
Σχεδιάστε σε 15’ την εγκατάσταση θέρμανσης
όπως την έχετε ονειρευτεί!

Αρκετά συχνά στις εγκαταστάσεις θέρμανσης κατοικιών, ακόμη και στις πιο σύγχρονες, 
συναντάμε σημαντικές ελλείψεις και σφάλματα, συνηθέστερα λόγω λανθασμένης 
εφαρμογής της αντίστοιχης μελέτης. Σφάλματα που εκθέτουν τον μηχανικό, τον 
εργολάβο ή/και τον τεχνικό αλλά σχεδόν πάντα επιβαρύνουν και το χρήστη, τόσο 
οικονομικά όσο και σε ποιότητα εσωτερικών συνθηκών.

Πώς μπορούμε όμως να προλάβουμε λάθη σε νέες εγκαταστάσεις και πώς θα 
παρουσιάσουμε ρεαλιστικά στον υποψήφιο πελάτη μας το βέλτιστο σύστημα θέρμανσης 
για την κατοικία του;

Εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες του BIM (Βuilding Information Modeling) πλέον 
μπορούμε εύκολα να παράγουμε μία λεπτομερή 3D μελέτη θέρμανσης.
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Άνοιγμα κάτοψης
· dwg, dxf
· jpg, png, gif κ.ά.

Δημιουργία μοντέλου κτηρίου
Αυτόματος υπολογισμός θερμικών 

απωλειών σύμφωνα με:
· DIN 4701
· EN 12831

Εισαγωγή εξοπλισμού:
· συλλέκτες
· θέρμανση δαπέδου
· αντλία θερμότητας
· θερμαντικά σώματα
· fan coil units
· λέβητας επίτοιχος/δαπέδου
· θερμαντήρας ΖΝΧ
· κυκλοφορητής κ.ά.

Σύνδεση σωληνώσεων
Αυτόματα:
· Υπολογισμοί
· Εξισορρόπηση
· Προμέτρηση υλικών
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Βιβλιοθήκες με υλικά και συσκευές 
θέρμανσης
Παράγετε λεπτομερή σχέδια εγκαταστάσεων θέρμανσης με 
ενδοδαπέδιο, αντλίες θερμότητας, απλά θερμαντικά σώματα ή και 
συνδυασμό των προηγουμένων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
βιβλιοθήκες με όλα τα επώνυμα υλικά που κυκλοφορούν στην 
Ελληνική αγορά όπως:

· Θερμαντικά σώματα, Fan coil units
· Λέβητες επιδαπέδιοι και επίτοιχοι
· Αντλίες θερμότητας
· Θερμαντήρες ΖΝΧ
· Δοχεία διαστολής
· Κυκλοφορητές
· Σωλήνες κ.ά.

Δοκιμάστε το δωρεάν για 30 μέρες (www.ti-soft.com)

Σχεδίαση σε 2D,
εποπτεία σε 3D
Το HeatingDesign μάς βοηθά να μειώσουμε 
αισθητά την πιθανότητα λάθους. Στη φάση της 
σχεδίασης μπορούμε να διακρίνουμε και να 
διορθώσουμε πιθανά λάθη χάρη στην 
τρισδιάστατη απεικόνιση που προσφέρει γενική 
και γρήγορη εποπτεία όλης της εγκατάστασης 
μέσα στο κτήριο. Έτσι, κατά την κατασκευή, το 
συνεργείο εγκατάστασης έχει στα χέρια του 
αναλυτικά και σαφή σχέδια του συστήματος 
θέρμανσης και των σωλήνων σύνδεσης.

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημασία μίας 
ρεαλιστικής αλλά και εντυπωσιακής 
παρουσίασης όλης της εγκατάστασης στον 
υποψήφιο πελάτη μας ο οποίος αποφασίζει για 
την τελική εγκατάσταση με γνώμονα την 
οικονομία και την απόδοση του συστήματος 
θέρμανσης.

3D Σωληνώσεις
· Η διαδρομή των σωλήνων ορίζεται εύκολα στην 2D κάτοψη και 
αυτόματα μετατρέπεται σε 3D σωλήνες σύνδεσης.
· Το πρόγραμμα εντοπίζει τα σημεία σύνδεσης κάθε συσκευής έτσι 
ώστε οι σωλήνες να καταλήγουν στα σωστά σημεία.
· Στην αρχή ή στο τέλος κάθε σωλήνα σύνδεσης μπορούμε να 
προσθέσουμε εξαρτήματα (βάνες, σφαιρικές βαλβίδες, 
θερμιδομετρητές, βαλβίδες εξισορρόπησης, βιδωτές φλάντζες 
σύνδεσης, κολλητά εξαρτήματα κ.ά.).
· Οι υδραυλικοί υπολογισμοί (παροχές, πτώση πίεσης, 
εξισορρόπηση) γίνονται αυτόματα.

To HeatingDesign είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον 
για την 3D αποτύπωση εγκαταστάσεων θέρμανσης


