Prezentarea performanţelor programului

Fereastra pierderi de căldură

Programul WinWatt-RO Vă AJUTĂ în proiectarea
instalaţiilor pentru construcţii la:
-

Calcule referitoare la ﬁzica construcţiilor
Calculul pierderilor de căldură conform STAS
Calculul aporturilor de căldură conform STAS
Dimensionarea radiatoarelor
Dimensionarea sistemelor de încălzire/răcire
prin suprafeţe radiante
- Calculul hidraulic al reţelei
- Extragerea listei de materiale

Fereastra aporturi de căldură

AVANTAJELE utilizării
programului WinWatt-RO:
- Calculează precis pierderile de căldură Qi
- Calculează precis aporturile de căldură Qv
- Recalculează automat Qi şi Qv în cazul
modiﬁcărilor
- Are bază extensibilă de date
- Este un program de calcul independent de
program CAD (calcul şi fără desenare)
- Calculează şi hidraulica reţelelor de răcire
- Oferă ﬂexibilitate maximă în alcătuirea
sistemelor de reţea

Graful reţelei hidraulice (partea retur)

BENEFICII în cazul utilizării
programului:
- Obţinem documentarea
detaliată al calculelor
- Putem modiﬁca oricând tipul
materialelor utilizate
- Versiuni localizate în limba
română
- Calcule după STAS
- În curs de dezvoltare relaţii cu
programe CAD şi programe
de arhitectură
- Putem utiliza programul în
orice fază de proiectare şi fără
desenare
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Setări preliminare:
În cazul creerii unui proiect nou, sfătuim să efectuaţi
presetările în meniul Setări proiect.
Aici puteţi completa ferestele de dialog referitoare la diferite componente de reţea (Tronsoane, Radiatore, Sisteme de
încălzire/răcire prin suprafaţă, consumatori cu putere termică
cunoscută ...). Aceste presetări ne vor ﬁ de mare folos pe
parcursul proiectării. Programul va completa automat ferestrele de dialog cu datele precizate la presetări.
Firesc, ulterior acestea pot ﬁ modiﬁcate şi aceste operaţii nu
prezintă nici o diﬁcultate. (Vezi ﬁg. 1)
Aici vom putea seta şi temperatura exterioară de calcul şi
temperaturile interioare.
Tot aici vom deﬁnii criteriile de dimensionare hidraulică ale
reţelelor vmax(m/s) şi Smax (Pa/m).

ﬁg. 1

Crearea Structurilor/Fizica construcţiilor
Folosind programul WinWatt-Ro veţi putea analiza calitatea structurilor în
cazul difuziei vaporilor de structură.
La alcătuire structurii putem alege materiale din baza de date al programului care conţine aproape toate materialele de construcţii existente pe
piaţa materialelor de construcţii sau dacă ne-am obişnuit cu STAS 1907
putem folosi materialele grupate conform acestui standard. (Vezi ﬁgura 2)

Alcătuind structura trebuie sa deﬁnim tipul acestuia (perete exterior sau
interior sau altele) programul ne întreabă dacă dorim să modiﬁcăm valoarea coeﬁcienţior de transfer termic de suprafaţă alfai şi alfae. Programul va
înlocui valorile acestora automat în funcţia de tipul structurii.
Valorile referitoare la starea aerului reprezintă valori medii anuale şi nu
valori de calcul (de ex. temperatura exteriară este –2C şi nu –18C sau
–21C în funcţie de zonele eoliene)
Apăsând butonul DTimax va apare o fereastră de ajutor de unde vom
putea alege valoarea normată cu ajutorul căruia programul va calcula
R0nec şi va compara cu valoarea calculată de rezistenţei la transfer termic
referitor la structura dată. (Vezi ﬁgura 3)

ﬁg. 2.

ﬁg. 3.
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Daca nu depăşeşte valorea rezistenţei la transfer termic valoarea R0nec programul va aﬁşa R0nec
cu culoare roşie avertizându-ne că nu am satisfăcut condiţiile.
După crearea structurii programul trasează automat curba de difuzie a vaporilor avrtizându-ne dacă
avem condens în structură. (Vezi ﬁgura 4)
În cazul structurilor situate sub
cota zero, valoarea Rbc este
determinată automat în funcţie
de grosimea fundaţiei, nivelul
apei freatice şi nivelul pardoselii încăperii.

ﬁg. 4.

Încăperi
După crearea structurilor delimitatoare putem trece la deﬁnirea încăperilor.
Cu programul WinWatt-RO XXL putem calcula paralel pierderile/aporturile de căldură a mai multor clădiri.
Încăperile create pot ﬁ asociate la mai multe clădiri. De exemplu avem mai multe blocuri tratate într-un singur
proiect şi vrem să obţinem pierderile de căldură totalizate pentru un întreg cartier, pierderi care vor ﬁ acoperite de o singură centrală termică.
Din această cauză înaintea creerii încăperilor trebuie să creem clădirea la care acestea vor ﬁ asociate.
La crearea încăperilor apare o fereastră de dialog în care deﬁnim proprietăţile acestuia ( suprafaţă, tipul
încăperii, ti ..).
Încăperea se compune din structurile anterior create. Pentru ﬁecare structură se vor deﬁnii: orientarea, dimensiunile, şi unghiul de înclinare.(Vezi ﬁgura 5)

ﬁg. 5.
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În cazul pereţilor exterior când trebuie să scadem suprafaţa ferestrei din suprafaţa peretelui folosim metoda
drag&drop. Prindem cu mouse-ul fereastra şi-o deplasăm asupra peretelui (va apare un semn –A)din care dorim
să-o scădem, apoi eliberăm butonul mouse. Automat se va scădea suprafaţa ferestrei. „Trăgând” mai multe
suprafaţe asupra programul va scădea cumulat aceste suprafeţe din suprafaţa peretelui.(Vezi ﬁgura 6)

ﬁg. 6.

Programul va calcula automat pierderile de căldură prin structurile exterioare.
Pentru introducerea pierderilor din inﬁltraţie avem la dispoziţie 5 cazuri dintre care unul este cel prescris de STAS, prin stabilirea coeﬁcientului de inﬁltraţie în funcţie de zonele eoliene.(Vezi ﬁgura 7)

ﬁg.7.

Programul va calcula automat aporturile de căldură prin structurile exterioare, iar pentru deﬁnirea aporturilor
avem cazurile precizate din STAS.
Automat se va trasa diagrama aporturilor de căldură şi se va stabilii ora şi valoarea maximului de zi.
(Vezi ﬁgura 8)
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Importator/Distribuitor:

www.hunisoft.ro

S.C. HuniSoft S.R.L.
Tg. Mureş Str. Ghiocelului Nr.9
inago@t-online.hu

Tel:/Fax +40-265-266364
István NÁGÓ:
+ 40-743-299905

Listarea:
Toate rezultatele referitoare la calculul structurilor şi încăperilor pot ﬁ imprimate detaliat pentru a ﬁ
introduse în documentaţia proiectului.(Vezi ﬁg 9)
În ﬁnal vom putea imprima pierderea totală de căldură şi aportul total al clădirii. (Vezi ﬁg 10)
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ﬁg. 10.

www.hunisoft.ro

