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Najważniejszą nowością jest moduł do rysunku 
aksonometrycznego projektowanych instalacji (rys. 2). 
Rysunek ten tworzony jest automatycznie, a rola użyt-
kownika sprowadza się do ewentualnej zmiany domyśl-
nych parametrów rysunku oraz dodania etykiet ele-
mentów instalacji. Przy czym etykiety te można w łatwy 
sposób kopiować na inne kondygnacje, co jest bardzo 
istotne zwłaszcza w przypadku dużych projektów. 
Poza tym przy włączonej funkcji synchronizacji ety-
kiet, przesunięcie etykiety na jednej kondygnacji 
powoduje analogiczne przesunięcie odpowiednich 
etykiet na pozostałych kondygnacjach (rys. 1). Do-
myślnie na rysunku aksonometrycznym poszcze-
gólne kondygnacje są rozsunięte, tak aby ich ele-
menty nie nachodziły na siebie, ale można tę opcję 
wyłączyć. Rysunek aksonometryczny może zostać 
następnie wydrukowany lub wyeksportowany do 
formatu DWG, dzięki czemu może stać się elemen-
tem dokumentacji technicznej. Dodatkowo, ponie-
waż rysunek zawiera schemat całej instalacji, istnieje 
możliwość zaznaczania i szybkiej edycji danych wie-
lu elementów instalacji, nawet znajdujących się na 
różnych kondygnacjach.

Pakiet oprogramowania Audytor 
SET służy do projektowania instalacji 
centralnego ogrzewania, centralnego 
chłodzenia oraz wewnętrznych 
instalacji wodociągowych. Program 
dedykowany jest zarówno do 
małych, jak i dużych obiektów. 
Najnowsza wersja 7.1 zawiera szereg 
nowych funkcji i usprawnień. 

1  Synchronizacja etykiet na kondygnacjach

Audytor SET 7.1
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Poza tym wprowadzono szereg innych funkcji  
i usprawnień:
1. praktyczny system skrótów tekstowych, umoż-
liwiający przypisanie przez użytkownika prostych 
kombinacji przycisków klawiatury do często wyko-
rzystywanych narzędzi rysunkowych (rys. 3),
2. mechanizm inteligentnego powielania elementów 
instalacji „w dół”, pozwalający na większą elastycz-
ność projektowania i przyspieszający modyfikację 
projektu,
3. opcja synchronizacji etykiet na kondygnacjach – 
na rysunkach rzutów i aksonometrii (rys. 1),
4. możliwość wyświetlania przewodów z uwzględ-
nieniem dobranych średnic,
5. łatwiejsza edycja właściwości warstw rysunku (ko-
menda Właściwości warstwy „pod prawym przyci-
skiem myszy” otwiera edytor właściwości odpowied-
niej warstwy – nie trzeba jej szukać na liście),

6. łatwiejsze wyświetlanie informacji o obiegu przez 
dany grzejnik (komenda Pokaż obieg przez grzejnik 
„pod prawym klawiszem myszy”),
7. dodatkowe usprawnienia szkicowania instalacji 
kanalizacji, pozwalające na wygodne kreślenie ukła-
du przewodów, narzucanie średnic i przygotowanie 
dokumentacji w postaci schematu aksonometrii  
i zestawienia materiałów.
Dzięki zintegrowaniu trzech modułów (CO, CC i H2O) 
w jednej aplikacji, nowa funkcjonalność działa od 
razu we wszystkich modułach.

Nowa wersja dostępna jest bezpłatnie 
dla posiadaczy subskrypcji rocznych  
(w okresie obowiązywania subskrypcji). 
Wyżej opisane funkcje zostały szcze-
gółowo zaprezentowane na filmie do-
stępnym tutaj

3  Edytor skrótów tekstowych

Kondygnacja:Piwnica
Rzędna:1,50 m
Wysokość: 3,00 m

Kondygnacja:Parter
Rzędna:1,50 m
Wysokość: 3,00 m

Kondygnacja:Piętro
Rzędna:4,50 m
Wysokość: 3,00 m
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DOMYŚLNA (POD.)  dn 16x2
A=8,3 m2 T=0,25 m

Ap=2,9 m2 Tp=0,10 m
365 W

DOMYŚLNA (POD.)  dn 16x2
A=3,1 m2 T=0,10 m

232 W
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119 W
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400 W
DOMYŚLNA (POD.)  dn 16x2
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748 W
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748 W

DOMYŚLNA (POD.)  dn 16x2
A=6,4 m2 T=0,10 m

497 W

CV21S60  2,000 m
628 W 3

CV1160  3,000 m
682 W 3

CV3360  2,000 m
817 W 3

CV3360  2,000 m
817 W 3

API 11 07 M  0,750 m
213 W

CV1160  1,800 m
409 W 2

CV1160  1,600 m
409 W 2

CV1160  1,800 m
409 W 2

CV1160  1,600 m
409 W 2

CV1160  0,700 m
184 W 1

CV1160  0,700 m
184 W 1

dn 14x2 (A)
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dn 14x2 (A)
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dn 14x2 (A)
PIANKA PE 1  17 mm1/
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PIANKA PE 1  17 mm
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dn 16x2 (A)
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2  Aksonometria instalacji c.o. w budynku jednorodzinnym

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=GFtRfjfO6P0
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