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Historie změn DDS-CAD 15
Aktuální historii změn a seznam úprav najdete vždy v programu v menu Nápověda => Historie
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Základní změny
Výchozí nastavení pro databáze produktů
Od DDS-CAD 15 je možné nastavit několik úrovní přístupu k úpravám v databázích produktů:
•
•
•

bez možnosti přenášet produkty z projektu do jiné databáze, včetně projektové ARD do USER (tlačítko Správa je šedivé)
aktivní tlačítko Odstranit – platné jen pro databázi v projektu
bez přístupu k rozšířeným funkcím (tj. mapování na CSV, BIMobject, atd..)

Nová konfigurace je jednodušší pro nové uživatele a snižuje nejasnosti pro začátečníky. Zároveň umožňuje
nastavit specifické pracovní postupy ve větších firmách, kdy za tvorbu nových prvků jsou zodpovědni jen
vybraní členové týmu.

Okno vlastností (Property Grid)
Pro prvky modelu je ve výchozím nastavení aktivní okno vlastností po pravé straně.
Okno vlastností obsahuje pro prvky:
•

obsah původní záložky Objekt a „pozice a natočení.

•

podporuje úpravu více prvků
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pracuje jako ukotvitelné okno
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Úvodní stránka
DDS-CAD 15 představuje novou úvodní stránku správce projektu. Umožňuje vytvářet náhledy na projekty

Pomocí úvodní stránky máte k dispozici funkce:
•
•

rychlejšího přístupu k naposledy zpracovávaným projektům
hledání projektů v rámci aktuálně nastavené aktivní složky pro projekty

Tato stránky není povinně aktivní. V pravém spodním rohu si ji můžete vypnout a zapínat jen pomocí položky z menu Soubor.
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Umístění projektu
Aktuální umístění projektu se nyní ukládád do souboru SiteInformation.fc v rámci projektu.
Tyto informace se nastavují podle stavební části a ovlivňují některé technické výpočty. Do tohoto nového
dialogu se přemístila i funkce pro nastavení severu.
Nejdříve musíte ikonou zámečku zpřístupnit možnost úpravy údajů, a pak můžete nastavení upravovat.

Najdete zde i světové souřadnice i aktuální souřadný systém. Tato nastavení jsou součástí IFC4. Pro úpravu
byly vyvinuty funkce:
•
•

nastavení polohy celé budovy
přesunula se sem funkce pro nastavení pozice slunce a směru severu
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Údaje o budově
Dialog se údaji o budově se změnil a některé položky z něj byly přemístěny jinam (CTRL+B):
•
•
•
•
•
•
•
•

vlastnosti místností, oken, stropů jsou nyní v ukotvitelném okně
používají se záporné ref. výšky podlaží
pohledy jsou nyní více intuitivní
vnější teplota je odstraněna
počet podlaží je odstraněno
celková výška budovy je odstraněna
počet místností a celková plocha je přemístěna do seznamu podlaží
podlaží označená mimo aktivní část objektu jsou vyznačena šedivě, ale jejich počet a plocha jsou do
celkového přehledu započítány
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Nastavení jednotek (QPP)
Nastavení jednotek lze provádět i pomocí okna vlastností a podporuje:
•
•

přidávat množství a jednotky pro export IFC
přidávání jednotek do IFC Pset pokud IFC type je obecné IfcReal

Zobrazují se jen jednotky platné pro aktivní projekt, nikoliv všechny definované:
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Zrcadlení
DDS-CAD 15 představuje novou funkci pro zrcadlení. Vývoj této funkce je rozdělen do několika fází a v15
přichází s první fází. Funkce zrcadlení není prostou matematickou funkcí pro zrcadlení geometrie, ale bere
v úvahu vlastnosti prvků, které jsou vlastní jen prvkům TZB. Například značky elektro mají vždy určitý směr
a natočení, to bude při zrcadlení zachováno
Funkce zrcadlení v této fázi se používá takto:
•

vyberte více prvků v modelu

•
•

dalšími dvěma kliknutími určete osu zrcadlení

Tip: aktivní

pomůže při zadávání osy

Důležité upozornění: tato první fáze vývoje má určitá omezení
Není možné zrcadlit tato vedení:
•
•
•

potrubí ZTI
potrubí VZT
kabelový nosný systém
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Můžete tak zatím zrcadlit jen samotné prvky bez propojení.
Je možné zrcadlit kabely, vodiče a kabelové trasy.

Editor produktů
•

IP/EP mají nová dialogové okna převzatá z původního makra české lokalizace. Bod se zadá před vyvoláním ikony

•

připojovací body jsou nyní v modelu označena křížkem v kolečku a lze je posouvat

•

nové ikony jsou na liště, zároveň však zůstává aktivní i makro IPm v české lokalizaci (s možností
interaktivního zadávání bodů)
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IFC
Import IFC
DDS-CAD 15 nyní používá nový způsob zpracování hlavních souborů DDS-CAD 14 používala tento způsob
jen pro koordinační soubory. Proto byly odstraněny položka z dialogu IFC možností:

Ve správci souborů si můžete zapnout/vypnout zobrazení místností IfcSpaces (BldRom objekty):

Export IFC
DDS-CAD 15 nastavení exportu bylo zjednodušeno.
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Je možné exportovat požadavky na prostupy - Provision for Voids (S&D) bez stavebních prvků pomocí samostatného nastavení.

Podlaží, která chcete exportovat se označují v dialogu Budova – označením prvního a posledního podlaží,
které se bude exportovat. Ostatní se označí šedivou barvou.

Nastavení má přímý vliv na exportovaný soubor:
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Vylepšení výkonu při manipulaci se soubory IFC ve velké podrobnosti jsou zavedeny díky možnosti upravit
minimální velikost oříznutí. Obrázek níže ukazuje vlevo zmenšené detaily (hodnota 0,05) a vpravo má původní podrobnost včetně velmi malých děr / dutin.

Adresy URL, produktové listy nebo odkazy na externí dokumenty jsou exportovány z vlastnosti Externí informace o produktu. Tlačítko pro externí adresy URL je k dispozici ve výsledném exportu a je klasifikováno
jako odkaz na dokument. Tato vlastnost se používá pro doplnění uživatelských parametrů požadovaných
při exportu IFC.
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Nový exportní modul podporuje také export klasifikací. Klasifikace lze konfigurovat pomocí
nabídky

.
Název klasifikace musí odpovídat na-mi šablony v jedné z následujících možností označení:
Pozice, Text,
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Export IFC pro elektro
V DDS-CAD 15 je implementováno několik vylepšení pro export modelů elektro:
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•

přípojné body IfcPort jsou nyní exportovány do IFC

•

různé typy ochranných zařízení jsou exportovány do pole PredefinedType

•

charaketeristiky z Elp.Cod.dat jsou exportovány jako ElementType

Nahrazuje se několik dříve pevně zakódovaných hodnot:
•
Kabel - jmenovitá teplota od Elp.Cdc.dat. Jmenovité napětí je odstraněno, způsob instalace
vybraný ve vstupu pro výpočet kabelu je exportován jako „výskyt segmentu kabelu. Způsob instalace“.
•

Rozvodná deska - SystemType ze vstupního / napájecího obvodu

•
Žebřík - používá číslo symbolu k nastavení hodnoty pro PredefinedType;
CABLELADDERSEGMENT, CABLETRAYSEGMENT nebo USERDEFINED.Internal information only

Export IFC ZTI/T a VZT
Izolace
Až do DDS-CAD 14 byla izolace přiřazená segmentům potrubí a potrubí byla exportována v jedné vrstvě materiálu pro objekt. V DDS-CAD 15 se objekt a izolace exportují jako dvě oddělené vrstvy materiálu pro Materiál:
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Pokračují interní vývojové práce na konfigurátorů vlastností a jejich přiřazení do IFC. Vše je založeno na technologiích openBIM a bSDD (buildingSMART Data Dictionary).

Elektro
Výpočet dimenze kabelů
Výpočet kabelu byl dále optimalizován v několika aspektech.
Nyní se rozpoznávají automaticky jednožilové a vícežilové kabely a použije se výchozí metoda instalace. Výchozí nastavení je řízeno z Elp-Cdc.dat.
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Podle typu vybraného ochranného zařízení se nastavení ochrany proti přetížení a zkratu provede automaticky. Pro zajištění flexibility ve zvláštních situacích je možné vybrat požadované ochranné zařízení ručně.
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Seznam bude automaticky nastaven.

Automaticky se také nastaví správné nastavení doby vypnutí.
•

Napájecí obvod pro rozváděč je nastaven na 5 sekund

•

„Normální“ koncový obvod s lb <= 32A je nastaven na 0,2 sekundy

•

„Normální“ koncový obvod s lb> 32A je nastaven na 5 sekund

Pokud jsou použity paralelní kabely, výpočet to automaticky zváží a zmenší minimální požadovaný rozměr
kabelu
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Technologie vedení trasy
Nový způsob je nyní aktivní i pro zbývající vedení
•
•
•

kabelové trasy
kabely
vodiče

Kabelová trasa
Při spuštění tvorby nové kabelové trasy se zobrazí zcela nový dialog. Tento nový dialog zahrnuje strom
vlastností a několik funkcí kontextového menu:
•
kreslit jako křivku - není k dispozici pro kabelovou trasu, protože není možné nakreslit kabelovou cestu jako křivku (spline)
•
přidat vodič - je možné přidat jednotlivé vodiče pro každý kabel sdružený v kabelové trase
•
vlastnosti - tato možnost zobrazuje další vlastnosti, jako je poloha obrysu a atributy. Ve
verzi 15 tyto vlastnosti zatím okno vlastností nepodporuje
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Po vytvoření a doplnění kabelové trasy se změní její reprezentace. Všechny kabely procházející kabelovou
trasou jsou uvedeny ve stromu vlastností a mají vlastní funkci kontextového menu. Při výběru jednoho z
kabelů se jeho vlastnosti zobrazí přímo ve spodní části dialogu. Pro kabely uvnitř kabelových tras jsou k dispozici následující možnosti místní nabídky:
•
Zoom/lupa - umožňuje vám přiblížit první segment kabelu, který je připojen k vedení kabelu,
•
vlastnosti - zobrazí dialog „Načíst data a výpočet“. V současné době DDS-CAD 15 nepodporuje zobrazení těchto informací v okně vlastností.
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Pomocí kontextové nabídky je možné do kabelů přidávat nebo odebírat jednotlivé vodiče. Použitím samostatných vedení je upraveno znázornění kabelové trasy v modelu. Nyní je viditelná celková dimenze. Nezapomeňte, že pokud chcete vidět skutečnou velikost kabelové trasy včetně velikostí potrubí, měli byste mít
v nabídce Zobrazit aktivovanou funkci „Rozšířená prezentace“
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Kabely
Nový systém práce je použitý také pro kabely. Při práci s kabely se zobrazí nový dialog pro vlastnosti. To
platí také při úpravách kabelu uvnitř Seznamu obvodů nebo při spuštění funkce Nakreslit kabel z dialogu
Seznam obvodů.
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Pokud kabel obsahuje dílčí segmenty s různými způsoby instalace, může obsah dialogu vypadat takto:
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Je možné nakreslit kabel jako křivku. Tato funkce je k dispozici v místní nabídce. Aktivace kreslení křivky
lze provést pouze pro kabely samostatně (bez vícenásobných úprav). Ve výchozím nastavení je aktivována
další funkce kontextového menu Zobrazit před kreslením. Je-li tato možnost aktivní, zobrazí se při použití
funkce Kreslit kabel v rámci dialogu Seznam obvodů dialogové okno s kabelem. Pokud není aktivní, dialogové okno Kabel bude přeskočeno.
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Trubka
Nová funkce pro trubky je nyní také založena na polyline, podobně jako nosný systém kabelů (žebříky,
lávky, trubky), kabelové trasy a kabely. To znamená, že například symbol napojení na další/předchozí podlaží je nyní k dispozici také pro vedení trubek. Obecně je manipulace a chování nové funkce srovnatelné
s funkcemi pro ostatní nosný systém.
Trubka může sdružovat jeden nebo více kabelů. Z tohoto důvodu jsme „interně“ nazvali tuto funkci „skupinová trubka“. Porovnejte tuto funkci s novou vylepšenou funkcí kabelu, kde je možné aktivovat trubku jen
pro jeden kabel. To nyní ovlivňuje reprezentaci v DDS-CAD 15 (nyní je viditelný vodič na kabelu).
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Rozvodky
Funkce pro krabice vkládané do trubek má nyní rozšířenou funkcionalitu:
•
Je zaveden nový výchozí objekt, který nyní také zobrazuje body připojení (i když je umístěn
natočený).
•
Rozvodku lze otáčet pomocí kontextového menu, což vám umožňuje umístit ji správně na
zeď.
•
Databáze produktů obsahuje výchozí předdefinovanou montážní výšku, která má vliv na
rotaci. To znamená, že se rozvodka s výškou „volně“ (tj. není umístěna do stropu, na podlaze) automaticky otočí.
•
Trubku lze připojit k rozvodce pomocí přichycení k připojovacímu bodu. Navíc je nyní
možné propojit podobným způsobem i kabel.
•
Nová funkce rozvodky vám umožňuje přímo připojit další objekt. Například, když je krabice
připojena ke kabelu (tj. obvodu), potom objekt připojený k rozvodce získá automaticky informace o
obvodu.
•
Systém skládající se z trubek a rozvodek lze automaticky zkontrolovat pomocí funkce Zkontrolovat a ověřit. Budou analyzovány následující situace:
o zda jsou trubky s různými rozměry připojeny přímo např. přes připojovací bod
o zda je rozměr trubky větší než maximální možný rozměr připojovacího bodu v rozvodce.

Kabelové žebříky
Propojení kabelových žebříků (a podobných nosných systémů) s různou montážní výškou je nyní blokováno
pro případ, že nejsou vzájemně kolmé. Bublinová nápověda ukazuje zprávu, že není možné při zvednutí kurzoru nad žebříkem, ke kterému se chcete připojit.
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V této situaci není možné se připojit kliknutím. Jak je uvedeno v bublinové nápovědě, nejprve vyberete polohu, kdy by svislý ohyb měl být na žebříku kolmý k žebříku, ke kterému se chcete připojit.
V DDS-CAD 15 je také možné do modelu volně vložit T-kus, redukci nebo držák. Chcete-li to provést, musíte
k vložení objektu do modelu použít [Alt] + levé tlačítko myši. V dřívějších verzích DDS-CAD nemohly být tvarovky a držáky umístěny volně mimo nosný systém. Redukce lze volně umístit pomocí [Alt] + levé myši.

Ikony pro nosný systém kabelů
Funkce pro nosný systém kabelů má nové ikony a je nyní rozdělen na skupiny žebříky a lávky, lišty a trubky.

Správce rozváděče
DDS-CAD 15 přichází s novým správcem rozváděče. Všechny existující rozváděče a jejich struktura / hierarchie (jak jsou vzájemně propojeny) jsou nyní k dispozici v novém ukotvitelném okně. Nový dialog používá
nový navigační strom a dialogové okno Vlastnosti. Otevření kontextové nabídky ve stromu navigace poskytuje přístup k několika funkcím, jako je Nový, Kopírovat, Odstranit, Lupa a Vlastnosti.
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Pokud je rozváděč již umístěn v modelu, který není otevřen, funkce Zoom nebude dostupná (šedá). Vlastnosti tohoto rozváděče jsou zobrazeny pouze pro čtení.
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Navigační strom zobrazuje různé ikony, z nichž každá má jiný význam:
•

Modrý kruh – rozváděč není umístěn v modelu.

•

Šrafovaný trojúhelník - na tomto rozváděči je aktivní možnost Spustit výpočet úbytků napětí.
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V DDS-CAD 15 je také možné odstranit rozváděč. Před jeho odstraněním je však třeba splnit několik podmínek:
•

Objekt nesmí být vložen do žádného modelu

•

Neměl by obsahovat žádné obvody (tj. Seznam obvodů by měl být prázdný)

•

Neměl by se používat ve schématu

Seznam problémů poskytuje přehled zpráv, pokud některá z výše uvedených podmínek není splněna. Pokud jsou splněny všechny podmínky, je možné rozváděč z projektu úplně smazat.

Chráněné plochy
Vzhledem k hlášeným problémům bylo rozhodnuto, že chráněné plochy a oblasti čidel pohybu, kamer atd.
jsou v normálním prezentačním režimu ploché:
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Stále je možné vizualizovat oblasti se svazkem jako v předchozích verzích aktivací funkce Rozšířená prezentace v menu Zobrazit.
Problém změny velikosti detektorů byl vyřešen v DDS-CAD 15. Změna měřítka měnila v předchozích verzích
i detekční oblasti. Tato chyba je nyní opravena. Chráněné plochy zůstávají ve stejném tvaru a velikosti. Pokud jsou detektory v měřítku, není možné chráněnou plochu upravovat.

Další schémata a diagramy
DDS-CAD 15 představuje podporu pro více typů automatických blokových schémat. Nyní je možné vytvořit
schéma i pro systémy EZP a sestra-pacient. K tomu se používá stávající funkce (podobně jako PZTS, nouzové osvětlení atd.), To znamená, že jsou k dispozici dva nové obvody nízkého napětí. Musíte je použít, pokud chcete vytvořit schéma automaticky.
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Paralelní kabely
Paralelní kabely jsou nyní automaticky rozpoznávány a zobrazovány odlišně v modelech, výpočtech kabelů
a zprávách

Polysun Inside
Databáze, kterou používá Polysun Inside, je aktualizována. Stav databáze v DDS-CAD 15 je k 19.06.2019.
Funkce Polysun Inside jsou odstraněny ze sady nástrojů. Místo toho jsou nyní k dispozici v nabídce Nástroje, kde najdete také další funkce, které používají různé interface / výpočty.
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Zdravotní technika a vytápění
Databáze obecných otopných těles
Obecná databáze otopných těles používá, pokud je to možné, nový objekt otopného tělesa včetně všech
možností nastavení.
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Tepelný výkon podle EN 12831-1 2017
Nová norma tepelného výkonu vstoupila v platnost téměř ve všech evropských zemích. To znamená, že
DDS-CAD by s ním měla vyhovovat, aby zajistila podrobné výpočty podle normy. S vydáním nové normy byl
výpočet tepelné zátěže v DDS-CAD 15 kompletně přepracován. Využívá všechny nové vývoje na úrovni jádra a uživatelského rozhraní a je ukázkou toho, jak budou všechny výpočty v DDS-CAD do budoucna nastaveny v DDS-CAD.

Převod projektů
•
•

Součástí DDS-CAD 15 je pouze nová EN 12831-1 z roku 2017 (starý výpočet není k dispozici a byl ze
všech dialogů odstraněn)
Prostorovou teplotu a typy se z nového tepelného výkonu se používají v následujících výpočtech
o U-hodnotu (pokojová teplota a vnější teplota)
o otopné těleso (pokojová teplota)
o podlahové vytápění (pokojová teplota a typy)
o pitná voda - výpočet cirkulace (pokojová teplota)
o export gbXML po provedení výpočtu tepelné zátěže (teplota místnosti)

Důležité: Při převodu projektu na DDS-CAD 15 jsou teplota a typy místnosti stejné jako pro tepelný výkon
vyplývající ze staré verze, dokud nebude v DDS-CAD 15 proveden nový výpočet tepelného výkonu. Pokud
uživatel chce změnit např. pouze jedna nebo několik teplot v místnosti v převedeném projektu, je nutné
spustit výpočet pro projekt s novým EN 12831-1 od roku 2017. Výsledkem budou odlišné výsledky tepelného výkonu ve srovnání se starým tepelným výkonem. To následně také ovlivňuje již existující otopná tělesa a obvody UFH. Uživatelé by si měli být toho vědomi.

Dialog
Nový výpočet je dostupný z menu Nástroje (nikoliv z dialogu Budova).

Výpočet má kompletně přepracovaný vzhled.
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Struktura úrovní
Tato stromová struktura zahrnuje kompletní topologii budovy v souladu s IFC. Nejvyšší úroveň je místo
stavby, pak stavební entity (podlaží, zóny atd.) a místnosti. Pro procházení modelem můžete použít stromovou strukturu.
Kritéria návrhu
Obsahují vlastnosti vybraného prvku ve struktuře úrovní. Vlastnosti mohou být definovány uživatelem (bílé
/ žluté pozadí) nebo jsou vstupy z jiných zdrojů, jako je model budovy, výpočty nebo jiné profese (šedé pozadí). Zobrazený obsah závisí na vybrané pozici ve struktuře úrovní plus vybraný obsah; Místo, budova, stavební entita nebo místnost.
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Výsledky
Obsahují výsledky výpočtu pro větrání, ztrát přenosem a celkového tepelného výkonu. Zobrazený obsah
závisí na vybrané poloze ve struktuře úrovní.
Místnosti
Seznam místností v tabulce s kritérii návrhu a obsahem výsledků. Zobrazený obsah závisí na vybrané poloze
ve struktuře úrovní.
Prvky
Seznam prvků v tabulce s kritérii návrhu a obsahem výsledků. Zobrazený obsah závisí na vybrané poloze ve
struktuře úrovní.
Jednoduchý/rozšířený pohled
Zjednodušuje, nebo rozšiřuje zobrazené vlastnosti v závislosti na tom, co je požadováno v kritériích návrhu a
výsledcích.
Dědění
Je možné převést kritéria návrhu z vyšší úrovně na nižší, tato vlastnost se nazývá dědičnost. Kromě toho
existuje možnost tuto dědičnost potlačit manuálním zadáním hodnoty na nižší úrovni.

Seznam místností a prvků
Úprava
Pro Seznam místností / komponent jsou k dispozici následující možnosti úprav:
• úprava každé hodnoty ve sloupcích, které mají bílé (zděděná hodnota) nebo žluté pozadí (ručně
definovaná hodnota)
• hodnoty s šedým pozadím definovaným jiným zdrojem (model budovy, ventilační disciplína, výpočet)

PROSINEC ’19

DDS-CAD

•

•

42

viditelnost sloupců může být definována uživatelem. Umožňuje upravit dialog na základě požadavků samotného projektu nebo pracovního procesu (čistý vstup, výsledky / kontrola nebo porovnání).
prvky lze upravovat prostřednictvím místní nabídky. K dispozici jsou možnosti duplikovat, odstranit
a deaktivovat.

Vícenásobná úprava
V seznamu místností a součástí je možné použít vícenásobné úpravy nebo vícenásobné třídění. Například
třídění na sloupcích Produkt, Orientace a Pozice umožňuje okamžitě změnit každou vnější stěnu pomocí
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Orientace N (orth) a Pozicí „na vnější zeď“ na jinou pozici, jako na jinou budovu.

Tepelný výkon z větrání
Výpočet tepelného výkonu větráním se obecně změnil na úplně novou metodu výpočtu,
•

je možné zajistit n_min, přívod přiváděného vzduchu, proudění odváděného vzduchu a proudění
přiváděného vzduchu s teplotou přenosu a proudění vzduchu ATD například v seznamu místností
na úrovni entity budovy.

Zóny větrání
•

Stavební zóny jsou automaticky považovány za zóny větrání pro tepelný výkon

•

Výjimka: pokud jsou zóny s typem Větrání definovány v zóně budovy, pak má vyšší prioritu (zóny se
při výpočtu tepelného výkonu považují za zónu větrání).

•

Místnost lze přiřadit pouze k jedné zóně, jinak bude při výpočtu tepelného výkonu zobrazena
zpráva

Navigace v dialogu Budova a pro výpočet tepelného výkonu
Dialog tepelného výkonu obsahuje všechny místnosti a prvky budovy v jediném přehledu. Proto má navigace v projektu prioritu a v kontextové nabídce je k dispozici několik funkcí:
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•

Zoom/lupa - vyberte ve stromové struktuře místnost nebo prvek otevřeného modelu a použijte
Zoom

•

Aktivovat model - přiblížení nebo nalezení místnosti / prvku je možné pouze při otevřeném modelu. Jinak musíte nejprve aktivovat model pomocí funkce Aktivovat model.

•

Vyhledávač místností - kliknutím na místnost v otevřeném modelu ji najdete ve stromové struktuře
dialogu o tepelném výkonu.

Třídění stavebních prvků a místností
DDS-CAD 15 třídí stavební prvky a místnosti vzestupně v abecedním pořadí (jméno začíná číslem na přední
straně). Výjimkou je výchozí entita budovy / společná oblast, jedná se vždy o první uzel ve stromové struktuře. Nezáleží na tom, v jakém pořadí byly prvky a místnosti vytvořeny.
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Horké klávesy
Pomocí kláves se šipkami otevíráte a zavíráte větve stromu v dialogu tepelného výkonu:
•
•
•

šipka dolů/nahoru pro posun ve struktuře
šipka vpravo otevře a šipka vlevo zavře větev
PageUp, nebo PageDown posune na první, nebo poslední položku v seznamu

Strom / větev tak lze velmi rychle otevřít a zavřít pomocí šipky doleva a šipky dolů.
Seznam ostatních horkých kláves:
•
•
•
•
•
•
•
•

* (Num klávesnice) zobrazí všechny podpoložky vybrané položky
+ (Num klávesnice) zobrazí všechny podpoložky pod vybranou položkou
- (Num klávesnice) sbalí všechny podpoložky u vybrané
Šipka doprava zobrazí podpoložky přímo pod vybranou položkou (stejné jako +)
Šipka doleva sbalí vybranou skupinu položek a přesune se do kořenového listu skupiny
CTRL+ šipka nahoru posouvá pohled beze změny výběru
CTRL+ šipka dolů Posouvání pohledu beze změny výběru
Libovolné písmeno nebo číslo přesune výběr na položku odpovídající zadanému znaku na začátku
titulu

Možnosti
Dialog Možnosti nabízí různé možnosti:
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Národní příloha: národní přílohy jsou vytvořené národní normalizační organizací. Ve výchozím nastavení DDS-CAD 15 přichází s možností vybrat Evropu, Německo nebo Rakousko

•

Data z DDS-CAD vzduchotechnika: načte proud přiváděného vzduchu / odváděného vzduchu, rekuperaci tepla s / bez pasivního předehřívání, proudění vzduchu ATD (pouze pro obytné větrání pouze pro odvádění vzduchu) ventilačního systému v oblasti větrání

•

Protimrazová ochrana: otopný systém s protimrazovou ochranou (běžný v centralizovaných topných systémech) zohledňuje teploty v nevyhřívaném prostoru, které nemohou být nižší než 5 ° C.

•

Nezobrazovat varování, pokud je plocha komponenty menší než: možnost nastavit velikost povrchu
tak, aby se v seznamu problémů zobrazovaly pouze důležité zprávy v případě chybějící situace na
zadní straně komponenty.

•

Zdroj dat: zobrazí ikonu zdroje v kritériích návrhu

•

ikona [i]: vlastnost přidaná externím zdrojovým modelem budovy / jinou technickou doménou nebo
výpočtem

•

ikona [\]: vlastnost je zděděna z vyšší úrovně (další vyšší úroveň místnosti je stavební entita a poté
nejvyšší úroveň je budova
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Více uživatelů
Důležité informace pro podporu víceuživatelského prostředí:
•
Aby bylo možné provést výpočet tepelného výkonu, musí být odemknuty všechny databáze
místností (RDB)
•
Při provádění výpočtu tepelné zátěže musí být přístupné všechny soubory BIM stejného
modulu / domény / profese, například:
o
První uživatel otevřel 1000. BIM a snaží se provést výpočet tepelného výkonu, ale
druhý uživatel je v 1002. BIM - chybová zpráva.
o
První uživatel otevřel 1000. BIM a snaží se provést výpočet tepelného výkonu, ale
druhý uživatel je v 6002. BIM - funguje.
Důvody:
Aby bylo možné uložit změny v RBD, musí mít výpočet také přístup pro zápis do souvisejících souborů BIM. Pokud ne, výsledky tepelného výkonu se nikdy nezmění. Proto také nebudou přístupné
pro textové symboly atd.
Uživatelé mají úplnou volnost při provádění stavebních úprav a výpočtu tepelného výkonu bez kolegů, kteří pracují v jiných profesích.

Speciální témata
Zpracování stavebních zón
Při výpočtu nového tepelného výkonu se berou v úvahu stavební entity a zóny věrání.
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•
•

Standardní příklad: stavební entita = zóna větrání
Speciální příklad: zóna větrání je uvnitř stavební entity

Posouzení místností s výškou místnosti> 4 metry
V předchozím výpočtu tepelného výkonu nebylo možné uvažovat o místnostech vyšších než 10 metrů a
místnosti nad 5 metrů získaly další tepelné zatížení.
V DDS-CAD 15 se každá místnost, která je vyšší než 4 metry, počítá zcela odlišným způsobem. Výška místnosti ovlivňuje průměrnou vnitřní teplotu vzduchu (což ovlivňuje tepelnou zátěž od větrání/ventilace) a
střední vnitřní povrchové teploty prvků (které ovlivňují tepelnou ztrátu přenosem). Teploty jsou stále ovlivňovány systémem emisí tepla ve vysokých místnostech.
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Velké otvory
Se zvláštním výpočtem pro velké otvory lze zpracovat výpočet např. pro fasádu. V seznamu prvků se můžete
rozhodnout, zda se má okno nebo dveře přiřadit do kategorie velkých otvorů.
Výpočet Theta U
•
Metoda výpočtu je popsaná v příloze D (EN 12831-1 2017) a ukazuje, jak se má
vypočítat teplota nevytápěných místností / stavební entity. Tato teplota může být použita nebo se používá pro výpočet přenosu tepla přes prvky z vytápěných místností do
nevytápěných místností nebo částí budovy.
•
V části Možnosti máte následující možnosti pro definování entity budovy
theta_u, min:
o

Výchozí nastavení: theta_u, min 5 ° C, což se týká protimrazové ochrany, tato
volba neuvažuje theta_u, min

o

Možnost zvážit manuálně definovanou theta_u, min, například pro systémy,
které nedovolují teploty v místnostech pod 15 ° C.

Duplicitní čísla místností
Není zakázáno používat podobná čísla a názvy místností uvnitř budovy, pokud místnosti patří do různých
podlaží. Uživatel se musí postarat o to, aby se toto bralo v úvahu.
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Zvýšená teplota místnosti
• Tepelný výkon se vždy počítá se standardní teplotou definovanou typem místnosti.
• Uživatel má navíc možnost definovat zvýšenou teplotu (komfortní teplota).
• Rozdíl vypočteného tepelného výkonu místnosti se zvýšenou a standardní teplotou se porovná pro tepelný výkon místnosti. Pro tepelné ztráty místnosti se přidá nejvyšší hodnota.
• Uživatel může určit, zda se má tento přídavek každé místnosti zohlednit při tepelném výkonu budovy (v
případě systému ústředního vytápění) nebo pouze pro tepelné ztráty budovy (v případě decentralizovaného systému vytápění - např. v bytě).

•
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Chlazení (ESBO)
DDS-CAD 15 přichází s úplnou integrací ESBO, řešení optimalizace prvotního stadia budovy od EQUA. ESBO
umožňuje experimentovat s různými konstrukcemi budov a vybavením, aby bylo možné předpovídat důsledky pro spotřebu energie a pohodlí. Lze hodnotit systémy na úrovni místnosti a centrální systémy vytápění/chlazení, jakož i zasklení, stínící a konstrukční materiály - to vše bez nutnosti tvorby kompletního geometrického modelu budovy, protože se ten získá okamžitě z DDS-CAD 15. Tato část podléhá samostatným
licenčním poplatkům, proto nás kontaktujte pro získání licence k této části DDS-CAD.

Dialog a textový symbol
Informace o výpočtu z ESBO se importují zpět do DDS-CAD 15 a jsou k dispozici v dialogu Místnost na záložce Chlazení. Data lze také uvést v modelu pomocí funkce Textový symbol.

Export pomocí nového IFC4
Na pozadí exportuje DDS-CAD 15 soubor IFC do ESBO, který se používá jako základ pro provádění simulace / výpočtu.
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Export požadované hodnoty pro chlazení

Hranice prostoru (Space Boundary) vytvořené výpočtem tepelného výkonu se používají pro simulační model. Proto je nutné nejprve provést výpočet tepelného výkonu, než bude možné vyměňovat data mezi DDSCAD 15 a ESBO. Při výměně dat platí:
•

Duplicitní hranice prostoru se neexportují

•

Zakázané hranice prostoru se neexportují
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Export zón - IFC zóna: Tepelný blok - používá se pro požadavky na prostor a pro
naplánování šablon.

Zóny - před importem je možné filtrovat a třídit, protože projekt ESBO umožňuje simulovat chlazení prostor / místností, pokud je zapojena pouze jedna vzduchotechnická jednotka (což znamená jeden ventilační systém). Oba typy zón jsou dostupné pod funkcí pro
zóny

Vrstvy materiálu prvků:
Export materiálu - LayerSet stěn, podlah, stropů / střech (každý stavební prvek, jako je zeď, je kombinací
informací). Kombinují se informace o materiálu (včetně fyzických parametrů) a tloušťce materiálu použitého
při stavbě zdi (toto je vrstva materiálu), plus informace o jiných materiálech, jako je jeho poloha a tloušťka
vytvořené zdi. Tato kombinace různých materiálů s polohou a tloušťkou se nazývá sada vrstev materiálu.
Hustota, měrná tepelná kapacita a Lambda jsou také exportovány pro každou vrstvu.

Přenos výsledků z ESBO do DDS-CAD
V menu Nástroje je uvedena funkce pro načtení výsledků z ESBO.
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Databáze výrobců
V německé verzi jsou dostupné další databáze výrobců pro DDS-CAD 15:
•
•

otopná tělesa Arbonia zpracovaná podle VDI 3805 Bl. 6
ventily pro otopná tělesa Kermi zpracovaná podle VDI 3805 Bl. 2 (2018-12)

Všechny databáze z německé verze DDS-CAD 15 jsou umístěny na instalačním médiu ve složce
DB_vyrobku_GER_verze. Po výběru potřebné databáze okopírujte vybraný soubor do složky, kterou jste si
nastavili jako User:
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Na stejné místo případně okopírujte rovněž potřebné symboly *.BIM.

Vzduchotechnika
Zóny větrání
DDS-CAD 15 přichází s novým typem zóny „Větrání“. Tento typ zóny se ve výpočtu požadavků na průtok
vzduchu považuje za vlastní samostatnou zónu. Pokud není uvnitř budovy definována žádná zóna pro větrání/vzduchotechniku, považuje se za ventilační zónu celá stavební zóna. Místnost může být přiřazena
pouze v zóně větrání, jinak se zobrazí chybová zpráva v Seznamu problémů.

Pasivní předehřívání
Teplota přiváděného vzduchu může brát v úvahu pouze zvýšení teploty prostřednictvím rekuperace tepla a
pokud existuje, pasivního předehřívání (např. zemního tepelného výměníku). Jakákoli energie použitá pro
aktivní předehřívání (tj. dodávané tepelným generátorem, jako kotel atd.) je součástí projektované otopné
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soustavy. Proto se při určování θ rec z v souvislosti s normou EN 12831 nezohledňuje teplota při aktivním
předehřívání. Tudíž se θ rec se může lišit od skutečné teploty přiváděného vzduchu.
V důsledku toho bylo zrušeno zaškrtnutí políčka Kritéria návrhu pro „Teplota přiváděného vzduchu“. Místo
toho byla implementována možnost nastavit pasivní předehřev pomocí zaškrtávacího políčka a poskytnout
možnost zadání hodnoty pro položku „Teplota po pasivním předehřátí“.

Dialogy pro průtok vzduchu a výústky
U větších projektů, které používají mnoho zón, bylo téměř nemožné získat přehled o tom, kde byly místnosti a zóny umístěny v projektu. DDS-CAD 15 nyní podporuje více zvýraznění místností v dialogových oknech pro výústky a nastavení průtoků vzduchu. Kromě toho můžete model aktivovat z místní nabídky, když
je místnost umístěna v jiném podlaží. Funkce Zoom/Lupa navíc umožňuje automatické zaměření na jednu
nebo více místností v jednom patře.
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Moduly / Add-On / Plugin
BIMobject®
DDS-CAD 15 přichází s přímým odkazem na BIMobject®, největší a nejrychleji rostoucí systém správy obsahu pro objekty BIM. Díky této integraci získáte okamžitý přístup k cloudové platformě, která má více než
1 000 výrobců poskytujících informace o produktech pro více než 1 milion aktivních uživatelů.
Uživatelé mají přístup na platformu BIMobject® přímo z databáze produktů DDS-CAD. Za tímto účelem by
měl být uživatel registrován na BIMobject®. Při prvním použití této funkce bude uživatel přesměrován na
přihlašovací / registrační stránku na adrese BIMobject.com. Zde se uživatel může zaregistrovat sám (registrace je zdarma).
Chcete-li načíst objekt z BIMobject®, proveďte následující kroky:
•

Vyberte produkt v databázi produktů DDS-CAD a klikněte pravým tlačítkem, například na svítidlo

•

Vyberte funkci Kopírovat a nahradit z BIMobject. Pokud možnost připojení k BIMobject není k dispozici, podívejte se do kapitoly Výchozí možnosti konfigurace databáze.

•

Zobrazí se dialogové okno BIMobject. Vyhledávací panel lze použít k dalšímu filtrování výsledků.
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•
•

Vyhledejte a vyberte požadovaný objekt a stiskněte OK.
Funkce zkopíruje připojovací body z nativního zdrojového produktu DDS-CAD do nového objektu,
který používá geometrické znázornění z BIMobject®. Můžete změnit stávající IP body nebo je přidat
/ smazat.

•

Po uložení souboru je v databázi produktů DDS-CAD k dispozici nový produkt. Produkt používá název produktu a jeho reprezentaci BIMobject®.

Formáty souborů
Nastavením zaškrtávacích políček na konkrétní formát souboru se zobrazí pouze produkty, které v tomto
formátu existují. Některé produkty mohou existovat ve všech formátech, některé mohou být poskytovány
pouze v jednom z těchto formátů. IFC má výhodu v tom, že pro objekt většinou používá správné měřítko.
Výhodou 3DS je, že je přímo vložen do souboru BIM (není odkazován jako Xref pro DWG) a originál můžete
po vytvoření vlastního symbolu odstranit.

Filtrování a přiřazení/mapování
BIMobject® produkty jsou nejprve filtrovány na základě vybrané databáze produktů v DDS-CAD. Propojení
skupin produktů DDS-CAD na kategorie BIMobject® je uvedeno v souboru
"Zdroje \ Klasifikace \ BimObjectCategory.xml". Chcete-li zkontrolovat ID kategorie BIMobject®, přejděte na
stránku BIMobject.com a filtrujte vyhledávání produktů podle kategorie. Vyberte ID z URL, např. 20 je kategorie Osvětlení.
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Směr připojovacích bodů IP/EP
Při přidávání připojovacích bodů IP k objektu je důležité přiřadit správný směr. To znamená směr, kterým
by se kabel, potrubí nebo trubka měla po připojení pohybovat. Platí následující pravidlo:
•
•
•
•

X-axis (doprava) = 0 °C
Y-axis (nahoru) = 90 °C
X-axis (doleva) = 180 °C
Y-axis (dolů) = 270 °C

ETIM klasifikace
DDS-CAD 15 představuje nový modul klasifikací pro typy a třídy produktů. Poskytuje předběžnou podporu
klasifikace typů výrobků podle ETIM. Funkci můžete spustit

a jako aktuální klasifikaci zvolit ETIM. Mapování lze spustit dvojitým kliknutím v pravém sloupci. Vybraná klasifikace bude zahrnuta do exportu IFC.
Správce klasifikace je stále ve vývoji, ale měl by vám ukázat, jak plánujeme propojit klasifikace s našimi modely DDS-CAD.
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Program zapojení zákazníků (CIP)
Modul CIP byl dále rozšířen v DDS-CAD 15 a nyní využívá:
• Protokolování názvů souborů IFC
• Protokolování typů licencí
• Přidána podpora neoficiálních jazyků nastavení (např. portugalština)
• Zobrazit vlastnosti prostředí více uživatelů
• Rozlišujte mezi zákaznickými a interními daty CIP
• Protokolovat informace o BCF (otevírat a ukládat projekty, jaký typ projektu, verzi souboru)
• Záznam, který produkt database je aktivní

BCF Export do Excelu
DDS-CAD 15 poskytuje možnost exportovat vybrané problémy BCF do Excelu.
Poznámka: tento export může chvíli trvat, protože všechny problémy je třeba stáhnout během exportu ze
serveru.
•

Je zavedena proměnná, kde uživatel obdrží zprávu, pokud překročí číslo definované proměnnou.
Důvodem je, že pokud uživatel vybere všechna témata pro export, bude to trvat dlouho a DDS-CAD
15 během exportu zamrzne. V závislosti na zpětné vazbě na tuto funkci budeme uvažovat o tom, že
bude probíhat v samostatném procesu pro další verzi, aby uživatel mohl během exportu pokračovat v práci na jeho projektu.

•
•

výchozí hodnota je 100
výsledky pro testy exportu: 78 problémů 66 snapshots, Doba trvání: 1.10 min
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DWG
Export barev podle vrstvy
Pokud je aktivována možnost Exportovat podle vrstvy, všechny objekty v konkrétní vrstvě již nemají v exportovaném DWG vlastní barvu. Místo toho získá objekt barvu ze samotné vrstvy DWG. Výsledkem je, že
příjemce vašeho souboru DWG může přímo ovládat prostřednictvím vrstev AutoCADu barvu, kterou chce
použít pro konkrétní komponenty ve vrstvě.

podle originálu Marka Boutena (DDS) zpracovala
Štěpánka Tomanová (CAD-BIM)
10.12.2019
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