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P. Jak policzyć hydraulicznie instalację?
Instalację zaczynamy wprowadzać od elementu wspólnego – czyli centrali lub czerpni/wyrzutni.
1.
W celu ułatwienia obliczeń można wybrać okno „Opcje” i w zakładce „Parametry” w polu
„Instalacja” - wybrać 'nawiewną' lub 'wywiewną'.
Opcja ta ma znaczenie jedynie przy
wprowadzaniu oporów dla działek – część oporów jest wówczas nieaktywna, a program

- 1 / 18 -

Można także zmienić w tej samej zakładce pole „Typ obliczeń” na 'Hydraulika instalacji' – wówczas
domyślna nazwa działki będzie 'działka 1' a nie 'pomieszczenie 1'.
2.
Każdą działkę definiujemy przez jej strumień, wymiary oraz nazwę.

Każda wprowadzona działka powinna być powiązana z działką poprzednią – lub bezpośrednio z
elementem początkowym. Ideologia wprowadzania działek opiera się na architekturze Drzewa –
każda działka niejako wyrasta z działki poprzedniej, przy czym z jednej działki może brać początek
wiele działek.
Aby hydraulika instalacji była policzona sensownie, należy także od razu zadać dla działki jej
długość.
3.
Przy doborze wielkości kanału można kierować się prędkością.
Przy wybraniu opcji „ogranicz do” - program po wprowadzeniu strumienia będzie zmieniał
szerokość kanału lub jego średnicę tak, by nie przekroczyć zadanej prędkości. Opcja ta nie
powoduje jednak zmniejszenia wielkości kanału wraz ze zmniejszeniem strumienia.

Opcja „Prędkość kontrolowana stale” stale zmienia wymiary kanału tak, by prędkość w kanale była
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równa zadanej.
4.
Po zdefiniowaniu jednej działki należy wprowadzić kolejne.
miejscach:

Można to wykonać w dwóch

Okno „Zapis/odczyt” lub „Opcje” i zakładka „Działki”

Dostępne są tu dwa klawisze:
–

skopiuj – tworzy on kopię działki aktualnie opracowywanej, zaczepioną w działce aktualnej.
Działka ta ma te same opory, strumienie, długość etc.
danych.

–

Ułatwia to modyfikację

Dodaj nową – tworzona jest działka z ustawieniami standardowymi, jak przy uruchomieniu

- 3 / 18 -

Programu, mająca swój początek w elemencie startowym.
5.
Po wprowadzeniu wszystkich działek zaleca się zapisanie swojej pracy - Okno „Zapis/odczyt” i
klawisz „Zapisz”.

Dostępne są dwa formaty zapisu:
–

POW – format domyślny, umożliwiający szybki zapis i odczyt, ale zmienny w czasie – tzn.
nowe wersje programu będą miały trochę inny format, niekompatybilny z aktualnym.
Dokładnie tak jak ma to miejsce np. z formatem DWG (2000, 2004, 2007 i 2010), DOC etc.

–

POW_TXT – format tekstowy, o wolnym czasie zapisu i odczytu, ale stosowany do
archiwizacji danych i ich przenoszenia między starszymi i nowszymi wersjami programu
Powietrze.

Wersje Standard, Plus i Pro mają identyczny format plików.
6.
Jeśli nie wprowadzaliśmy oporów działki to można wybrać teraz opcję
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Program wówczas przy przeliczaniu sam wyznaczy zwężki, trójniki, wloty i wyloty z instalacji,
7.
Na zakończenie obliczeń należy wcisnąć klawisz „PRZELICZ”.
instalacji, i aktualizację jej oporów.

Powoduje on przeliczenie

8.
W przypadku instalacji z automatycznym określeniem oporów należy teraz prześledzić działki, i
uzupełnić je o kolana, oraz skorygować ewentualnie opory czerpni, wyrzutni i kratek.
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P. W jaki sposób wprowadzić dane by Program sam liczył strumienie?
W celu aktywacji automatycznego przeliczania strumieni należy wybrać opcję „Opcje/parametry” i
w wybrać opcję „Podawaj jedynie strumień dodatkowy”.
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Aby Program mógł zafunkcjonować w tym trybie należy:
–

wprowadzać działki od czerpni/wyrzutni,

–

podawać jako strumień dodatkowy JEDYNIE strumień który nie ma pokrycia w działkach.

Na przykład:
1. Działka 1 – z „Początek” - strumień dodatkowy 4000. (jest to działka startowa, i wówczas
strumień dodatkowy przyjmowany jest jako główny).
2. Dz.2 – z Dz. 1 – strumień dodatkowy 500

- czyli przepływ = 4000 – 500 – 400 = 3100

1. Dz.3 – z Dz.1 – strumień dodatkowy 400 bez ptaszka, czyli jest to działka ostatnia w tym
ciągu – końcowa
- czyli przepływ = 400
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2. Dz.4 – z Dz. 2 – strumień dodatkowy 500

- czyli przepływ = 3100 – 500 – 400 = 2200

3. Dz.5 – z Dz. 4 – strumień dodatkowy 200

- czyli przepływ = 2200 – 200 = 2000

P. Jak przenieść pracę do Excela lub wydrukować?
W celu zapisu wyników do innego programu należy przejść do okna „Opcje/druk” i w zależności od
tego co chcemy wyeksportować wybrać odpowiednią zakładkę:
1. Obliczenia hydrauliczne:
Zakładka „Działki” - gdzie jest podgląd wszystkich wprowadzonych działek, a następnie
przycisk „Export”. Za jego pomocą wygenerowany zostanie plik „*.CSV” który można
wczytać do Excela lub innego arkusza kalkulacyjnego.

2. Obliczenia zysków ciepła – forma uproszczona, tabelaryczna.
Zakładka „Moce” - gdzie jest podgląd wszystkich wprowadzonych pomieszczeń, a
następnie przycisk „Export”. Za jego pomocą wygenerowany zostanie plik „*.CSV” który
można wczytać do Excela lub innego arkusza kalkulacyjnego.

a) Dla programu OpenOffice Calc - Wybieramy format CSV:
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b) Przy imporcie należy wybrać jako znak rozdzielający przecinek, a separator tekstu jako
średnik:
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3. Obliczenia zysków ciepła – forma szczegółowa.
Zakładka „TXT mocy” - gdzie po wybraniu przycisku „Zestawienie” wygenerowany zostanie
podgląd dla wszystkich wprowadzonych pomieszczeń. Następnie należy wybrać przycisk
„Zapisz do TXT”. Za jego pomocą wygenerowany zostanie plik „*.TXT” który można
wczytać do dowolnego edytora tekstu.
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4. Obliczenia zysków ciepła – pojedyncze pomieszczenie.
Wybieramy klawisz „TXT” w oknie zysków pomieszczenia.

Wydruk pojawia się w oknie „TXT mocy” - jednak jest ograniczony do wskazanego
pomieszczenia.
5. Obliczenia izolacji / wilgotności.
Mając otwartą zakładkę „Wilgotność” lub „Izolacja” wciskamy klawisz „TXT”. Spowoduje on
wygenerowanie szczegółowych obliczeń i umieszczenie ich w zakładce „TXT mocy” okna
„Opcje”. Dalej postępujemy jak wyżej.
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P. Nie zapisywałem swojej pracy – czy można ją jakoś odzyskać?
Z reguły tak. Domyślnie Program dokonuje zapisu kopii zapasowej do pliku „backup.pow” co 20
minut. Stosowana opcja jest w oknie „Opcje”, zakładka „Opcje Programu” i nosi nazwę

Tak – stosowana opcja jest w oknie „opcje”, zakładka „Opcje Programu” i nosi nazwę 'Pytanie o
zapis przy wyjściu'.
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P. Program informuje mnie że aktualizacja nie może być przeprowadzona – mimo
sprawnego łącza internetowego. Co robić?
W takich przypadkach, gdy stan taki trwa dłużej niż miesiąc, zaleca się skorzystać o opcji
„Aktualizacja ręczna” - zakładka „O...” okna „Opcje”.
Można także ściągnąć program „Komunikacja_bilan” ze strony www.bilan.pl, i za jego pomocą
przeprowadzić reinstalację oprogramowania.

P. Czy zyski od ludzi uwzględniają ciepło potrzebne na skroplenie wilgoci z powietrza
wydychanego?
Tak – zyski od ludzi uwzględniają CAŁKOWITE skroplenie wilgoci wydychanej, są to więc zyski
maksymalne. W przypadku gdy dopuścimy wzrost wilgotności w pomieszczeniu i w powietrzu
wywiewanym zyski ciepła mogą więc być realnie mniejsze.
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P. W którym miejscu Program ujmuje sumę zysków ciepła dla pomieszczeń?
Aby zobaczyć sumę zysków ciepła dla całego budynku – czyli wszystkich pomieszczeń
wprowadzonych w ramach jednego zbioru – należy:
–

otworzyć okno „Moce/tabele”

–

wybrać zakładkę „Moc - pomieszczenie”

Wówczas po prawej stronie okna pokazane będą sumaryczne zyski, jakie należy ująć w doborze
urządzeń chłodniczych.
Nie są one powiązane z mocą chłodnicy pokazaną w oknie poprzednim, tj. „Przemiany central”,
gdyż nie zawsze dobierana jest centrala na pokrycie wszystkich zysków ciepła.

Jeśli chcemy dobrać ilość powietrza konieczną do pokrycia CAŁYCH zysków ciepła, przy ujęciu że
pokrywane są one jako podgrzanie powietrza nawiewanego do temperatury pokojowej, należy
kliknąć klawisz pod sumą zysków.
Jeśli chcemy dobrać centralę tylko na to konkretne pomieszczenie które aktualnie obliczamy,
klikamy na klawisz obok – pod zyskami pomieszczenia.
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P. Czy Program uwzględnia akumulację?
Obliczenia zysków dla całości przeprowadzane są przy pewnych założeniach ogólnych, które
należy przyjąć w oknie „Opcji” - zakładka „Moc – ogólne”.
Tu decyduje się o tym:
–

jakie współczynniki jednoczesności przebywania ludzi w pokojach przyjąć dla CAŁEGO
obiektu (np. jeśli dla pomieszczeń biurowych przy doborze klimakonwektora przyjmujemy
że będzie to zawsze 100% osób, to dla całego budynku można założyć że 25% będzie na
urlopie, delegacji, chorych – co w znacznym stopniu obniża zapotrzebowanie mocy. )

–

typ zabudowy – przezroczystości atmosfery

–

obliczenia z uwzględnieniem akumulacji – lub bezpośrednio

–

ujęcie w zyskach od ludzi mocy ukrytych – zalecane dla obliczeń bez przemian
wilgotnościowych,

–

obliczenia godzinowe – Program określa wówczas godzinę maksymalnych zysków.
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P. Jak wykonać obliczenia tłumienia hałasu w przewodach?
W celu uwzględnienia w obliczeniach tłumienia na przewodach, należy zaznaczyć opcję
„Obliczenia tłumienia hałasu w przewodach”

Dla każdej działki końcowej, na której są zamontowane kratki, należy dodatkowo wybrać opcję „ta
działka ma NR” - czyli że dla tej działki ma obowiązywać ustalony poziom NR
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Poziom krzywej NR obowiązującej w pomieszczeniach podłączonych do danego zładu określa się
w zakładce „przeliczenia” okna „Hałas”.

Następnie uruchamiamy przeliczenie instalacji, i w tabeli „tabela dla działki” można odczytać
tłumienie na przewodach, kształtkach oraz różnicę między hałasem dla danej działki a hałasem
dopuszczalnym dla krzywej NR.
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Ostatni rząd w tabeli pokazuje hałas na NAJGŁOŚNIEJSZEJ działce, dla której jest wymagane
utrzymanie poziomu hałasu. W naszym przykładzie jest to działka numer 12.
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