2.3.6 Vložení distribučních elementů PKA-200 
Opakujte postup z kapitoly 2.3.2 a v dialogu zadejte vlastnosti elementu dle obrázku níže. 
 

 
 
Význam kódu elementu:  
4-Way

a
statu  

y do výkresu s připojovacími hrdly orientované 
 hrdlem orientovaným ke středu objeku. Další trojici 

říkazu AutoCADu Kopie 

…..4 směrné proudění  
MBA-2 …samostatný plenum box s připojov

      připojovací rozměr anemo
   

Vložte dva tyto distribuční element
proti sobě a jeden element s připojovacím
koncových elementů vytvoříte zkopírováním pomocí p

cím rozměrem o 2 stupně nižším než          

 a 
ných bodů umístění.   

 

zkopírujte tyto elementy do požadova
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2.4 Vytváření potrubního rozvodu 

2.4.1 Příkaz Propoj koncové body   
U každého distribučního prvku by měla být zobrazena 

šipka nepřipojené hrany (v místě hrdla). Pokud tomu tak není 
podívejte se v kapitole 1.3.1, aby volba Ukaž nepřipojené hrany 
byla zaškrtlá.   

V místnostech Kancelář I a II jsou připojovací hrdla 
anemostatů orientovány proti sobě a lze je propojit přímo rovnou 
spiro troubou se shodným průměrem s hrdly anemostatů. Použijte 
příkaz Propoj koncové body  a postupně klikněte na oba konce 
nepřipojených hran hrdel anemostatů. Vznikne propojovací spiro trouba a tento samý příkaz 
opakujte pro anemostaty v Kanceláři II. 

2.4.2 Příkaz Pokračovat z koncového bodu – rozvod v kancelářích 
Tento příkaz je vhodný i k vnoření T-kusu do potrubí a této možnosti se využije 

k propojení větví v kancelářích I a II.  
1) Vyberte příkaz Pokračovat 

z koncového bodu   a 
klikněte (levé tlačítko) do 
poloviny délky spiro potrubí 
v Kanceláři I.  

2) Nyní ve směru kolmém na osu 
potrubí posunem kurzoru se 
tvoří bílá čára a vyberte bod 
pro vytvoření „odbočky“ 
v daném směru. Vykreslí se T-
kus s kouskem spiro potrubí a 
na jehož konci je zobrazen 
„vějíř“ složený z barevných čar, které jsou natočeny v úhlech 15, 30, 45, 60 a 
90° po obou stranách osy potrubí. Těchto čar můžete využít k 
rychlému vytvoření oblouku aniž by jste museli zadat z klávesnice požadovaný 
úhel.  

3) Posunem kurzoru 
doprava a kliknutím na 

 myši 
blouk a 

 kanceláři II vytvořte T-kus a 
kus spi

ropojení nepřipojených hran 
spiro potrubí provedete opět pomocí 
příkazu

levé tlačítko
vytvoříme 90° o
kousek spiro potrubí.  

 
V
ro potrubí stejným způsobem. 

Délku spira udělejte kratší než je 
v kanceláři I z důvodu propojení trub 
pomocí 90° oblouku.  

P

 Propoj koncové body .  
tejným postupem tedy kombinací příkazů   Pokračovat z koncového bodu S   a 

Propoj koncové body  vytvoříte odbočku v Kanceláři III. 
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2.4.3 Příkaz Pokračovat z koncového bodu – hlavní větev 

2.4.3.1 Propojení anemostatů RKI 
1) Vyberte příkaz Pokračovat 

z koncového bodu   a kliknutím 
na levé tlačítko myši zvolte 
nepřipojenou hranu krajního 
anemostatu RKI. V koncovém 
bodě přetáhněte kurzor myši přes 
bledě modrou úsečku vějíře. 
Vyberte bod, kde chcete ukončit 
potrubí skloněné o 45° od osy 
připojovacího rozměru anemostatu. 

musí 

ncov

Vloží se vnější spojka MF, oblouk 45° BU a kus spiro potrubí SR  
2) Protáhněte směrem k spodnímu okraji výkresu kousek spiro potrubí. 
3) Opakujte postup z bodu 1 pro spodní anemostat RKI. Délka spiro potrubí 

bít kratší než v bodu 1. 
4) Propojte příkazem Propoj ko é body  nepřipojené hrany spiro potrubí. 

5) í T-kusu/Sedlového kusu  Příkazem Připojení pomoc  připojte dva vnitřní 
ejdříve vyberte nepřipojenou hranu anemostatu a 

2.4.3.2 Vy o

anemostaty RKI k rozvodu. N
pak bod na rozvodu. 

tv ření hlavní přívodní větve  
Klikněte na příkaz Pokračova1) t z koncového bodu   a vyberte bod na rozvodu 

 RKI. Posunem kurzoru doleva a výběrem bodu 
ytvoříte hlavní přívodní větev 

2) ncového bodu 

mezi vnitřními anemostaty
před stěnou místnosti Kantýna v
Stále v příkazu Pokračovat z ko   z předchozího bodu 

ku AutoCADu volbu Height (stiskněte klávesu H a  

uální výška 

zovém řádku se objeví hodnoty oblouků 15, 30, 45, 60 a <90>, které je 
nota v o

ří se svislé potrubí. Posunem kurzoru za dveře dílny a 
lačítko myši vytvoříte vodorovné potrubí s osou ve výšce 

 

vyhledejte v příkazovém řád
ENTER), nebo stiskem pravého tlačítka vyvoláte menu místní nabídky, kde 
vyberete volbu H_Do výšky. V příkazovém řádku se objeví akt
koncového bodu osy objektu. Zadejte hodnotu požadované výšky tj. 2630 mm. 
V příka
možné použít. Hod
klávesou ENTER. Vytvo
kliknutím na levé t
2630 mm. 

strých závorkách je implicitní a stačí ji potrvrdit 
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2.4.4 Vytvoření odboček v dílně, šatně a kuchyni 
měru 1) V panelu nástrojů SAFE klikněte na ikonu Spiro – volba roz . V 

r 250 mm a potvrďte klávesou Enter. V dílně chceme 
0 mm, a proto z příkazového řádku zvolíme volbu 

y 
urzorem délku spiro trouby.  

 
Pozn. Pokud chce  použijte při vkládání trouby volbu místní nabídky 
(stisknout pravé t ní (@) odsazení trouby od referenčního bodu. Bod 
vložení trouby je enu místní nabídky J_Bod uchopení v příkazu 
Pokračovat z kon

 
2) ů pomocí příkazu Záslepka – Automaticky 

dialogu vyberte rozmě
umístit potrubí ve výšce 255
Height a zadáme hodnotu výšky os
Vyberte bod umístění a definujte k

te umístit přesně spiro troubu od stěny
lačítko myši) Odbodu a zadejte relativ
možné měnit volbou Justification, nebo m
cového bodu.  

Zaslepte spiro troubu z obou konc

vkládaného potrubí viz 2.4.3.2 bod 2. 

 
a uprostřed délky trouby vytvořte od
Pokračovat z koncového bodu  

bočku směrem k hlavní větvi pomocí 
. 

3) Pro přívod vzduchu pro šatnu vyberte příkaz Pokračovat z koncového bodu   
a klikněte na hlavní potrubí v bodě přibližně vertikálně souměrném se středem 
budoucího talírového ventilu. Pak vyberte z příkazového řádku volbu Size, 

o 
ů dle pot

ub  
4) 

 2500 mm a spodní konec potrubí zaslepíte jako v bodě 

nebo z menu místní nabídky S_Rozměr a zadejte připojovací rozměr talířovéh
ventilu. Kurzor myši posuňte směrem dol řeby a stiskem levého 
tlačítka myši vyberete bod konce vytvářené spiro tro y.
Troubu přívodu vzduchu pro kuchyni vytvoříte obdobně jako v bodě 1. 
s výškou umístění osy
2. 
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2.5 Umístě

2.5.1 Vlože

V pa

ní talířových ventilů a mřížek 

ní talířového ventilu 

nelu nástrojů Ventilace , klikněte na ikonu Koncové 

elementy  a  zadejte hodnoty dle obrázku níže. Po stisknutí tlačítka OK vyberte 
bod umístění a natočení.  
 

 
 

2.5.2  Mřížek do kruhového potrubí 

2.5.2.1 Nastavení databáze 
Nejdříve je potřeba změnit databázi Souboru komponentů v Nastavení projektu  . 

Klikněte na tlačítko (tři tečky) napravo od bílého pole Souboru komponentů a v otevřeném 
adresáři zvolte soubor LindabRGS.clb 
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2.5.2.2 Připojení mřížky na kruhové potrubí 

        Klikněte na ikonu Koncové elementy  a vyberte vhodný typ mřížky viz obrázek 
níže.  

 
 

Po stisknutí tlačítka OK vyberte troubu (stiskem levého tlačítka), ke které chcete 
připojit mřížku. Poté je požadováno, na které straně potrubí bude mřížka umístěna a úhel 
natočení. Stiskem klávesy ENTER bez zadání úhlu bude mřížka umístěna na místo, kde je 
aktuálně zobrazena. V případě zadání 0° bude mřížka umístěna na spodku potrubí. 
  

o vloženou mřížku zkopírujte příkazem Pro ostatní mřížky příkaz opakujte, neb
AutoCADu Kopie  s použitím Orto módu. U takto zkopírovaných mřížek je třeba vytvořit 

šipek nepřipojených hran). Použijte příkaz Opravit propojení spojení s troubou (odstranění 
, který  l  

ovl
). 

 prohledá celý výkres a korektně propojené objekty spojí ( velikost nekorektnosti ze
ivnit volbou hodnoty pole Maximální připojitelná vzdálenost z dialogu Nastavení projektu 
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Postup opakujte pro připojení mřížek RGS – 3 – 825 - 75 k odbočce v kuchyni.  
 

m 45° od vodorovné roviny je výhodné umístit všechny 
ř ěnit souřadný systém, aby osa Z procházela osou trouby, 

na kt t pří

Pozn. Pokud požadujete natočení všech mřížek pod úhle
mřížky (p i větším počtu) do vodorovné roviny. Poté zm

eré jsou připojeny otáčené mřížky a nakonec použí kaz AutoCADu Otoč  s výběrem všech mřížek a 
ním úhlu natočení.  Kladný směr úhlu natočení je defi vám ve směru rotace osy X k ose Y při platnosti 
idla pra

 
zadá no
prav vé ruky, kde palec směřuje s osou Z . 
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2.6 Připojení odboček k hlavní větvi 
Použijte příkazu Připojení pomocí T-kusu/Sedlového kusu  . Nejdříve vyberte 

nepřipojenou hranu odbočky a pak bod na hlavní větvi. Jestliže výšky umístění odbočky a 
hlavní větve nejsou shodné, program v příkazovém řádku vyzve, který úhel oblouku si přeje

oužít pro propojení.  
te 

p
V případě, že se Vám zobrazí hláška uvedená níže, zkontrolujte, zda připojovaná osa 

spiro potrubí odbočky se nachází v horizontální rovině. K usnadnění kontroly vyberte objekty 
Cadventu, které chcete nechat viditelné použitím příkazu Viditelné - výběr   a zobrazte 
model ve vhodném Pohledu  . Pokud máte stavební výkres ve 3d, klikněte na volbu 
Uvolnit v dialogu Spráce XRef viz kapitola 1.1  

Tato chybová hláška se také objeví v případech, kdy není možné propojit odbočku a 
hlavní větev z důvodu malého výškového rozdílu (nutno řešit excentrickým T-kusem či 
úpravou výšky). 

 

   
  

2.7 Propojení talířového ventilu a odbočky 
Obvykle se ventil a odbočka propojí hadicí. V tomto případě je nutné nejprve připojit 

vnitřní spojku  na spiro potrubí odbočky a k ventilu připojíme automaticky pomocí příkazu 
Pokračovat z koncového bodu    90° oblouk s vnější spojkou viz obrázek níže. Vyberte 
koncový bod (střed) talířového ventilu, kurzor myši posuňte směrem k hlavní větvi a vyberte 
koncový bod spiro trouby.   

Program zobrazí hlášku, že je nutná automatická 
změna pracovní výšky (výšky umístění) viz obrázek 
vpravo. Vymažte spiro troubu a použijte příkazu Flexo 
hadice 
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, ve kterém zadáte koncové body nepřipojených 
hran (oblouku a vnitřní spojky)  
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Zobrazení větve přívodu v axonometrickém  pohledu jihovýchod 
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3 Výpočty a dimenzování potrubí 
 

3.1 Nastavení dimenzování potrubí 
Klikněte na ikonu Nastavení dimenzování potrubí  v panelu nástrojů Výpočty 

. Zobrazí se dialog uvedený níže. V tomto dialogu zvolte požadovanou metodu 
výpočtu a zadejte podmínky, který mají být splněny při automatickém předimenzování 
kruhového potrubí.  

 

 
 
Klikněte na záložku Aktivní rozměry potrubí, kde zvolíte, které rozměry potrubí 

program může použít pro předimenzování. Na obrázku níže je zobrazen dialog tohoto 
nastavení. V levé části dialogu jsou udány rozměry, kterým je přiřazena 1 – rozměr povolen 
nebo 0 – rozměr zakázán. Pro změnu nastavení klikněte na daný rozměr, odškrtněte/zaškrtněte 
fajfku pole Aktivní a stiskněte tlačítko Aktualizovat. 

 

 
 
V záložce Těsnost nastavíte hodnotu těsnosti (l/s/m2) pro kruhové i čtyřhranné trouby. 

Ostatní záložky jsou popsány v manuálu CADventu. 
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3.2 Definování počátku výpočtu potrubního rozvodu 

V panelu nástrojů Výpočítej  klikněte na ikonu Start symbol  a vyberte 
erého se provede výpočet.    

3.3 

počátek systému (nepřipojená hrana trouby), od kt

Dimenzování kruhového rozvodu 

V panelu nástrojů Výpočítej  klikněte na ikonu Dimenzování rozměru
potrubí 

 
 a vyberte systém (libovolný objekt systému), který má být předimenzován. 

Program automaticky předimenzuje kruhové potrubí dle podmínek zadaných v kapitole 3.1.  
 
Pozn. Při automatickém předimenzování je vhodné postupovat po menších krocích. Dosáhne se lepšího přehledu 
o provedených změnách a takto odladěnou část systému můžete uzamknout, aby nedocházelo při  
předimenzování další části rozvodu k změně rozměru již odladěné části systému. Uzamčení provedete v dialogu 
příkazu Vlastnosti pro vícenásobný výběr prvků proveďte nejprve příkaz Výběr odbočky/hlavní větve    .  

3.4 Výpočet tlakových ztrát, hluku a vyvážení systému. 

3.4.1 Výpočet tlakových ztrát 
V panelu nástrojů Výpočítej  klikněte na ikonu Vypočítej . Zobrazí se dialogové okno 

uvedené níže, ve kterém stisknete tlačítko Výpočet!. Vypočítá se objemový průtok součtem 
zadaných průtoků na distribučních elementech vybraného rozvodu a program také vypočte 
tlakové ztráty rozvodu. 

 

 
 
Zaškrtnutím volby Excel se protokol výsledků výpočtu zobrazí v programu Excel 

3.4.2 Výpočet hluku a vyvážení systému 
V dialogu uvedeném výše lze zadat hodnoty akustického výkonu, který vstupuje do 

systému. Výpočet hluku a vyvážení systému probíhá současně s výpočtem tlakových ztrát po 
stisknutí tlačítka Výpočet!.  

3.5 Materiálová specifikace, kusovník 
V panelu nástrojů Výpočty klikněte na ikonu Materiálové specifikace . Obsahuje 

třídění podle pater, druhu objektů apod. 
říkaz Kusovník P  zobrazí soupis objektů číslovaný dle pozic na výkrese. 

 21



4 VZT jednotky 

ření VZT 
návodu uvnitř souboru. Tímto způsobem 
jovacími rozměry včetně hodnot 

akust

Tento způsob umožnuje načíst detailní zobrazení jednotky do výkresu. Je nutné 

4.1 Vytvoření jednotky  

4.1.1 Jednotky uložené ve formátu XML 
Na instalačním CD se nachází odkaz Soubor programu Excel pro vytvá

jednotek. Klikněte na tento odkaz a postupujte podle 
vytvoříte rychle obrys jednotky s definovanými připo

ického výkonu. 

4.1.2 Jednotky uložené jako blok AutoCADu  

definovat připojovací místa s rozměry potrubí. Blíže manuál Cadventu. Nevýhodou je 
neúplná kompatibilita bloku s prostředím Cadventu. Nevytváří se průměty těchto prvků při 
generování 2d výkresů a řezů.    

4.2 Vkládání jednotek  

4.2.1  Vložení jednotky XML 

V panelu nástrojů Ventilace  vyhledejte ikonu Zařízení z XML 
souboru . Otevře se dialogové okno „Otevřít“. Otevřete adresář XML, do  něhož jste uloži
jednotku z postupu v kapitole 4.1.1.  
Pozn. Pokud chcete přesně um

li 

ístit jednotku do prostoru výkresu. Zvolte vhodný počátek výkresu a zadejte 
souřad ce posunutí levého dolního rohu jednotky v osách X,Y,Z. 
          Pokud jednotku chcete umístit na nepřipojenou hranu systému, využijte příkazu Připojení objektu 

ni
 

z panelu nástrojů Sestavy . 

4.2.2 Vložení jednotky bloku AutoCADu  
1) Vložte blok jednotky do výkresu. 
2) Připojte k připojovacím rozměrům jednotky odpovídající trouby z CADventu. 
3) V panelu nástrojů Ventilace vyhledejte ikonu Zařízení z bloku  .  
4) Vyberte vložený blok jednotky a zadejte referenční bod. 
5) Postupně kliknutím myši vyberte všechny připojené trouby. 
6) Dvakrát stiskněte klávesu ENTER. 
7) Objeví se dialog zobrazený níže, 

 

kde zadáte požadované 
informace a stisknete tlačítko 
OK.  
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5 Text a generace 2D výkresů 

5.1 Pozice  

5.1.1 Vložení čísel pozic do modelu 
V dialogu Nastavení projektu  zvolte v oblasti Zobrazované info volbu Pozice vi

obrázek kapitola 1.3.1. Po ukončení dialogu budou zobrazeny čísla pozic ve středu každého 
objektu.  

z 

5.1.2 Nastavení počátečního čísla pozic 
ice daného systému, klikněte na 

ikonu N
Pokud si přejete zvolit jiné číslo pro první číslo poz
astav počáteční číslo pozic  v panelu nástrojů Výpočty. Vyberte libovolný obje

systému a zadejte hodnotu pozice VZT jednotky. První objekt připojený k jednotce bud
číslo pozice o 1 vyšší.   
 

kt 
e mít 

Pozn. Pozice jednotlivých zařízení nebudou mít formát X.XX, ale může být ve formátu XXX. 

jektu 

 

5.1.3 Pozice pro výkres 
1) V dialogu Nastavení pro  klikněte na tlačítko (tři tečky) vpravo od pole 

ěr a Šablona textu. Vyberte soubor Pozice.ctt nebo ProductNr.ctt.  Potvrďte výb
ukončete dialog Nastavení projektu stiskem tlačítka OK.  

2) Klikněte na ikonu příkazu Automatického textu – výběr / dle systému   
v panelu nástrojů Text a 2D a vyberte výběrovým oknem resp. výběrem 
systému objekty pro očíslování pozicemi. Výběrové okno potvrďte klávesou 

řádku se objeví hláška „Text placement [Center/Search free 
<spac . Pokud stisknete jinou klávesu než „C“ a poté ENTER budou 

ýkresu v blízkosti pozicovaného 
zice umístěny ve středu objektů. 

 
Pozn. D
vkládaný mto případě 
posuňte ý bod, klikněte na něj a 
celý odk

ENTER. 
3) V příkazovém 

space] e>
pozice umístěny na prázdná místa ve v
objektu. V opačném případě budou po

oba provedení příkazu je závislá na velikosti projektu a množství textových informací (nejen pozic) 
ch do výkresu. Při vyhledání volného místa mohou se odkazové čáry textů křízit. V to

chopovodkaz do vhodnějšího místa kliknutím na daný odkaz. Zobrazí se modrý ú
az posuňte. 
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5.2 Tvorba 2 ýkD v resu 

ření bloku   5.2.1    Nastavení 2D výkresu a vytvo
    Klikněte na ikonu Tvorba 2D výkresu  a nastavte volby podle dialogu uvedenéh

níže.  Blíže viz CADvent manuál. 
 

o 

 

stisknete tlačítko Vložit, bude program požadovat zadaní b
 
Pok   

vytvářenéh s  
podložit manu

Stisknu
výkresu. N

ud odu umístění
o bloku. Blok bude obsahovat pouze objekty CADventu. Stavební výkres mu íte

álně.  
tím tlačítka Aktualizovat opustíte dialog s uloženým nastavením tvorby 2D 

 klikněte nyní a ikonu 2D Expres – zapnut . Blok bude umístěn přesně v pozici 
erý současně bude zneviditelněn. Pro zapnutí modelu a vypnutí 2D výkresu 

nu 2D Expres - vypnut 
modelu, kt
klikněte na iko . 

čarový výkres  5.2.2 Jedno
Klikněte na ikonu příkazu Systém  a v dialogu uvedeném níže zadejte v poli 

Jednočarové zobrazení rozměru hodnotu největšího rozměru použitého v daném názvu 
systému. Stiskněte tlačítko Aktualizovat a ukončete dialog. Pro vytvoření výkresu postupujte 
dle 5.2.1   
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e 5.2.1.  
5.2.3 Řezy 

Vzhled 2D řezů je ovládán nastavením dialogu v kapitol
 

1) Klikněte na ikonu příkazu Řez .   
finující šířku řezu 

3) Zadejte bod hlouky řezu a stiskněte Enter 
 
Více viz. Cadvent  manuál.    

 
 

 

2) Zadejte dva body de
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