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nicami i w konsekwencji ułatwić zrównoważe-
nie hydrauliczne instalacji.

Rozrysowywanie wężownic ogrzewania 
podłogowego 
w programie Audytor SET rozbudowano możliwo-
ści automatycznego rozrysowywania wężownic 
ogrzewania podłogowego. Obecnie użytkownik 
może wybrać jeden z następujących sposobów 
tworzenia wężownicy:
– spirala zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara,
– spirala przeciwnie do kierunku wskazówek ze-
gara,
– wężownica meandrowa.
Użytkownik może również edytować (korygować) 
kształt wężownicy stworzony przez program.

Import podkładów budowlanych
w formacie PDF 
Program Audytor SET od dawna umożliwia im-
port rysunków w wielu popularnych formatach. 
Do rysunków technicznych szczególne przydatne 
są formaty DwG i DXF. Jednak w praktyce rynko-
wej spora część dokumentacji przekazywana jest 
w plikach PDF. Jest to co prawda format ogólny,  
a nie adresowany do rysunków technicznych, jed-
nak z uwagi na częste wykorzystanie, w programie  

Audytor SET wprowadzono możliwość importu 
rysunków również w tym formacie.

Nowa szata graficzna programu 
w programie zmieniono szatę graficzną – zarów-
no pod względem stylu graficznego, jak i orga-
nizacji okien. Dzięki temu menu programu jest 
bardziej przejrzyste i czytelne.

Firma SANKOM dynamicznie rozwija pakiet opro-
gramowania Audytor SET. 
Do najnowszej wersji programu Audytor SET 7.2 
wprowadzone zostały następujące nowe funk-
cje i usprawnienia:
1. funkcja szybkiego obliczania grzejników pod-
łogowych,
2. rozbudowanie możliwości automatycznego 
rozrysowywania wężownic ogrzewania podło-
gowego,
3. możliwości ręcznej edycji wężownic ogrzewa-
nia podłogowego,
4. import podkładów budowlanych w formacie PDF,
5. nowa szata graficzna programu.

Funkcja szybkiego obliczania grzejników 
podłogowych 
Funkcja ta umożliwia prowadzenie obliczeń grupy  

grzejników podłogowych na bieżąco w trakcie 
projektowania, przed pełnymi obliczeniami in-
stalacji (rys. 1). Dzięki temu pozwala na bardzo 
szybkie badanie reakcji wyników obliczeń na 
poszczególne dane, np. temperatura zasilania, 
konstrukcja podłogi grzejnej, średnica przewo-
dów, rozstaw przewodów, podział na kilka ob-
wodów itd.
w szczególności funkcja ta pozwala wyznaczyć:
– dopuszczalny zakresu temperatury zasilania 
dla poszczególnych grzejników (rys. 2),
– maksymalną temperaturę zasilania dla wska-
zanej grupy grzejników,
– proponowany podział wężownic w celu speł-
nienia kryteriów maksymalnego oporu hydrau-
licznego oraz maksymalnej długości,
– proponowany podział wężownic, aby ograni-
czyć zróżnicowanie oporów pomiędzy wężow-
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1  Okno Szybkie obliczenia – Grzejniki podłogowe

2  Edytor kształtu wężownicy ogrzewania podłogowego
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