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Instalace DDS-CAD 14 CZ
1.
2.
3.
4.

Rozbalte DDS-CAD14CZ.zip do vybrané složky pro instalační soubory
Při rozbalování zadejte heslo: DDS*2018
Spusťte Autorun.exe
Nejdříve nainstalujte DDS-CAD 14 v anglické verzi

5.

6.
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7.

8.
9. Pokud již máte DDS-CAD instalován, před instalací se rozhodněte, zda budete provádět upgrade starší verze, nebo budete chtít obě verze v provozu. To doporučujeme v případě, že
právě dokončujete nějaký projekt. Program jako možnost nabídne paralelní instalaci.

10.
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11.
12. Rozhodněte se, zda se chcete účastnit programu pro vylepšování DDS-CAD. Program potom
sbírá údaje o hardware počítače a využití DDS-CAD.
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13.

14.
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15.

16.
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17.
18. Nyní nainstalujte české prostředí DDS-CAD 14

19.
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20.

21.
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22.
23. Windows nemusíte restartovat
24. Spusťte DDS-CAD
25. V případě, že provádíte upgrade DDS-CAD, aktualizujte svůj hardlock tlačítkem [Aktualizovat] a volbou [Z internetu]
Pro práci v nové verzi doporučujeme starší projekty překopírovat do složky projektů pro verzi 14.
Při prvním otevření projektu se modely převedou do nové verze. Po provedení převodu již není
možné je otevřít ve starší verzi DDS-CAD!

Stručný přehled změn DDS-CAD 14
Jádro & základ
64-bit
Barevný kurzor a osy
Indikátor souřadného systému
Barevný kurzor pro snadnější orientaci
Dynamické pomocné čáry
Složka pro uživatelská nastavení a soubory
Správa databáze místností pro více uživatelů

IFC
IFC správce souborů
Nový IFC motor
Koordinační IFC soubory
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Elektro
Uložení SBD souboru
Pevné dimenze kabelů
Pevná délka kabelu
Sdružení přístrojů do skupin jako kombinace
Připojení kabelů k objektům se 2D offsetem
Nová funkce pro lávky, žebříky a žlaby
Nová funkce pro kreslení kabelové trasy
Změna výpočtu kabelů
Možnost určení, odkud se počítá úbytek napětí
Nová plocha pro nástěnná pohybová čidla
Změna výchozích pracovních nástrojů
Vylepšení funkce pro samostatné přístroje do rozváděče (DC)
Viditelnost 2D bodů

Zdravotní technika a vytápění
Výpočet pitné vody – hydraulické vyvážení
Podpora vyvažovacích ventilů
Aktualizace šablon zpráv Crystal Report
Rozšíření informací pro hydraulické vyvážení
Sloupce v dialogu pro výpočet – úprava
Okruhy a cirkulace
Vylepšení pro výpočet odpadních vod
Zamykání/odemykání všech dimenzí
Použité hodnoty pro výpočet K=1,2 a K=1,4
Vylepšené funkce vytápění
Výpočet tepelných ztrát a vzduchotechnika
Hydraulické výpočty
Regulační ventily
Nové regulační ventily
P-var viditelný v dialogu pro výpočet
Vylepšený výpočet radiátoru
Vylepšený výpočet vytápění / chlazení
Vylepšený výpočet podlahového vytápění
Nové typy ventilů
Umožnit změnu z tepelného zisku na tepelné ztráty a naopak
Pomocník pro řešení negativních délek segmentů a neplatných sekvencí

Vzduchotechnika
Výpočet tlakové ztráty
Zvýšené seřizovací kroky vzduchové svorky a klapky
Podpora přirozených větracích zón
Barvy zón budovy při výpočtu požadavků na průtok vzduchu
Zeta výpočet nezávislý na směru kreslení
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Formát spolupráce BIM (BCF)
Nové uživatelské rozhraní BCF
BCF projekty založené na souborech
Projekty BCF serveru / klienta (workflow cloudu)
Přepínání mezi novým a starým uživatelským rozhraním BCF
Integrace KUBUS BIMcollab (BCF manager třetí strany)

Program zapojení zákazníků
DWG
Funkční změny
Uživatelské rozhraní
Rozvržení DWG bylo přesunuto do stromu
Podrobnější popis změn bude k dispozici na stránkách dds-cad.cz ke stažení během dubna 2019.
Přejeme Vám příjemnou práci s novou verzí DDS-CAD ☺

Ing. Štěpánka Tomanová
produktová manažerka DDS-CAD CZ
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