∏atwo,
oszcz´dnie,
niezawodnie

- w∏aÊciwy wybór dla profesjonalisty

- w∏aÊciwy wybór dla profesjonalisty

∏atwo,
oszcz´dnie,
niezawodnie
Czy mo˝liwe jest utworzenie nak∏adki dla programu
AutoCAD, która zapewni niezrównanà prostot´ obs∏ugi
oraz szybkoÊç dzia∏ania, przy czym jest kompletna
i spe∏nia potrzeby najbardziej wymagajàcego in˝yniera
zajmujàcego si´ projektowaniem instalacji HVAC
(Heating-Ventilation-Air-Conditioning)? Programu, który
zawiera narz´dzia oraz pomoce dla bardzo dok∏adnej
integracji ca∏ego procesu, poczàwszy od fazy projektu,
przez monta˝ instalacji, do regulacji i sprawdzenia
dzia∏ania systemu? Czy mo˝liwa jest wi´ksza wydajnoÊç i oszcz´dnoÊç, dla projektanta i instalatora, dzi´ki
takiemu oprogramowaniu?

Jako najwi´kszy, Êwiatowy producent systemów
wentylacyjnych o przekroju okràg∏ym zdecydowaliÊmy
si´ na powa˝nà inwestycj´, stworzenie oraz rozwój
wysokiej jakoÊci programu wspomagajàcego projektowanie i realizowanie ró˝nego typu inwestycji.
Od dziesi´cioleci gromadzimy wiedz´ o technologii
wentylacyjnej, od badaƒ w naszych laboratoriach do
dopracowanych technik produkcji w naszych
fabrykach na ca∏ym Êwiecie.
My po prostu znamy si´ na wentylacji i chcielibyÊmy si´
podzieliç naszà wiedzà, dlatego we wczesnych latach
dziewi´çdziesiàtych utworzyliÊmy Lindab ITline - zajmujàcy si´ udoskonalaniem aplikacji do projektowania
systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i nie tylko.
CADvent udost´pnia liczne mo˝liwoÊci projektowania
instalacji wentylacyjnych, pozwalajàc u˝ytkownikowi na
prac´ w oparciu o jego w∏asnà wiedz´ i doÊwiadczenia
w projektowaniu instalacji HVAC oraz umiej´tnoÊci
dzia∏ania w Êrodowisku CAD.

¸atwo, oszcz´dnie
oraz niezawodnie.

Firma Lindab prezentuje program CADvent spe∏niajàcy
wszystkie wymienione kryteria. Teraz jako nowa wersja
stanowi prosty i oczywisty wybór.

Poprzez pe∏ny dost´p do kompletnych baz
danych,

CADvent

umo˝liwia

dokonanie

niezb´dnych obliczeƒ, dzi´ki czemu mo˝emy
maksymalnie zoptymalizowaç projekt na ka˝dym
jego etapie.

- wydajnoÊç i oszcz´dnoÊç w projektowaniu

Istniejà
wysokie
wymagania
dotyczàce jakoÊci, niezawodnoÊci
i elastycznoÊci w ca∏ym procesie
inwestycyjnym,
od
projektu
budowlanego, poprzez projekt
wykonawczy i przekazanie go instalatorowi, do koƒcowego odbioru
instalacji. Tutaj wszystko musi si´
udaç a w∏aÊciciel nieruchomoÊci
powinien byç zadowolony.
CADvent,
jako
kompletne
rozwiàzanie dost´pne na rynku
z wyjàtkowymi opcjami rysowania
i obliczania, jest niezrównanà
pomocà.
Struktura
programu
CADvent zapewnia ca∏kowità integracj´ i wydajnà prac´ podczas
etapów planowania i projektowania
instalacji.
Program
umo˝liwia
tworzenie rysunków w trybie 2D, 3D
i wy˝szym. Projektowanie w 2D
zawiera szybkie, proste funkcje szkicowania. Projektowanie w 3D daje
nieocenione funkcje obliczeniowe
i analityczne.

Poprzez po∏àczenia z systemem
zarzàdzania projektem otrzymujemy
model, który dzia∏a w trybie 4D
ze wszelkimi funkcjami planowania.
Rozwiàzania firmy Lindab oparte na
CADvent prowadzà do tworzenia
wydajnego i oszcz´dnego pod
ka˝dym wzgl´dem systemu.
CADvent jest aplikacjà do programu
AutoCAD zorientowanà obiektowo,
z pe∏nym zestawem narz´dzi szkicowania, wymiarowania, obliczania,
specyfikacji
oraz
prezentacji
gotowych instalacji HVAC. Pos∏ugujàc si´ CADvent w przygotowywaniu projektu, od etapu wczesnego
planowania, poprzez instalacj´, do
regulacji systemu i tworzenia dokumentacji, wszystkie informacje
mogà byç u˝ywane podczas ca∏ego
procesu. Pozwala to na ciàg∏y
dost´p do danych obliczeniowych,
iloÊci materia∏ów oraz rysunków
instalacyjnych w trybach 2D i 3D,
których nie zapewni ˝aden inny

program.
Funkcja
rysowania
programu CADvent - CADvent
EXPRESS oraz funkcje edycyjne
CADvent SMARTedit zapewniajà
niezrównanà wydajnoÊç, pr´dkoÊç
i prostot´ obs∏ugi.

- kompletne narz´dzie dla profesjonalisty

Tworzàc
program
CADvent,
okreÊliliÊmy podstawowe kryteria.
Przede wszystkim najwa˝niejsze
by∏o ∏atwe i szybkie projektowanie
w 3D. Modyfikacje i korekty w projektowaniu systemów wentylacyjnych muszà byç robione wydajnie
i bez trudu. Elementy zaprojektowane w CADvent powinny
odpowiadaç elementom w rzeczywistoÊci, co oznacza, ˝e system
zaprojektowany
w
CADvent
powinien byç mo˝liwy do zbudowania. Ka˝da zmiana w instalacji
powinna
byç
automatycznie
uwzgl´dniana w procesie kalkulacji
i
specyfikowania
materia∏ów.
Od samego poczàtku, program
spe∏nia∏ nasze surowe wymagania.

Rysowanie przeprowadzane jest
w trybie 3D, widoki mo˝na wyÊwietlaç zarówno w 2D i 3D, jak te˝
w perspektywie i przekrojach.
Program pozwala na projektowanie
systemów o przekrojach okràg∏ych
i prostokàtnych oraz systemu
preizolowanego i do transportu
pneumatycznego. Funkcje CADvent
SMARTedit, które usytuowane sà

Podstawà ca∏ej pracy w CADvent
sà funkcje umo˝liwiajàce wykonanie
projektu. Program mo˝e byç
dostosowany do potrzeb ka˝dego
u˝ytkownika,
co
umo˝liwiajà
ustawienia projektowe. CADvent jest
prawdziwym mistrzem wydajnoÊci.
Funkcja EXPRESS obs∏uguje ikony

Funkcje projektowania CADvent
posiadajà mo˝liwoÊci doboru Êrednic oraz obliczania i sà bez wàtpienia najbardziej zaawansowanymi
narz´dziami. Kana∏y mogà byç
wymiarowane w oparciu o sta∏e
ciÊnienie statyczne, maksymalnà
pr´dkoÊç,
optymalny
spadek
ciÊnienia lub zgodnie z metodà
30%.
Obliczenia
mogà
byç
przeprowadzane globalnie dla
ca∏ego projektu lub te˝ mogà dotyczyç tylko wybranych cz´Êci.
Bilansowanie i symulacja przep∏ywu
systemów wentylacyjnych oraz
interaktywna analiza obliczeƒ sà
dope∏nieniem mo˝liwoÊci CADvent.

projektowania z minimalnà iloÊcià
poleceƒ. Znajàc je, znacie Paƒstwo
program CADvent.

w grupie poleceƒ, decydujà o edycji
i inteligentnym przemieszczaniu
narysowanych
i
po∏àczonych
elementów.

Funkcje specyfikacji w CADvent
tworzà list´ materia∏ów - ca∏kowità
lub dla pi´tra/strefy.

Funkcje prezentacji sk∏adajà si´
z raportów wyników obliczeƒ, list
materia∏ów
itd.,
jak
równie˝
z rysunków 2D, prezentacji 3D
i przekrojów. Rysunki przekrojów
mogà byç tworzone za pomocà
automatycznego kreatora.

- oszcz´dnoÊç w systemie planowania projektu

Projekt 2D jest dobry, 3D lepszy
a 4D najlepszy. Ca∏à struktur´ programu zbudowaliÊmy na podstawie
3D z po∏àczeniem do 4D, dlatego
program
nabiera
absolutnie
wyjàtkowej zdolnoÊci do rozwiàzywania przeró˝nych problemów.
Wszystkie obliczenia, wszystkie
rysunki instalacji wentylacyjnej
i wszystkie cechy produktu sà
rzeczywiste. To daje projektantowi
i instalatorowi dodatkowà pewnoÊç
i nowà mo˝liwoÊç by sprawnie
∏àczyç elementy instalacji, co do tej
pory by∏o niemo˝liwe. Dzi´ki temu
∏atwo jest sprawdziç projekt pod
wzgl´dem interferencji z innymi
elementami budynku.
Ju˝ nie ma potrzeby przeprowadzania r´cznych obliczeƒ iloÊci elementów dla rysunków projektowych informacje te mogà byç przekazywane instalatorowi przez projektanta
w formie precyzyjnej specyfikacji

Narysuj

materia∏owej. W rysunkach instalacyjnych 3D ˝adna z cz´Êci
nie
b´dzie
niedokoƒczona.
Odpowiednie
obliczenia
strat
ciÊnienia i zbilansowania instalacji
systemu zostanà przeprowadzane
przed monta˝em i uruchomieniem
instalacji. W przypadku modyfikacji
instalacji
podczas
monta˝u,
z ∏atwoÊcià mo˝na tworzyç kompletne protoko∏y zmian. To tylko
niektóre z zalet programu.

Co oznacza∏by CADvent dla
Paƒstwa? Bez wàtpienia prostot´,
oszcz´dnoÊç czasu i bezpieczeƒstwo. To ju˝ jest coÊ.

Wi´c gdzie ma swój udzia∏ projekt
4D? Otó˝ przez po∏àczenie danych
projektu z CADvent do systemu
planowania projektu uzyskujemy
czwarty wymiar - czas. Pozwala to
na planowanie dostaw, monta˝u
i wprowadzenie nowego sposobu
zarzàdzania czasem.
MIT (the Massachusetts Institute
of Technology) wykaza∏ w jaki
sposób wymiar projektu wp∏ywa na

Oblicz
Wymiaruj

iloÊç b∏´dów w instalacji. Projekt
w 2D daje 100 b∏´dów, taki sam
projekt w 3D daje ich 50 a w 4D ju˝
tylko 10. Dlatego warto te˝
pami´taç, ˝e ka˝dy b∏àd znaleziony
po monta˝u instalacji kosztuje
dziesi´ç razy wi´cej ni˝ ten
znaleziony wczeÊniej.

Prezentuj
OkreÊl iloÊç

Udokumentuj

- lista funkcji

W porównaniu z poprzednià wersjà CADvent zosta∏
rozbudowany i ulepszony pod wieloma wzgl´dami.
bardziej wydajne rysowanie, oszcz´dnoÊç czasu do
30%
bardziej wydajne ustawienia projektowe
ulepszone planowanie w 3D
ulepszone i poszerzone mo˝liwoÊci zmiany danych
produktu
obliczanie wymaganej iloÊci elementów pozwalajàce
na tworzenie rysunków instalacyjnych i dokumentacji
materia∏owej
zwi´kszony zakres produktów do zastosowaƒ
wewn´trznych i produktów prostokàtnych
obliczanie i wymiarowanie instalacji w budynkach
wielokondygnacyjnych
dodatkowe informacje dotyczàce obliczeƒ i specy
fikacji materia∏owych
ulepszone mo˝liwoÊci opisu tekstowego
ulepszone i poszerzone zarzàdzanie tekstem
inteligentna funkcja free-text
planowane po∏àczenie do centrum Lindab w celu
uzyskania cen i z∏o˝enia zamówieƒ
pe∏ny modu∏ do rysowania diagramów
PODSTAWOWE FUNKCJE W PROGRAMIE CADvent
USTAWIENIA PROJEKTOWE
CADvent mo˝e byç u˝ytkowany wed∏ug podstawowych
ustawieƒ. Dla bardziej zaawansowanych u˝ytkowników,
którzy pragnà dostosowaç program do swoich indywidualnych potrzeb, dost´pny jest ca∏y szereg ustawieƒ.
wyÊwietlanie informacji dotyczàcych poszczególnych
elementów np.:
numeru produktu
numeru obliczeniowego
przep∏ywu itd.

opis tekstowy wed∏ug zró˝nicowania na grupy
produktów
ustawienia systemu kodowania
wybór systemu (okràg∏y, prostokàtny, transfer,
preizolowany)
RYSOWANIE I EDYCJA
CADvent posiada doskona∏e i szybkie funkcje rysowania i edycji.
Poni˝ej wyszczególniono list´ tych najwa˝niejszych.
Grupa poleceƒ CADvent EXPRESS
CONTINUE - KONTYNUACJA RYSOWANIA
JOIN - DO¸ÑCZ ELEMENTY
SELECT - WYBIERZ
CONNECT - PO¸ÑCZ
sprawdzanie kolizji
izolacja (wewn´trzna i zewn´trzna)
tworzenie elementów specjalnych
tworzenie obiektu CADvent z obiektu
zapisanego w formie bloku na rysunku

Grupa poleceƒ CADvent SMARTedit
MOVE - PRZESU¡
PROPERTIES - W¸AÂCIWOÂCI
EXCHANGE - ZAMIANA
PROJEKTOWANIE I OBLICZENIA
CADvent posiada najpe∏niejsze funkcje wymiarowania
i obliczeƒ. Program szybko i niezawodnie dostarcza
danych, których uzyskanie za pomocà obliczeƒ
r´cznych zaj´∏oby niewiarygodnie du˝o czasu.
Metody wymiarowania
sta∏e ciÊnienie statyczne
maksymalna pr´dkoÊç
maksymalny spadek ciÊnienia
metoda 30%
Ustawienia rodzaju systemu
systemy sta∏ego przep∏ywu powietrza (CAV)
systemy o zmiennym przep∏ywie powietrza
(VAV)
dost´pny typoszereg Êrednic
Obliczenia
obliczenia przep∏ywu powietrza
obliczenia wycieków
ciÊnienie dyspozycyjne ( do doboru
urzàdzenia)
bilansowanie instalacji (przep∏yw nominalny)
obliczenia ha∏asu
symulacja zmiany przep∏ywu i straty ciÊnienia
dla instalacji
funkcja analizy pr´dkoÊci, ha∏asu, przep∏ywu
integracja obliczeƒ dla instalacji w budynkach
wielokondygnacyjnych
SPECYFIKACJA I PREZENTACJA
CADvent w szybki i prosty sposób generuje specyfikacje projektowe i prezentacje w formie rysunków 2D i 3D.
Specyfikacja
lista materia∏ów
ca∏kowita, dla strefy, dla pi´tra
specyfikacja materia∏u

Raporty obliczeniowe
obliczenia dotyczàce spadku ciÊnienia
obliczenia ha∏asu
Rysunki
rysunki 2D
prezentacje 3D
automatyczne generowanie przekrojów
rysunki i widoki w perspektywie 3D
GWARANCJA SYSTEMU LINDAB
Je˝eli system zostanie zaprojektowany w programie
CADvent oraz zbudowany z produktów Lindab, to firma
Lindab gwarantuje poprawnoÊç po∏àczeƒ, wymiarowania, wyniki obliczeƒ i funkcjonowanie systemu. Prosimy
o skontaktowanie si´ z przedstawicielem Lindab w celu
uzyskania dalszych informacji dotyczàcych pakietu
gwarancji oraz zwiàzanych z nim wymagaƒ.

- centrum szkoleniowe

SZKOLENIA DLA PROJEKTANTÓW, ARCHITEKTÓW I KONSULTANTÓW
Z myÊlà o u∏atwieniu pracy projektowej oraz zdajàc
sobie spraw´ z du˝ych mo˝liwoÊci programu, firma
Lindab organizuje bezp∏atne szkolenia w zakresie
obs∏ugi programu CADvent, na które serdecznie
zaprasza wszystkich zainteresowanych.

Centrum Szkoleniowe, które powsta∏o na terenie firmy
Lindab wyposa˝one zosta∏o w 14 profesjonalnych
stanowisk komputerowych oraz projektor i ekran do
prezentacji . Podczas szkolenia uczestnicy mogà
poznawaç i doskonaliç praktyczne umiej´tnoÊci
w pos∏ugiwaniu si´ programem CADvent. Program ten
wraz z instrukcjà oraz z certyfikatem ukoƒczenia kursu,
mo˝na uzyskaç bioràc udzia∏ w naszym szkoleniu.
Prosz´ o zg∏aszanie akcesu uczestnictwa w szkoleniu
do firmy Lindab.
Szkolenia odbywajà si´ w dwóch poziomach
zaawansowania:

Poziom I - wst´p do projektowania w AutoCAD 3D oraz
funkcje i mo˝liwoÊci programu CADvent.
Poziom II - przeznaczony dla osób, które ukoƒczy∏y
poziom I oraz dobrze znajàcych program. Szkolenie
obejmujàce nowe mo˝liwoÊci programu, pytania i problemy zwiàzane z projektowaniem, rozbudowane
mo˝liwoÊci ustawieƒ ‘Project Settings’.
Szkolenia odbywajà si´ cyklicznie. Do tej pory odby∏o
si´ 150 szkoleƒ, w których wzi´∏o udzia∏ ponad 1500
osób. Terminy szkoleƒ poziomu I i II do ustalenia.
Lindab wspó∏pracuje z uczelniami technicznymi na terenie ca∏ego kraju (Politechnika Warszawska, Krakowska,
Poznaƒska,
Wroc∏awska,
¸ódzka,
Gdaƒska,
Szczeciƒska) i organizuje prezentacje , szkolenia dla
pracowników, studentów ostatnich lat, projektantów.
Wiele prac dyplomowych zosta∏o opracowanych przy
u˝yciu programu CADvent, z wykorzystaniem jego
mo˝liwoÊci rysunkowych i obliczeniowych.

Lindab Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 311, Sadowa
05-092 ¸omianki
tel. +48 22 751 88 90
fax +48 22 751 96 67
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