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Versiotiedot
Alta löydät CADMATIC HVAC 2021T3 -versiotiedot.

Versiotiedoissa käytetään seuraavia merkintöjä:

l Tiedostojen ja polkujen nimet sekä muuttujat on merkitty kursiivilla.

l Käyttöliittymässä näkyvät käskyt, vaihtoehdot, valinnat ja ikkunoiden nimet on merkitty
lihavoinnilla.

Uudet ja parannetut ominaisuudet
Energialaskenta Energialaskennan energiatodistusrekisterin kirjautumiseen lisätty

mahdollisuus näyttää salasana.

Energiatodistusrekisterin viennin tarkastuksiin lisätty selkeämmät
virheilmoitukset, esim. merkkijonojen maksimipituuksista.

Viiteteksti Viiteteksti -toimintoon lisätty ympyrä kehys sekä uusi/nykyinen/purettava
asetus, joka vaikuttaa mm. tekstien viivan paksuuteen /väriin tulostuksessa.

Viemärimitoitus Viemäreille lisätty virtaamien laskenta.

Sadevesivirtaamien laskenta toiminto on uudistettu.

Putket ja kanavat Kanaville, putkille ja viemäreille lisätty mahdollisuus vaihtaa putkilaji.

Lisätty uusi Viivatyyppien skaalaus -asetus Projektin asetuksiin.

Putkiosa Putkiosille lisätty uusi suodatusvaihtoehto Lämpö-/vesiosa, jolla kuvasta on
helpompi valita putkiverkoston kaikki osat.

Kaivoille on lisätty järjestelmän valinta.

LL-jakotukki LL-jakotukin venttiilin tietojen esitystä parannettu.

Viemäri Viemäreille lisätty virtausnuolien lisäystoiminto. Toiminto löytyy Merkinnät
työkalurivistä tai viemärin kontekstimenusta.

Kaadolla piirretylle viemärille lisätty mahdollisuus piirtää viemäriä
taaksepäin eli lyhentää viemäriä.

Vesikalusteet Vesikalusteiden jatko suoraan seuraavaan kerrokseen lisätty Putkien vienti -

CADMATIC SOFTWARE SOLUTIONS



CADMATIC HVAC
Release 2021T3

2

toimintoon.

IV-päätelaitteet IV-päätelaitteen kokomuutokseen lisätty mahdollisuus muuttaa samalla
kytkentälinjan koko.

Parannettu IV-päätelaitteen muokkauksessa asennusvaihtoehdon käsittelyä.

IV-patteri IV-patterille lisätty asetukset missä asetusryhmissä se näytetään.

IV-patterilla mahdollisuus valitan vakio teho tai virtaama.

Tulostus HVAC-tulostustoimintoon lisätty tulostettavan alueen määritykseen Arkki-
vaihtoehto.

Tuotteistukset
Airfi Lisätty Airfin iv-koneet MODEL 130, MODEL 250 ja MODEL 350.

Damixa Lisätty Damixan vesikalusteita.

FM Mattsson Lisätty FM Mattssonin vesikalusteita.

Flexit Lisätty Flexit ProNordic iv-koneet S100R, S140R ja S180R.

Mora Lisätty Moran vesikalusteita.

Vallox Lisätty Valloxin tuotteita: Liesikuvut KTD A ja PTD EC sekä Pureo
Ilmankäsittely koneet TX500, TX900, TX1300 ja TX1800.

Vieser Lisätty Vieserin vesikalusteita.

Vilpe Lisätty VILPE IO -ulkoilmaelementti.

Korjatut virheet
l Lämpömitoituksen tuloksien esitystä korjattu, esim. yhteisteho.

l Lämpötasapainotuksen patterien säätöä parannettu.

l Korjattu vaikeimman reitin määrittely lämpömitoituksessa.

l LL-jakotukkien tasapainotuksen virhe korjattu.

l Korjattu osien putkilajin päivittyminen kuvan avauksessa ja kopioinnissa.

l Korjattu putkilajin huomiointi mitoitustulokset -ikkunassa.

l Muutettu putkikoon lukitus lukitsemaan myös putkilaadun.

l Korjattu ongelma LVK-mitoituksen tuloksien esittämisessä.
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l LVK-virtaaman suhteellisen osuuden varmistusasetus korjattu.

l Korjattu vesimitoituksen putken koon laskenta kytkentälinjassa ilman paineiskukriteerien
huomiointia ja pakotusta kalusteen asetuksiin.

l Parannettu mitoitusten virheilmoituksia virhetilanteissa.

l Korjattu putken loivan nousun 1-viivapiirron merkinnän väri.

l Korjattu lattiakaivon ja putkien välinen piirtojärjestys.

l Korjattu ongelma muoviputkenpiirrossa ja muokkauksessa kerrosten välillä.

l Korjattu ongelma muoviputkien tekstijärjestyksessä.

l Lisätty putken piirron kytkentöjen luontiin tarkistus jakotukin putkilajista.

l Korjattu virtauspäiden määrittelyongelmia.

l Korjattu ongelma venttilien muokkauksessa ja painehäviön laskennassa.

l Patterin esisäätöarvon muokkausta parannettu.

l TA Eclipse patteriventtiili palautettu ohjelmaan.

l Pienennetty viemäriristeysosien kokoa.

l Verkostotilavuus korjattu laskemaan tilavuus valituista osista.

l Päätelaitteiden nuolien katoaminen zoomatessa korjattu.

l IV-päätelaitteen välikanavan pituuden määrityksen virhe korjattu.

l PL-tuotteen päätelaitteiden kätisyydet korjattu.

l Korjattu ongelma tilan äänilaskennassa.

l Kanaville lisätty uusi/nykyinen/purettava -tieto IFC-malliin.

l Viitetyylin yksikön valinnan virhe korjattu.

l Erilliseen kalusteluettelon luontiin lisätty logon ja otsikkotaulun tietojen täyttö.

l Lisätty virheellisten osien käsittelyyn putkien huomiointi.

l Korjattu YTV2012-värien huomiointi IFC-viennissä.

l Korjattu erilaisia kaatumisia aiheuttavia ongelmia.
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