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1 Ogólna charakterystyka programu

Program Oventrop C.O. jest przeznaczony do graficznego wspomagania projektowania nowych
instalacji c.o., regulacji istniejących instalacji (np. w budynkach ocieplonych) oraz do projektowania
sieci przewodów w instalacjach wody lodowej. Istotną cechą programu jest możliwość
umieszczania wielu źródeł czynnika grzewczego (chłodniczego) w jednym projekcie, co znajduje
zastosowanie przy projektowaniu m.in. instalacji czterorurowych.

Program umożliwia wykonanie pełnych obliczeń hydraulicznych instalacji, w ramach
których:

Dobiera średnice przewodów.

Określa opory hydrauliczne poszczególnych obiegów, z uwzględnieniem ciśnienia
grawitacyjnego wynikającego z ochłodzenia wody w przewodach i odbiornikach ciepła.
Podaje całkowite straty ciśnienia w instalacji.

Redukuje nadmiary ciśnienia w obiegach poprzez dobór nastaw wstępnych zaworów lub dobór
średnic otworów kryz dławiących. Uwzględnia konieczność zapewnienia odpowiedniego oporu
hydraulicznego działki.
Dobiera nastawy regulatorów różnicy ciśnienia zainstalowanych w miejscach wybranych przez
projektanta (podstawa pionu, gałąź instalacji itd.).
Automatycznie uwzględnia wymagania odnośnie autorytetów zaworów termostatycznych
(odpowiednie spadki ciśnienia na zaworach).
Dobiera wymiennikowe węzły mieszkaniowe, (wersja 3.8).

Dobiera bufory cieplne współpracujące z węzłami mieszkaniowymi, (wersja 3.8).

Dobiera grupy pompowe.

Dobiera pompy.

Pozwala na zastosowanie sprzęgieł hydraulicznych.

Umożliwia zastosowanie podwójnych rozdzielaczy.

Program umożliwia wykonanie obliczeń cieplnych, w ramach których:

Określa zyski ciepła od przewodów instalacji prowadzonych przez poszczególne
pomieszczenia.
Oblicza ochłodzenie czynnika grzejnego w przewodach.

Dla podanego zapotrzebowania na moc cieplną określa wymagane wielkości grzejników.

Dobiera odpowiednie strumienie czynnika grzejnego dopływającego do istniejących odbiorników
ciepła uwzględniając jego ochłodzenie w przewodach oraz zyski ciepła od przewodów (wariant
regulacji istniejącej instalacji np. w ocieplonych budynkach).
Uwzględnia wpływ ochłodzenia wody w przewodach na wartość ciśnienia grawitacyjnego w
poszczególnych obiegach, jak również na moc cieplną odbiorników ciepła.
Oblicza parametry projektowanych grzejników podłogowych.

W programie jest możliwe zaprojektowanie następujących instalacji:

Instalacja pompowa.

Układ przewodów: jednorurowy, dwururowy lub mieszany.

Czynnik grzejny lub chłodniczy: woda, glikol etylenowy, glikol propylenowy.

Rozdział dolny, górny, układy z poziomym rozprowadzeniem przewodów, układy
rozdzielaczowe.
Grzejniki konwekcyjne, podłogowe lub ścienne.
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Samoczynne zawory odpowietrzające (nie może być sieci odpowietrzającej).

Zwykłe lub termostatyczne zawory grzejnikowe.

Regulacja wstępna za pomocą zaworów z nastawami wstępnymi lub kryz.

Stabilizacja różnicy ciśnienia za pomocą stabilizatorów dławiących.

Możliwość stosowania regulatorów przepływu.
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2 Instalowanie programu

Program Oventrop C.O. jest zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem. Podczas instalacji
uprawnienia do pracy z programem zostają przeniesione z serwera licencji na komputer
użytkownika. Program Oventrop C.O. nie będzie działał bez klucza licencji.

Instalację programu należy rozpocząć od uruchomienia systemu Windows. Następnie do napędu
CD należy włożyć płytę z programem. Po chwili automatycznie powinien uruchomić się program
przeznaczony do instalacji programów oraz ich prezentacji. 

Jeżeli program nie uruchomi się automatycznie (zależy to od ustawień w systemie Windows),
należy za pomocą Eksploratora Windows uruchomić program Setup.exe znajdujący się w
głównym katalogu (folderze) na płycie CD lub DVD.

W celu zainstalowania programu Oventrop C.O. należy kliknąć przycisk Zainstaluj program
Oventrop C.O. a następnie postępować zgodnie z wyświetlaną instrukcją.

2.1 Przenoszenie uprawnień do pracy z programem

Program Oventrop C.O.  jest zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem. Podczas instalacji
uprawnienia do pracy z programem zostają przeniesione z serwera licencji na komputer
użytkownika. Program Oventrop C.O. nie będzie działał bez klucza licencji. Pobieranie klucza
licencji może odbywać się na kilka sposobów:

Pobieranie przez Internet (gdy komputer jest podłączony do Internetu);

Pobieranie przez Internet (gdy komputer nie ma połączenia z Internetem);

Pobieranie przez telefon;

Pobieranie za pomocą faksu.

Istnieje możliwość przeniesienia przenoszenia klucza licencji na użytkowanie programu . W grupie
Oventrop występuje ikona Uprawnienia C.O. służąca do przenoszenia klucza licencji na
użytkowanie programu Oventrop C.O..

 Kierunek przenoszenia klucza licencji jest automatycznie rozpoznawany przez program wg
następujących zasad:

gdy klucz licencji znajduje się na serwerze licencji, to jest przenoszony na Twój komputer;

gdy klucza licencji znajduje się na komputerze, to jest oddawany na serwer licencji.

Oddanie klucza licencji na serwer blokuje pracę programu. Jednak zarówno dane jak i sam
program nie są kasowane. Odblokowanie programu następuje po ponownym pobraniu klucza
licencji na Twój komputer.

Oddawanie klucza licencji na serwer pozwala na dokonanie instalacji programu na innych
komputerach. Jednak nie ma możliwości równoległego pracowania na kilku kopiach programu
jednocześnie.

Zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 1333, poz. 883)
podczas procesu przekazywania klucza licencji żadne informacje dotyczące danych
osobowych użytkownika komputera nie są przekazywane do serwera licencji. 

Pobieranie licencji na użytkowanie programu 
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Na pudełku z płytą znajdziesz naklejki z numerami licencji zamówionych przez Ciebie programów.
Numery licencji mogą być również przekazane drogą internetową. 

Zadbaj aby nie zgubić numerów licencji ponieważ bez nich uruchomienie programu nie
będzie możliwe. Zadbaj również aby osoby nieupoważnione nie miały do nich dostępu.

Naklejka z numerem licencji

Pobieranie klucza licencji na użytkowanie programu rozpocznij od wpisania numeru licencji.
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Pobieranie licencji na użytkowanie programu.

Następnie wybierz sposób pobierania klucza licencji.

Jeżeli jesteś podłączony do Internetu, to najwygodniejszy sposobem pobrania klucza licencji jest:

Pobieranie przez Internet (komputer jest podłączony do Internetu). Wówczas

cały proces pobrania klucza licencji odbędzie się w sposób automatyczny.

Jeżeli Twój komputer nie jest podłączony do internetu ale masz dostęp do innego komputera
połączonego z internetem, to wybierz wariant: 

Pobieranie przez Internet (komputer nie ma połączenia z Internetem). 

Jeżeli nie masz dostępu do internetu wybierz wariant:

Pobieranie przez telefon 

lub 

Pobieranie za pomocą faksu.

Kliknij przycisk  aby rozpocząć proces pobrania klucza licencji jest.

W zależności od  wybranego sposobu pobierania klucza licencji kreator poprowadzi Cię przez
dalszą procedurę.

Oddawanie licencji na użytkowanie programu

Oddawanie klucza licencji na użytkowanie programu rozpocznij od wyboru sposób oddawania
klucza licencji.
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Oddawanie licencji na użytkowanie programu.

Jeżeli jesteś podłączony do Internetu, to najwygodniejszy sposobem oddania klucza licencji jest:

Oddawanie przez Internet (komputer jest podłączony do Internetu). Wówczas

cały proces pobrania klucza licencji odbędzie się w sposób automatyczny.

Jeżeli Twój komputer nie jest podłączony do internetu ale masz dostęp do innego komputera
połączonego z internetem, wybierz wariant: 

Oddawanie przez Internet (komputer nie ma połączenia z Internetem). 

Jeżeli nie masz dostępu do internetu wybierz wariant:

Oddawanie przez telefon 

lub 
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Oddawanie za pomocą faksu.

Kliknij przycisk  aby rozpocząć proces oddawania klucza licencji.

W zależności od  wybranego sposobu oddawania klucza licencji kreator poprowadzi Cię przez
dalszą procedurę.
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3 Instrukcje video

Podręcznik użytkownika programu Oventrop C.O. sporządzony został w formie biblioteki filmów
video zawierających szczegółowe informacje na temat obsługi tej aplikacji.
Podzielony on został na 2 części:

1. Projektowanie na rzutach
2. Projektowanie na rozwinięciach

Każda z części zawiera zestaw filmów instruktażowych przedstawiających poszczególne etapy
pracy z programem.

1. Projektowanie na rzutach

1. Wprowadzenie

2. Dane ogólne

3. Import rzutów kondygnacji

4. Wstawianie grzejników konwekcyjnych

5. Rysowanie sieci przewodów

6. Obliczenia

7. Tworzenie pionu

8. Konstrukcje grzejników podłogowych

9. Rysowanie pól grzejnych

10. Podłączenie grzejników podłogowych

11. Układ rozdzielaczowy

12. Podsumowanie

2. Projektowanie na rozwinięciach

1. Wprowadzenie

2. Dane ogólne

3. Tworzenie stropów 

4. Strefy pomieszczeń

5. Grzejniki

6. Źródło ciepła

https://www.youtube.com/watch?v=VxRljLndV_c&index=1&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X
https://www.youtube.com/watch?v=VxRljLndV_c&index=1&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X
https://www.youtube.com/watch?v=bzNTzSnJr-c&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bzNTzSnJr-c&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1ViibAIlLjc&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=1ViibAIlLjc&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=GeeEqcFmmmY&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=GeeEqcFmmmY&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=7OwbpUkxFLo&index=5&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X
https://www.youtube.com/watch?v=7OwbpUkxFLo&index=5&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X
https://www.youtube.com/watch?v=kH9zcaS6_uM&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=kH9zcaS6_uM&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Z-kvTJpeNXA&index=7&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X
https://www.youtube.com/watch?v=Z-kvTJpeNXA&index=7&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X
https://www.youtube.com/watch?v=juTh_6_NU_4&index=8&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X
https://www.youtube.com/watch?v=juTh_6_NU_4&index=8&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X
https://www.youtube.com/watch?v=ngHU6HqP_2o&index=9&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X
https://www.youtube.com/watch?v=ngHU6HqP_2o&index=9&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X
https://www.youtube.com/watch?v=3P0kj9dxXIs&index=10&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X
https://www.youtube.com/watch?v=3P0kj9dxXIs&index=10&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X
https://www.youtube.com/watch?v=YZL0485eGBY&index=11&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X
https://www.youtube.com/watch?v=YZL0485eGBY&index=11&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X
https://www.youtube.com/watch?v=ork_TicWzyg&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=ork_TicWzyg&list=PLdReX79ApWEUZeBn2Ib046gfW4d2t7c0X&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=HtZCMvuCQqo&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO
https://www.youtube.com/watch?v=HtZCMvuCQqo&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO
https://www.youtube.com/watch?v=NYY0X4sPBbY&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NYY0X4sPBbY&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QK3c8Zuj3oo&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QK3c8Zuj3oo&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=xAnd3dMJq6g&index=4&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO
https://www.youtube.com/watch?v=xAnd3dMJq6g&index=4&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO
https://www.youtube.com/watch?v=U--UK-9INow&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=U--UK-9INow&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=yzJHj-F3rAc&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=yzJHj-F3rAc&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=6
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7. Przewody

8. Diagnostyka

9. Zawory

10. Etykiety

11. Powielanie w pionie

12. Powielanie w poziomie

13. Wyniki

14. Podsumowanie

E-szkolenia

Jako uzupełnienie video-podręcznika obsługi programu polecamy e-szkolenia dostępne na
platformie e-learningowej KursAudytora (www.KursAudytora.pl).

https://www.youtube.com/watch?v=f7iRbpi_KRs&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=f7iRbpi_KRs&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=X1huCwnCNpE&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=X1huCwnCNpE&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=DQZdqMHZAN4&index=9&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO
https://www.youtube.com/watch?v=DQZdqMHZAN4&index=9&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO
https://www.youtube.com/watch?v=zUCkCu_eAZA&index=10&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO
https://www.youtube.com/watch?v=zUCkCu_eAZA&index=10&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO
https://www.youtube.com/watch?v=KudYABUBmik&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=KudYABUBmik&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=nV1lYKJfg1Q&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=nV1lYKJfg1Q&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=ZaJccAZZVCI&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=ZaJccAZZVCI&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=AXiWYWrjizs&index=14&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO
https://www.youtube.com/watch?v=AXiWYWrjizs&index=14&list=PLdReX79ApWEXWlv7XO8wZlV_fQKHlNYoO
http://www.kursaudytora.pl/e-szkolenia/?utm_source=sankom&utm_medium=logoOventrop C.O.&utm_campaign=co40_help&source=sankom
http://www.kursaudytora.pl/?utm_source=sankom&utm_medium=logoOventrop C.O.&utm_campaign=co40_help&source=sankom
http://www.kursaudytora.pl/?utm_source=sankom&utm_medium=logoOventrop C.O.&utm_campaign=co40_help&source=sankom
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4 Skróty klawiaturowe

Główne funkcje programu

Skrót Nazwa polecenia Opis

Ctrl + O Otwórz dane Polecenie służy do otwarcia istniejącego pliku
z  danymi.

Ctrl + S Zachowaj dane Polecenie powoduje zapisanie danych na
dysku w  pliku o  aktualnej nazwie (nazwa jest
wyświetlana w  pasku tytułowym programu).

Shift + Ctrl + S Zachowaj dane
jako

Polecenie umożliwia zapisanie danych w pliku
pod nową nazwą, w wybranym miejscu na
dysku.

F1 Informacja
pomocnicza

Polecenie wyświetla informację na temat
danego elementu programu lub otwiera
odpowiedni katalog. Działanie tej funkcji
zależy od kontekstu, w  jakim została
wywołana.

F9 Obliczenia Polecenie uruchamia pełne obliczenia
projektu.

Alt + F4 Zamknij Polecenie zamyka program.

Okna graficzne

Skrót Nazwa polecenia Opis

Ctrl + R Zakres rysunku Polecenie sprawia, że rysunek jest widoczny
w  całości.

Ctrl + W Zoom okno Polecenie umożliwia wybór oglądanego
fragmentu rysunku. Po jego wywołaniu
kursorem myszy (trzymając wciśnięty lewy
klawisz myszy) należy wybrać fragment
rysunku, który ma być widoczny.

Spacja Chwilowy zoom Wciśnięcie klawisza odstępu (spacji)
powoduje chwilową zmianę skali
wyświetlanego rysunku. W przypadku małej
skali funkcja powoduje powiększenie
fragmentu rysunku wokół kursora, a  w
przypadku dużej skali wyświetlany jest cały
rysunek. Po zwolnieniu klawisza odstępu
następuje powrót do wcześniejszej skali. 

Alt Wyłączenie
skoku myszy

Przytrzymanie klawisza Alt powoduje
chwilowe wyłączenie skoku myszy.
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Ctrl + A Zaznacz
wszystko

Polecenie zaznacza wszystkie elementy,
dostępne w ramach aktualnego trybu pracy.
Np. w trybie pracy Instalacja, zaznaczane są
wszystkie elementy instalacji.

Shift + Kliknięcie Dodaj do/usuń z
zaznaczenia

Kliknięcie obiektu przy jednoczesnym
trzymaniu wciśniętego klawisza Shift sprawia,
że wskazany obiekt zostanie dodany do
zaznaczonych obiektów, a jeśli już był
zaznaczony, to zostanie odznaczony.

Shift +
Przesuwanie

Chwilowy tryb
ORTO

Jeśli w czasie przesuwania obiektów
wciśnięty jest klawisz Shift, to obiekty są
przesuwane dokładnie w  pionie, w poziomie
lub w kierunku o  nachyleniu 45°.

Shift +
Obracanie

Obracanie co
15°

Jeśli w czasie obracania obiektów wciśnięty
jest klawisz Shift, to obiekty są obracane o
kąty, będące wielokrotnością 15°.

Ctrl +
Zaznaczanie
obiektów

Chwilowy tryb
zaznaczania
przeciętych
obiektów

Użycie klawisza Ctrl w czasie zaznaczania
obiektów sprawia, że zaznaczane są obiekty,
które choćby częściowo znajdą się w oknie
zaznaczania.

Ctrl +
Przesuwanie

Szybkie
kopiowanie

Przesunięcie obiektu przy wciśniętym
klawiszu Ctrl tworzy kopię obiektu.

Ctrl + Z Cofnij Wywołanie tego polecenia powoduje
cofnięcie ostatnio przeprowadzonej operacji,
jeżeli istnieje taka możliwość.

Shift + Ctrl + Z Ponów Polecenie ponownie wykonuje cofniętą
operację.

Ctrl + X
lub Shift + Del

Wytnij Polecenie służy do wycinania obiektów
graficznych zaznaczonych na rysunku. W
wyniku jego działania zostają one usunięte z
rysunku i  przeniesione do schowka.

Ctrl + C
lub Ctrl + Ins

Kopiuj Polecenie służy do kopiowania obiektów
graficznych zaznaczonych na rysunku. W
wyniku jego działania zostają one skopiowane
do schowka.

Ctrl + V
lub Shift + Ins

Wklej Wywołanie tego polecenia powoduje
wklejenie do rysunku obiektów ze schowka.

Del Usuń Polecenie powoduje usunięcie zaznaczonych
obiektów z rysunku. W tym przypadku obiekty
nie są kopiowane do schowka.

Ctrl + Q Lupa Polecenie wyświetla okno, umożliwiające
oglądanie w dużym powiększeniu fragmentu
rysunku wokół kursora myszy.

F7 Przybliżenie Polecenie powoduje zwiększenie skali
aktywnego rysunku.
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F8 Oddalenie Polecenie powoduje zmniejszenie skali
aktywnego rysunku.

Ctrl + P Całość Funkcja zmienia skalę rysunku, tak że
widoczna jest cała szerokość lub wysokość
dostępnej przestrzeni roboczej.

Ctrl + E Płynny zoom Polecenie przełącza program w tryb płynnej
zmiany skali rysunku. Po jego wywołaniu
kursorem myszy (trzymając wciśnięty lewy
klawisz myszy) należy przesuwać mysz w górę
w celu zwiększania skali lub w dół w celu jej
zmniejszenia.

F6 Poprzednia skala Polecenie przywraca poprzednią skalę
rysunku.

F5 Odmaluj rysunek Podczas rysowania mogą zdarzyć się
sytuacje, w  których program pozostawi na
ekranie resztki przesuwanych lub usuwanych
obiektów (tzw. śmieci). Wybranie tego
polecenia wymusza odmalowanie rysunku.

Ctrl + 1..8 Skala Funkcja ustawia skalę rysunku 100% w
przypadku wciśnięcia Ctrl + 1; 200% – w
przypadku wciśnięcia Ctrl + 2 itd. do 800%
dla Ctrl + 8.

Wyniki obliczeń

Skrót Nazwa polecenia Opis

Ctrl + Tab Dane/Wyniki Polecenie przełącza okno pomiędzy
rysunkiem z  danymi i  rysunkiem z wynikami.

Ctrl + Spacja Dane/Wyniki
(chwilowo)

Polecenie przełącza okno pomiędzy
rysunkiem z  danymi i  rysunkiem z wynikami
na czas przytrzymania skrótu klawiaturowego.
Umożliwia podejrzenie drugiego wariantu
rysunku i szybki powrót.

Ctrl + Kliknięcie Wyniki – Obiegi Kliknięcie odbiornika (np. grzejnika) na
rysunku z  wynikami z jednocześnie
wciśniętym klawiszem Ctrl powoduje
wyświetlenie w tabeli danych z wynikami
obliczeń obiegu przez wskazany odbiornik.

Tabele

Skrót Nazwa polecenia Opis
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Ins Wstaw wiersz Polecenie dodaje nowy wiersz w tabeli w
miejscu, gdzie znajduje się aktywna komórka.

Ctrl +
BackSpace

Usuń wiersz Polecenie usuwa aktywny wiersz z tabeli.

Ctrl + F Znajdź Funkcja wyszukuje zadany tekst w tabeli.

Ctrl + H Zastąp Funkcja umożliwia zamianę tekstów w tabeli.

F3 Znajdź następny Polecenie wywołuje ponownie funkcję Znajdź
lub Zastąp z takimi samymi danymi.

Shift + Kliknięcie Zaznacz obszar Polecenie umożliwia zaznaczenie obszaru
(fragmentu) tabeli.

Główne okna programu

Skrót Nazwa polecenia Opis

Ctrl + Y Dane ogólne Skrót wyświetla okno Dane ogólne.

Ctrl + P Dane –
Pomieszczenia

Skrót wyświetla okno Dane –
Pomieszczenia.

Ctrl + D Dane – Rysunki Skrót wyświetla okno z rysunkami z danymi.

Ctrl + M Dane – Materiały Skrót wyświetla katalog materiałów.

Ctrl + B Dane –
Przegrody

Skrót wyświetla katalog przegród
budowlanych.

Ctrl + K Dane –
Konstrukcje
grzejników
podłogowych

Skrót wyświetla katalog konstrukcji grzejników
podłogowych.

Ctrl + U Dane – Inne
urządzenia

Skrót wyświetla katalog innych urządzeń.
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