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Projektowanie z firmà Oventrop

Znajdziesz tam narz´dzie pracy,

jakiego dotychczas na polskim rynku

nie by∏o. Mowa o programie kompu-

terowym Ov-Plan, dzi´ki któremu

narysujesz szkic instalacji, pod∏à-

czysz do niego kocio∏, pomp´, grzej-

niki, wstawisz zawory i ró˝ne inne

niezb´dne elementy. Klikniesz „ob-

licz“ i program dobierze nastawy za-

worów, zestawi list´ materia∏owà

i wydrukuje wyniki. Ale nie te ele-

menty programu decydujà o jego

niezwyk∏oÊci. Zaprojektowanà insta-

lacj´ zobaczysz w aksonometrii, czy-

li, po ludzku mówiàc, tak troch´ jak-

by „z góry“ i „z boku“. T́  zalet´ do-

cenià bez najmniejszych wàtpliwoÊci

zw∏aszcza ci, którzy nigdy instalacji

nie projektowali. Dzi´ki aksonome-

trii mo˝emy szkicowaç jednoczeÊnie

piony i poziomy instalacji. Ani na

chwil´ przy tym nie tracimy orienta-

cji i po nabraniu pewnej wprawy pra-

wie nie pope∏niamy b∏´dów polega-

jàcych na b∏´dnych pod∏àczeniach

lub ich braku. Dowolne elementy

i fragmenty instalacji mo˝emy ko-

piowaç, kasowaç, przetrzymywaç

w katalogu elementów typowych

i wykorzystywaç w kolejnych uda-

nych projektach.

To nie wszystkie mo˝liwoÊci pro-

gramu Ov-Plan. Program u∏atwia za-

projektowanie nieskomplikowanej

instalacji ogrzewania pod∏ogowego

(na razie bez funkcji graficznych).

Ten rodzaj ogrzewania dzi´ki licz-

nym zaletom b∏yskawicznie zyskuje

na popularnoÊci. Niestety, cz´sto

uk∏adany jest troch´ na wyczucie in-

stalatora, a z tym, w zale˝noÊci od

dnia, bywa ró˝nie.

Program Ov-Plan nie zastàpi roz-

budowanego i szczegó∏owego projek-

towania du˝ych instalacji, ale dla ma-

∏ych obiektów jest wystarczajàcy

i skuteczny. Prostota obs∏ugi umo˝li-

wia prac´ na nim w∏aÊciwie ka˝de-

mu, kto wykona∏ choç jednà instala-

cj´ i ma poj´cie o obs∏udze kompute-

ra. Zak∏adamy z du˝ym zapasem, ˝e

Czytelnicy „Magazynu Instalatora“

potrafià du˝o wi´cej. 

JeÊli ju˝ trafimy na stron´

www.oventrop.pl, to warto jeszcze

chwil´ poÊwi´ciç na Êciàgni´cie

dwóch niedu˝ych programów kom-

puterowych: Ov-Select i Ov-Sim.

Program Ov-Select to prosty w ob-

s∏udze kalkulator nastaw wst´pnych

zaworów. Jego u˝ycie u∏atwia dobór

nastaw na podstawie nast´pujàcych

parametrów (w zale˝noÊci od tego,

czym w danej chwili dysponujemy):

● spadku ciÊnienia i wartoÊci prze-

p∏ywu w danym punkcie instalacji,

● kv (do wyliczenia np. ze Êrednicy

kryzy),

● nastaw wst´pnych zaworów innych

producentów (program umo˝liwia

neutralnà dla hydrauliki instalacji za-

mian´ zaworów).

Program drukuje przejrzyste zesta-

wienia materia∏owe z wyliczonymi na-

stawami zaworów. Szczególnie przy-

datne mo˝e si´ okazaç u˝ycie progra-

mu Ov-Select w przypadku koniecz-

noÊci przeliczenia nastaw w remonto-

wanej instalacji c.o., jeÊli mamy do

dyspozycji stary egzemplarz projektu. 

Program Ov-Sim s∏u˝y do celów za-

poznawczo-prezentacyjnych i pozwa-

la na prostym schemacie instalacji

c.w.u. poznaç zasady pracy zaworu

termostatycznego do regulacji cyrku-

lacji. Polecamy go wsz´dzie tam,

gdzie inwestor nie dowierza argu-

mentacji o po˝ytkach p∏ynàcych z za-

stosowania zaworów regulacyjnych

z podwójnà funkcjà regulacji:

● nastawà wst´pnà, regulujàcà prze-

p∏ywy w instalacji c.w.u. nawet wte-

dy, gdy temperatura wody nie osià-

gnie tej ustawianej na termostacie, i

● regulacji termostatycznej ograni-

czajàcej przep∏ywy cyrkulacyjne do

niezb´dnego minimum, jeÊli woda

osiàgnie temperatur´ regulowanà

(z regu∏y 55°C).

Zapraszamy na stron´ internetowà

firmy Oventrop. Trzy opisane progra-

my to tylko cz´Êç jej zawartoÊci. JeÊli

b´dzie k∏opot z Internetem - prosimy

o kontakt z przedstawicielami firmy.

Instalacja 
w aksonometrii
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Szanowny Instalatorze! JeÊli dostaniesz zlecenie na wykonanie
lub remont instalacji w obiekcie typu dom jednorodzinny, bliê-
niak, przedszkole, wiejska szko∏a, Urzàd Gminy lub innym po-
dobnym i masz problem z: brakiem czasu, brakiem projektu,
pieni´dzy te˝ nie za du˝o, nie potrafisz ze spokojnym sumie-
niem odwaliç roboty byle jak, to zapraszamy na internetowà
stron´ firmy Oventrop lub kontakt z jej przedstawicielami.
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