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Krok za krokem manuál

DIMcomfort 4.0
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Úvod v DimComfortu 4.0
Když otevřete DIMComfort, tak se objeví následující okno: 

Existují tři možnosti. Lze zvolit poslední soubor, existující soubor, 

nebo nový projekt. Klikněte na ”Nový projekt” a stiskněte enter. Nyní můžete vidět nastavení 

místnosti.
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Nastavení místnosti

Informace o místnosti

Označení místnosti:

Zde můžete zadat název místnosti.

Typ místnosti:

Zde lze zvolit z předdefinovaných typů místností.  Vaše volba stanoví hodnoty  

dozvukových časů a dovolenou hlukovou hladinu. Tyto hodnoty mohou být změněny. Je 

možné nezvolit žádnou z těchto hodnot. A nastavit tyto hodnoty dle vašeho přání.

Typ ventilace: Směšovací, nebo ventilace s výměnou vzduchu

Doba dozvuku: Defaultní hodnota z Typu místnosti

Dovolená hladina hluku: Default ní hodnota z Typu místnosti

Teplota místnosti: Teplota je nastavena na 22°, ale může být změněna
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Geometrie:

Zde lze zvolit mezi:

Ćtyřhranný, úhel, definovaný uživatelem a definovaný přímo z AutoCADu

Výška patra

Výška podhledu

Žádný podhled:

lze definovat i místnost bez podhledu, v tom případě zkontrolujte, zda výška místnosti je i 

výškou patra

Plocha místnosti: plocha místnosti je vypočtena automaticky

Objem: objem místnosti je vypočten automaticky

Rozměry
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Komfortní zóna (oblast tepelné pohody)

Výška: výška comfortní zóny je nastavena na 1,8m, ale může být změněna

Vzdálenost od difuzoru:

Objeví se pouze když je zvolena ventilace s výměnou vzduchu a značí vzdálenost  difuzoru 

od komfortní zóny.

Rychlost, Vx: maximální dovolená rychlost v oblasti tepelné pohody ( komfortní zóně) je 

defaultně stanovena na 0,2m/s ale může být změněna.b

Displacement ventilation

Směšovací ventilace
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Způsoby výpočtu

Závisí na tom, zda se návrh dělá za účelem odstranění tepelného zatížení v 

místnosti, nebo za účelem získání požadovaného množství čerstvého vzduchu 

vzhledem k obsahu CO2. Také samozřejmě závisí na tom, jaké informace jsou k 

dispozici. Lze vybrat z pěti různých kritérií.

Menu na levé straně obsahuje další dvě možnosti nastavení. Nastavení rastru a 

místnosti
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Pokud chcete editovat data o místnosti, nebo data jednotlivých vložených zařízení, stačí 

kliknout pravým tlačítkem myši na výběr a objeví se další nabídka s možností editace.

Pokud chcete přidávat zařízení, klikněte pravým tlačítkem myši na přívod, či odvod, nebo 

klikněte levým tlačítkem na tlačítko přívodních, či odvodních zařízení.

Výběr zařízení
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Zde je několik možností volby jednotlivých zařízení. 

Podrobněji viz další
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Hledání produktu

Zde lze zvolit, zda chcete hledat zařízení dle umístění, funkce, připojení či 

tvaru.

Po zvolení všech těchto parametrů je zobrazen výběr nejvhodnějších prvků, 

kde jsou dále zobrazeny další informace a parametry.
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Jestliže zvolíte přehled produktů, dostanete požadovaná zařízení velmi 

podobně uspořádaná dle katalogu – včetně obrázkových náhledů.

Pro příklad klikněte na Lindab Formo jak je ukázáno na obrázku níže a ihned 

jsou zobrazeny veškeré produkty, které do této skupiny patří.

Poté zkuste cliknout na zařízení označené jako PCA.
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Nyní můžete zvolit which plenum box chcete kombinovat s difuzorem, nebo lze zvolit i difuzor 

bez plenum boxu.

Volba rozměru připojení a počet difuzorů

Rozměr připojení a počet difuzorů lze ručně zvolit, nebo dle požadovaného průtoku a 

vybraného rozměru připojení lze nechat automaticky vypočítat potřebný počet difuzorů.

Pozn: tyto automatické volby vycházejí z přibližné hlukové kalkulace a to bez toho, aby byla 

zatím známa poloha, či vzájemné rozmístění difuzorů.
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Po přepočtu počtu VZT zařízení dále nechte přepočítat průtok jednotlivým zařízením 

kliknutím na kalkulačku vedle okna „průtok zařízením“.

Je zapotřebí nastavit  tlakovou ztrátu pro polootevřenou klapku, v poli „Nastavení“, 

jinak budou hlukové parametry založeny na tlakové ztrátě při plně otevřené klapce.

Bod v diagramu je automaticky přesouván při změně tlakové ztráty. 
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2D a 3D náhled

Ikony jsou popsány na konci manuálu
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Místnost, rychlostní diagram a zařízení

Místnost: zde lze vidět požadavky na místnost a aktuální výstupy

Rychlostní diagram: zde lze vidět rychlost přívodního vzduchu a tepelnou rychlost v 

komfortní zóně. (v oblasti tepelné pohody)

Vzduchotechnická zařízení: zde lze vidět a editovat jedno, nebo více zařízení poté, co 

byly vyznačeny ve výkresovém náhledu v pravé části dialogového okna.
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Vizualizace

Pro start vizualizace klikněte na simulaci průtoku vzduchu.
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Tisk

Když kliknete na ikonu „Tisknout projekt“, tak se objeví následující 

dialogové okno:

Zde lze zvolit, co vše se zobrazí v pdf výstupovém souboru, který je 

možné i vytisknout.

Jakmile kliknete na OK, vytvoří se PDF-soubor .
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Náhled PDF výstupu:
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Tlačítka ve 2D-náhledu

nové zařízení,  zobraz kritickou délku, nový počáteční bod, posun

zobraz podhled, posun rastru, zobraz náhled dosahů vzduchu

Hluková mapa je zobrazena ve výšce nastavené komfortní zóny ( tj. 

ve zvolené výšce oblasti tepelné pohody). 

Zobraz 

hlukovou mapu

Zoom
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Tlačítka ve 3D-pohledu
zobraz stěny, otočit, zobraz rastr,   pohledy,  vizualizace

zobraz kritické délky, posun, zobraz náhled dosahů vzduchu , zoom
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Další ovládání:

nový projekt, ulož projekt, projektové možnosti, help, Exit

otevřít projekt, tisk, info o programu, ukázkové video

Správce knihovny objektu obsahuje různé 3D objekty. 

(dveře, nábytek) Objekty lze přidat do místnosti přetažením 

do 2D náhledu místnosti. 

Pozn: Vložené objekty neovlivňují výpočet
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Kliknutím na tyto položky uložíte nastavení pro příští použití

Projektová data Nastavení projektu

Jestliže jsou 

stěny černé, z 

důvodu grafické 

karty, musíte 

kliknout na 

Drátový model a

program musí 

být restartován

Jednotky

Uložení souborů
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Video prezentace:

Kliknutín na Videoprezentaci zobrazíte videa s návody
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Good luck using DIMComfort!

Máme řešení…

Více informací na telefonu +420 606 757 439, nebo na emailu petr.bruckner@lindab.com 
www.lindab.cz


