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Skrótowy przewodnik  
po Bibliotekach Wavin Revit 

1.  Biblioteki należy importować zgodnie z  

zaleceniami Wavin

 

      Biblioteki Wavin Revit są wyposażone w dodatkową 

inteligencję, specjalny widok kontrolny i zestawienia 

rur i kształtek. 

      Importowanie bibliotek zgodnie z zaleceniami Wavin 

zapewni Użytkownikowi optymalne korzyści z  

korzystania bibliotek Revit.

  Patrz rozdział 1.1., aby poznać poprawną procedurę 

importu Bibliotek Wavin.

2.  Rury i kształtki należy umieszczać w  

projekcie korzystając ze wstążki “Systems”  

i okna “Properties” 

   Wybierz odpowiedni Typ rury i jej średnicę. Następnie 

zacznij rysować odcinki rur – odpowiednie kształtki 

będą automatycznie wstawiane, aby połączyć stwor

zone rury.

   Po wybraniu wstawionej domyslnie kształtki można 

ją zmienić w inną rodzinę odpowiedniego typu za 

pomocą rozwijalnej listy w oknie “Properties”.

   W przypadku niektórych rodzin firma Wavin dodała 

możliwość modyfikacji ich ustawień w sekcjach 

“Graphics” lub “Constraints” w oknie “Properties”.

   Za pomocą funkcji “Pipe Fitting” oraz “Pipe 

Accessory” we wstążce “Systems” można ręcznie 

umieszczać w projekcie wybrane rodziny.

Polecamy zapoznać się z kolejnymi rozdziałami, aby  

poznać bardziej szczegółową instrukcję rysowania rur i 

umieszczania kształtek. Rodziny charakterystyczne tylko dla 

poszczególnych systemów zostały opisane w dedykowanych 

rozdziałach.  

3. Różne typy rur

   Revit umożliwia jedynie pracę z rurami o końcach 

bosych. Mimo to Wavin opracował metodę  

projektowania systemów zarówno z rurami z  

końcem bosym, jak i z kielichami. 

   Bibioteki Wavin umożliwiają pracę zarówno ze 

średnicami nominalnymi (DN) jak i zewnętrznymi 

(OD), a także różnymi kolorami kształtek. 

 

Patrz rozdział 2.1. aby poznać różne typy rur w  

projektach.

4. Zmiany orientacji i typów kształtek

   Firma Wavin umieściła w oknie “Properties” pola 

wyboru, którymi można łatwo:

  a.  Przełączać między trójnikami równoprzeloto

wymi, a redukcyjnymi, a także między trójnikami 

zwykłymi, a radialnymi

  b.  Zmienić kierunek wstawienia kształtki, czy obrócić 

redukcję ekscentryczną

  c.  Zmieniać wiele innych cech wybranych kształtek.

   Próba stworzenia kształtek, które nie występują w 

ofercie firmy Wavin zaowocuje stworzeniem “custom 

fitting” lub wyświetleniem informacji o błędzie. 

5. Inteligentne trójniki

   Inteligencja bibliotek umożliwia tworzenie trójnika 

wraz z redukcjami. 

   Jeśli jest to konieczne odpowiednia sekwen

cja redukcji zostanie wstawiona automatycznie. 

Użytkownik nie potrzebuje znajomości katalogu, aby 

otrzymać poprawną sekwencję kształtek. 

  Patrz rozdziały 2.2 i 2.4, aby poznać procedurę  

tworzenia poprawnych połączeń trójnikowych w  

projektach.

6. Korzystanie z najnowszych Bibliotek

Zaczynając pracę nad nowym projektem Użytkownik  

powinien zawsze upewnić się, że korzysta z najnowszej 

dostępnej Biblioteki Wavin Revit. Zapewni to optymalną 

funkcjonalność Biblioteki, a także aktualny zakres produktów 

Wavin. 
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1. Biblioteki Revit – Informacje ogólne

      Firma Wavin stworzyła gotowe etykiety. Podczas opisywania rysunków użytkownik może wybrać etykietę odpowiedniego 

typu dla danej sytuacji. 

      Widok “Starting view” może również zawierać akcesoria i kształtki, które nie znalazły się w “routing preferences”. Należy 

je zaznaczyć w trakcie importowania, aby znalazły się w projekcie docelowym. 

1.1 Importowanie Bibliotek Wavin 

W celu ułatwienia projektowania przy pomocy oprogramowania Revit firma Wavin nie tylko stworzyła rodziny przedstawiające  

produkty, ale również dodała do nich inteligencję. Pomoże ona Użytkownikowi tworzyć poprawne połączenia i trójniki między rurami 

o różnych średnicach. Przy odpowiednim użytkowaniu Biblioteki Wavin Revit pozwolą użytkownikowi nie tylko projektować systemy, 

ale również dadzą mu dostęp do nazw produktów, numerów katalogowych i innych danych produktów zastosowanych w układzie. 

Te dodatkowe funkcje staną się dostępne dla Użytkownika tylko, jeśli biblioteki zostaną poprawnie zaimportowane. Poniżej  

przedstawiono kroki niezbędne, aby zaimportować rodziny wraz z etykietami, Widokiem Kontrolnym i Zestawieniami Materiałów. 

Importing families:

1]  Otwórz bibliotekę Wavin przeznaczoną do importu.

    Widok “Starting view” jest domyślnym widokiem dokumentu. Zawiera typy rur dostępnych w bibliotece, etykiety,  

a czasem także kształtki. 
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2]   Po otwarciu widoku “Starting view”, wybierz potrzebne typy rur wraz z przynależnymi kształtkami i etykietami. 

    Nie trzeba kopiować wszystkich typów rur, aby biblioteka działała w projekcie. Użytkownik powinien importować tylko te 

typy rur, które zastosuje w projekcie. Więcej o dostępnych typach rur w rozdziale 2.1.

    Nie należy używać typów rur wymiarowanych DN oraz wymiarowanych OD w tym samym projekcie. 

    Skopiowanie samej rury przeniesie do projektu docelowego typy rur, segmenty rur i kształtki zawarte w  

“routing preferences”.

3] Wybierz funkcję “Copy to clipboard”. 

    Ten sposób kopiowania jest wymagany, aby poprawnie przenieść inteligencję bibliotek. 

4] Przejdź do projektu docelowego.

5] Otwórz dowolny widok 2D lub zablokowany widok 3D.

6] Użyj funkcji “Paste from clipboard”.  

   W wersjach Revit 2014 i 2015 po wciśnięciu “Paste 

from clipboard” może pojawić się ostrzeżenie o 

obecności kopiowanych typów w projekcie. Należy 

kliknąć “OK”.
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7]  Wklej kopiowane obiekty w puste miejsce w projekcie.

   W Revit 2014 po wklejeniu obiektów może pojawić 

się ostrzeżenia o stworzeniu “custom fitting”. Należy 

kliknąć “OK”.

Data” kliknij “View Template”.

7] Pojawi się okno “Apply View Template”.

8]  Wybierz “Wavin Validation View” z listy i kliknij “OK”.

Korzystanie z Widoku Kontrolnego Wavin opisano w 

rozdziale 1.3.

8] Kliknij przycisk “Finish” w zakładce “Modify”.

9]  Wybierz zaimportowane obiekty i usuń je przyciskiem 

“delete”.

10]  10. Rodziny zostały zaimportowane i zapisane w  

projekcie. Można uzyskać do nich dostęp poprzez 

zakładkę “System”.  

Widok Kontrolny Wavin:

Widok Kontrolny Wavin  umożliwiają Użytkownikowi weryfikację 

poprawności projektowanej instalacji dzięki zaznaczaniu nie

poprawnych kształtek i kształtek typu “custom fitting” intui

cyjnymi kolorami. Aby zaimportować Widok Kontrolny Wavin 

należy postępować zgodnie z poniższymi krokami.

1]  Stwórz w projekcie nowy widok 3D lub zduplikuj 

istniejący.

2]  We wstążce “Manage” kliknij “Transfer Project 

Standards”.

3] Pojawi się lista “Select Items to Copy”.

4]  Wybierz projekt źródłowy z rozwijalnej listy na górze 

okna.

   Jeśli otwarto wiele projektów naraz, należy się 

upewnić, że wybrano odpowiednią Bibliotekę Wavin 

Revit.

5]  Z listy należy wybrać tylko “View templates”. Kliknij “OK”.

6]  Idź do okna “Properties” dla widoku. W sekcji “Identity 
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Zestawienia Materiałów:

Aby zaimportować Zestawienia Materiałów, postępuj zgodnie 

z poniższymi krokami

1]  W oknie “Project Browser” w pliku Biblioteki Wavin 

znajdź “Schedules/Quantities”.

2]  Wybierz wszystkie Zestawienia Materiałów Wavin, kliknij 

prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz “Copy to 

clipboard”.

   Ilość Zestawień Materiałów może się różnić między 

różnymi Bibliotekami Wavin.

3] Idź do projektu docelowego.

4]  We wstążce ”Modify” kliknij “Paste from clipboard”.

5]  W pełni funkcjonalne Zestawienia Materiałów zostaną 

przeniesione do projektu docelowego.

1.2. Rodziny typu “Nested”

Rodziny typu “Nested” są składowymi rodzin złożonych. 

Dzięki nim rodziny złożone działają automatycznie, a ich ele

menty nie muszą być wstawianie ręcznie przez Użytkownika. 

  Rodzin typu “Nested” nie należy samodzielnie umieszczać 

w projekcie. 

1.3. Widok Kontrolny Wavin

Widok Kontrolny wykorzystuje szablon widoku umożliwiający 

wizualne sprawdzenie czy wymiary lub ekscentryczność pos

zczególnych rodzin są poprawne.

  Aby dokonać weryfikacji poprawności instalacji 

przejdź do widoku stworzonego zgodnie z procedurą 

przedstawioną w rozdziale1.1.

   Jeśli narysowana rura będzie dłuższa niż dostępne 

odcinki handlowe, zostanie ona oznaczona kolorem 

pomarańczowym
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1.4 “Custom fitting”

W pewnych sytuacjach Użytkownik będzie widział komuni

kat o utworzeniu “custom fitting” przy tworzeniu połączeń 

trójnikowych czy redukcji na odcinkach prostych. Oznacza 

to, że w celu umożliwienia połączenia Revit musiał stworzyć 

tymczasową kształtkę, która nie istnieje w ofercie Wavin. 

Projekt wciąż będzie funkcjonalny, a wszystkie połączenia rod

ziny poprawne według programu, ale rodziny “custom fitting” 

nie będą zwracały danych katalogowych w Zestawieniach 

Materiałów. 

Jeśli Użytkownik pominął w projekcie jakiekolwiek “custom 

fitting”, można je łatwo zlokalizować w późniejszych etapach 

projektu. Jeśli rodzina nie przedstawia istniejącego artykułu, 

pojawi się przy niej czerwony wykrzyknik. Rodzina będzie 

jeszcze łatwiejsza do zlokalizowania za pomocą Widoku 

Kontrolnego, w którym będzie ona zaznaczona wyraźnym 

czerwonym kolorem. 

Jeśli wykrzyknik pojawił się obok rodziny redukcji, oznacza to, 

że Użytkownik musi wykonać dodatkową akcję. Ostrzeżenie 

zniknie, kiedy Użytkownik zamieni redukcję centryczną na 

ekscentryczną:

1] Zaznacz “custom fitting”.

2]  Wybierz pole “eccentric” w oknie “Properties”.

3] Redukcja została zmieniona w ekscentryczną. 

Patrz rodzdział 2.2. aby uzyskać więcej informacji o obsłudze 

redukcji.

   Jeśli wykorzystana rodzina nie przedstawia produktu 

Wavin zostanie zaznaczona na zielono.  

   Jeśli kształtka nie jest dostępna w ofercie lub stworzone 

redukcje NIE są ekscentryczne, zostaną one przedstawi

one na czerwono i oznaczone wykrzyknieniem. 

Redukcja centryczna

Redukcja ekscentryczna
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Zwykły Revit  

Podstawowy Revit pozwala tylko na modelowanie rur z 

końcem bosym i nie weryfikuje długości odcinków.

Biblioteka Wavin

Wykorzystuje średnice i długości rur właściwe danej linii 

produktów. Dostępne są zarówno rury z końcem bosym, jak 

i kielichowe.

Dokładny Model Instalacji w Bibliotekach Wavin rozwiązuje następujące problemy:

1] Zakres produktów ma dokładnie oddane realne średnice rur, a także różne kolory i zakończenia rur.

    Jeśli zakres produktów obejmuje różne kolory i zakończenia rury, Biblioteka oddaje to za pomocą różnych typów rur. 

     Biblioteki Wavin umożliwiają Użytkownikowi modelowanie instalacji zarówno za pomocą średnic zewnętrznych (OD), jak i 

średnic nominalnych (DN). 

     Mieszanie typów rur wymiarowanych w OD i DN spowoduje powstanie błędów w projekcie. Użytkownik powinien 

wykorzystywać tylko jeden z dwóch typów wymiarowania w projektach.

    Podstawowy Revit działa wyłącznie z rurami o  

końcu bosym. Firma Wavin stworzyła rozwiązanie  

również dla rur kielichowych. W Bibliotekach Wavin  

kielich rury jest modelowany na końcu bosym kształtki 

połączonej z rurą.

2.1 Typy rur w Bibliotekach Wavin Revit

 kontra  

2.  Biblioteki Wavin Revit  
– Informacje ogólne
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Ponadto firma Wavin stworzyła osobne Zestawienia Materiałów dla rur z końcem bosym i z kielichem. 

2. Dzielenie rur na odcinki handlowe

     Podstawowy Revit w żaden sposób nie ogranicza długości rur. Aby ulepszyć proces projektowania instalacji, firma Wavin 

opracowała procedurę umożliwiającą dzielenie modelowanych rur na odcinki handlowe.  

    Aby sprawdzić, które odcinki rur są dostępne w ofercie Wavin, otwórz Widok Kontrolny (Wavin Validation View) w oknie 

“Project Browser”.

    Jeśli odcinek rury został oznaczony na pomarańczowo, niezbędna jest dodatkowa czynność, aby podzielić rurę na odcinki 

dostępne w ofercie.

   Dzielenie rur: 

 

  a.  Znajdź oznaczoną na pomarańczowo rurę w Widoku Kontrolnym,

b. Znajdź tą rurę na rzucie piętra. 
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c. Podziel rurę w dowolnym miejscu i stwórz wymiar “Alligned Dimension” między dwoma złączkami lub kielichami. 

  

      Należy się upewnić, że wymiar został przypięty do rodziny złączki, a nie końca rury. W przypadku wymiaru przypiętego 

do końca rury dalszy ciąg procedury nie zadziała. 

d.  Wybierz złączkę, która zostanie przesunięta, a następnie kliknij na wartość wymiaru, żeby móc ją edytować. Wpisz pożądaną 

długość rury. Maksymalna długość rury w systemie Wavin AS to 3000 mm. 

e.  Jeśli rura została dobrze podzielona na odcinki dostępne w ofercie, nie będzie ona już oznaczona na pomarańczowo w  

widoku kontrolnym.

      Tą samą procedurę można wykorzystać do ustalenia odległości między dwoma złączkami, lub złączką i jakąkolwiek 

inną kształtką podłączoną do rury. Procedura umożliwia wykorzystanie pełnych dostępnych długości rur na prostych 

odcinkach
    Odcinki rur o niepoprawnych długościach można również znaleźć poprzez Zestawienie Rur. Zbyt długie odcinki nie mają 

kodów katalogowych i są oznaczone na pomarańczowo. 
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3] Rury z końcem bosym i kielichowe. 

   Podstawowy Revit pracuje wyłącznie z rurami o końcu 

bosym. Biblioteki Wavin usprawniły pracę z projektem 

dodając złączkę na każdym połączeniu rury bosej z 

kształtką, która tego wymaga. Poniżej przedstawiono 

sposób tworzenia złączek na połączeniu rur o końcach 

bosych: 

 a.  Narysuj rurę o końcach bosych wybierając odpo

wiedni typ rury w oknie “Properties”.

 b.  Podziel rurę.

 c.  Złączka zostanie wstawiona automatycznie w miejscu 

podziału.

   Pomimo, że podstawowy Revit nie zezwala na pracę z 

rurami kielichowymi, firma Wavin umożliwiła ich modelo

wanie. Procedura poniżej przedstawia łączenie rur kieli

chowych:

 a.  Narysuj rurę kielichową wybierając odpowiedni typ 

rury w oknie “Properties”.

 b. Podziel rurę.

 c.  Złączka zostanie wstawiona automatycznie w miejscu 

podziału.

   W systemie Wavin AS należy upewnić się, że sposób 

połączenia rury z kształtką jest odpowiedni dla używanej 

rury. Patrz rozdział 3, aby dowiedzieć się więcej o 

obsłudze rur z końcami bosymi I rurami kielichowymi.
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Podstawowy Revit  

Możliwe jest połączenie dowolnych dwóch średnic za pomocą 

pojedynczej, centrycznej redukcji.

Biblioteka Wavin

W rzeczywistości łączenie różnych średnic może wymagać 

zastosowania większej ilości redukcji. W układach kanalizacji 

wewnętrznej stosuje się redukcje ekscentryczne łączące rury 

dnami lub szczytami.

2.2.  Redukcje w bibliotekach Wavin Revit 

 kontra  

Dokładny Model Instalacji Wavin rozwiązuje następujące problemy:

1] Często do wykonania prawdziwego połączenia potrzeba więcej niż jednej redukcji.

    Jeśli wymagana jest sekwencja redukcji, inteligencja Biblioteki Wavin automatycznie umieści w projekcie zespół  

odpowiednich produktów.

2]  W układach kanalizacyjnych używa się redukcji ekscentrycznych. Ekscentryczność powinna umożliwić utrzymanie 

szczytu lub dna kanału na tym samym poziomie. Redukcje centryczne będą traktowane jak “custom fitting”. 

    Domyślnie Revit pozostawia osie obu łączonych rur na tym samym poziomie.

    Z tego powodu, żeby umożliwić wykonanie połączenia, tworzy się tymczasowa 

kształtka “custom fitting”. Jest to redukcja centryczna nieistniejąca w ofercie,  

o czym Użytkownik jest ostrzegany czerwonym wykrzyknikiem.

    W Widoku Kontrolnym Wavin wszystkie kształtki typu “custom fitting”  

będą zaznaczone na czerwono.

    Jeśli istnieją dwa dostępne typy redukcji (np. krótka i długa), domyślnie zastosowany zostanie typ krótki. Redukcje długie 

można wymusić klikając pole “Reducer Long” w oknie “Properties”.

3]  Biblioteki z systemami ciepłej/zimnej wody również zawierają rodzinę redukcji pozwalającą połączyć dwie dowolne 

średnice. 

    W układach ciepłej/zimnej wody redukcje są zawsze centryczne, dzięki czemu redukcje i trójniki nie wymagają dodatkowej 

edycji po stworzeniu. 
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Podstawowy Revit

Można tworzyć kolana o dowolnym koncie, zawsze  

wizualizowane w ten sam sposób. Dostępne jest tylko kolano 

symetryczne z założonymi długościami roboczymi.

Biblioteki Wavin

Możliwe jest projektowanie tylko kolan dostępnych w ofercie. 

Istnieje wiele typów różnych kolan, takich jak symetryczne i 

kielichowe.

2.3.  Kolana w Bibliotekach Wavin Revit

 kontra  

Dokładny Model Instalacji Wavin rozwiązuje następujące problemy:

1] Różne typy kolan w Bibliotekach Wavin 

    W zależności od zakresu produktów dostępne mogą być różne typy kolan.  

Domyślne kolano jest typem dostępnym w największym wachlarzu średnic i kątów.  

Może on później zostać zamieniony w inny typ kolana.

2] Ograniczenia dostępnych średnic i kątów kolan

     Zgodnie z zakresem oferty możliwe jest rysowanie kolan o kątach 15°, 22°, 30°, 45°,  

67° i 90°. Większość z nich można stworzyć automatycznie, rysując dwie rury łączące  

się pod odpowiednim kątem. Patrz rozdziały 3 i 4 aby dowiedzieć się więcej o  

różnych typach kolan.

3]  W układach ciepłej/zimnej wody zazwyczaj korzysta się głównie z kolan symetrycznych.  

W systemach kanalizacyjnych często istnieje wybór między kolanami jedno i dwukielichowymi.

    Dla kolan dwukielichowych obie długości robocze są identyczne.  

W kolanach jednokielichowych długości robocze obu końców są różne. 

4] Kolana w układach kanalizacyjnych mogą wymagać odwrócenia kierunku przepływu.

 

    W zależności od kierunku rysowania, niektóre kolana mogą wymagać odwrócenia kierunku przepływu. W takiej sytuacji 

kierunek przepływu ścieków przez kształtkę odwraca się klikając pole “Reverse Direction” w oknie “Properties”.
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Podstawowy Revit 

Zawsze możliwe jest połączenie dowolnych średnic. Rury 

łączone są trójnikiem równoprzelotowym i pojedynczą 

redukcją centryczną.

Biblioteki Wavin

Dostępne są jedynie trójniki występujące w ofercie. Istnieje 

wiele typów trójników w różnych konfiguracjach.  

2.4. Trójniki w Bibliotekach Wavin Revit 

 kontra  

Dokładny Model Instalacji Wavin rozwiązuje następujące problemy:

1]  Dokładne wymiary i kąty dostępnych trójników.

   Trójnik można utworzyć dodając połączenie do istniejącego kolana lub łącząc dwie rury. Patrz rozdziały 3 i 4 aby 

dowiedzieć się więcej o różnych typach trójników. 

2]  Duża ilość różnych typów trójników i ich funkcji w Bibliotekach Wavin.

     W zależności od zakresu produktów dostępne będą różne typy trójników. Biblioteki Wavin Revit dla kanalizacji pozwalają 

na tworzenie zespołów trójników równoprzelotowych, a także redukcyjnych oraz redukcji ekscentrycznych. 

     W układach kanalizacyjnych domyślnym typem trójnika jest połączenie odcinka poziomego z pionem kanalizacyjnym. 

    W układach ciepłej/zimnej wody dostępny jest tylko jeden typ trójnika. 

3]  Dzięki Inteligencji Bibliotek Wavin Revit wymagane dla połączenia redukcje są wstawiane automatycznie.

    Jeśli okaże się to konieczne odpowiednia redukcja lub zespół redukcji zostanie wstawiony automatycznie (jako rodzina 

typu “nested”), więc użytkownik nie musi tworzyć połączeń ręcznie. 
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Podstawowy Revit

Podstawowy Revit pozwala umieścić tylko złączkę. Długości 

robocze kształtki nie są poprawne. 

2.5.  Złączki w Bibliotekach Wavin Revit

 kontra   Biblioteki Wavin

W zależności od oferty dostępne są różne typy złączek. 

Długości robocze kształtek zawsze są poprawne.

Dokładny Model Instalacji Wavin’s rozwiązuje następujące problemy:

1] Poprawne długości robocze wszystkich kształtek.

   We wstawionych kształtkach punk połączenia jest taki jak w prawdziwej kształtce i uwzględnia głębokość wsunięcia rury 

w kielich.

2] Wiele typów kształtek prostych w Bibliotekach Wavin.

    W układach kanalizacyjnych wiele różnych kształtek wstawia się jako kształtkę typu “Union”: czyszczaki, kielichy  

kompensacyjne, złączki naprawcze, przejściówki, itp. 

     Układy ciepłej/zimnej wody zawierają wiele różnych złączek: standardowe, gwintowane, przejścia na inne systemy. 

     W układach kanalizacyjnych odpowiednie złączki powinny być stosowane w zależności od wybranego typu rur.  

Dla rur z końcem bosym domyślną rodziną “Union” jest złączka. W przypadku rur kielichowych domyślną rodziną jest 

model kielicha. 
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3.1. Kolano

 Wstawianie konkretnego typu kolana

  Domyślne kolano zostanie wstawione w przypadku, gdy dwie rury łączą się pod odpowiednim kątem.  

Aby zmienić go w inny typ kolana wykonaj poniższe kroki:

 

 a.   Stwórz domyślne kolano łączące dwie rury.

 b. Wybierz utworzone kolano.

 c. W oknie “Properties” otwórz rozwijalną listę dostępnych rodzin klikając na obszar zaznaczony poniżej.

 d.   Uruchomienie opcji “Constrain to routing preferences” ogranicza ilość dostępnych rodzin.  

Ponadto zapobiega to wybraniu rodziny typu “nested” z listy. 

 e. Wybierz pożądaną rodzinę.

 f. Przesuń kursor myszy na obszar widoku lub kliknij “Apply” u dołu okna “Properties”.

3.  Układy kanalizacyjne  
– Informacje ogólne
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 Zastąpienie kolana 90° dwoma kolanami 45°

  W układach kanalizacyjnych często korzysta się z dwóch kolan 45° zamiast  

pojedynczego 90°. Stosuje się tu kolana typu “nested”, które należy wstawić ręcznie. 

 Aby umieścić dwa kolana 45° w projekcie postępuj zgodnie z poniższą procedurą:  

 a. Narysuj domyślne kolano 90°.

 b.   Wybierz domyślne kolano, po czym w oknie “Properties” zmień rodzinę  

na ”Bend 2x45°”.

 c.  Aby wstawić odcinek rury między dwoma kolanami wybierz pole  

“Add Pipe Segment”. 

 d. Aby zmienić długość odcinka rury, wpisz własną długość w polu “Pipe lenght”.

  Zmiana cech i właściwości kolan

  Biblioteki Wavin Revit zapewniają dodatkowe funkcje, które umożliwią modyfikacje kolan. Niektóre z nich mogą być dostępne 

tylko dla konkretnych rodzin kolan. Aby modyfikować rodzinę wejdź w okno “Properties”. Klikając różne pola można włączać i 

wyłączać poniższe funkcje 

 a. Reverse direction – zmienia kierunek przepływu,

 b. Bend Long DN100 – zmienia kolano 110 mm ze standardowego w długie. Tylko dla Wavin AS,

 c. Add Pipe – wstawia odcinek rury między dwa kolana 45°,

 d. Force Socket Connection – wymusza połączenie kielichowe na końcu bosym,

 e. Show Spigot End – pokazuje sam koniec bosy (pomocne przy łączenie kształtki z kształtką).

 Wstawianie kolan 67°

  Kolana 67° mogą wymagać innej procedury wstawienia niż pozostałe.  

W razie problemów postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

 a. Narysuj dwie rury łączące się pod kątem 90°.

 b. Wybierz jedną z rur I przeciągnij jej wolny koniec aż otrzymany kąt połączenia wyniesie 67°.
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3.2. Trójnik

 Dostępne są trzy typy trójników

 Biorąc pod uwagę różne zastosowania trójników w układach kanalizacji, firma Wavin stworzyła trzy dostępne scenariusze:

Rura pozioma łącząca się z  

pionem kanalizacyjnym 

(opcja domyślna)

  W przypadku połączeń rury poziomej z pionem i rury pionowej z poziomym kolektorem można stosować zarówno trójniki 

równoprzelotowe jak i redukcyjne. 

  W przypadku połączenie rury poziomej z poziomym kolektorem zaleca się stosowanie trójników równoprzelotowych.

Domyślnie tworzonym typem trójnika jest połączenie rury poziomej z pionem kanalizacyjnym. Aby zmienić typ połączenia na inny 

postępuj zgodnie z poniższą procedurą: 

a. W oknie “Properties” otwórz listę rozwijalną klikając w polu wyboru rodziny. 

b. Wybierz potrzebny typ z listy.

c. Kliknij “Apply”.

Rura pionowa łącząca się z  

kolektorem poziomym

Rura pozioma łącząca się  

z kolektorem poziomym
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 Obsługa redukcji

  W systemach kanalizacyjnych każda redukcja w projekcie musi mieć ekscentryczność włączoną przez użytkownika. Oprócz 

czerwonego wykrzyknika w oknie “Properties” w sekcji “Constraints” pojawi się stosowne ostrzeżenie. 

 Zmiana cech i właściwości trójników

  Biblioteki Wavin Revit zapewniają dodatkowe funkcje, które umożliwiają modyfikacje trójników. Niektóre z nich mogą być 

dostępne tylko dla konkretnych rodzin trójników. Aby modyfikować rodzinę wejdź w okno “Properties”. Klikając różne pola 

można włączać i wyłączać poniższe funkcje: 

 a. Force Socket Connection – wymusza połączenie kielichowe na końcu bosym,

 b. Show Spigot End – pokazuje sam koniec bosy (pomocne przy łączenie kształtki z kształtką),

 c. Tee Equal – wymusza trójnik równoprzelotowy,

 d. Tee Swept – wymusza trójnik radialny,

 e. Tee 67°  wymusza trójnik 67°,

 f. Tee 45°  wymusza trójnik 45°. 
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   W Bibliotekach PVCHT i SiTech+ zaleca się ręczne wstawianie czwórników za pomocy funkcji “Pipe Fitting”.  

Procedura opisana powyżej może nie działać we wszystkich przypadkach.

3.3. Czwórnik

 Wstawianie czwórnika

  Biblioteki przedstawiające systemy kanalizacyjne zawierają wiele rodzin czwórników o różnych wymiarach i kątach.  

Aby stworzyć czwórnik postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

 a. Stwórz trójnik o kącie i średnicy odpowiadającej potrzebnemu czwórnikowi. 

 b. Wybierz trójnik.

 c. Kliknięcie symbolu “+” stworzy dodatkowe połączenie.

 d. Czwórnik zastąpi trójnik. Można rozpocząć rysowanie nowej rury z pustego kielicha.
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 Zmiana typu czwórnika

  W zależności od wybranej Biblioteki mogą być dostępne różne typy czwórników,  

które można wstawić do projektu postępując zgodnie z poniższą procedurą:

 a. Po stworzeniu domyślnego czwórnika, wybierz go.

 b. W oknie “Properties” wybierz inny typ czwórnika.

 c. Kliknij “Apply”. 

 Zmiana cech i właściwości czwórników

 Aby modyfikować rodzinę wejdź w okno “Properties”.  

 Klikając różne pola można włączać i wyłączać poniższe funkcje:

 a.  Show Spigot End  pokazuje sam koniec bosy  

(pomocne przy łączenie kształtki z kształtką).

3.4. Redukcja

 Zmiana redukcji centrycznej w ekscentryczną

 W systemach kanalizacyjnych należy korzystać z redukcji ekscentrycznych.  

 Wykonaj poniższe kroki aby zmienić redukcję centryczną w ekscentryczną:  

 a.  Zastosuj spadki zanim włączysz ekscentryczność redukcji.

 b. Wybierz redukcję.

 c. Kliknij pole “Eccentric”.

 d. Kliknij “Apply”. 

 e.  W razie potrzeby redukcję można obracać co  

90° funkcjami w oknie “Porperties” lub o dowolny kąt funkcją “Rotate”.

  Upewnij się, że szczyty lub dna kanału są na jednakowym poziomie. 
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3.5. Kształtki typu “Union”

 Wstawianie kształtek typu “Union”

  Kształtka typu “Union” jest wstawiana zawsze kiedy rura zostanie podzielona na dwa obiekty. Dla rur z końcami bosymi 

domyślną kształtką będzie złączka, a dla kielichowych kielich rury. Wstaw kształtkę typu “Union” za pomocą poniższych 

kroków:

 a. Narysuj rurę.

 b. Wybierz rurę i podziel ją na dwa obiekty.

 c. Rury zostaną połączone domyślną kształtką “Union”. 

 Zmiana kształtki typu “Union” 

 Aby zamienić domyślną kształtkę typu “Union” na inną, postępuj zgodnie  

 z poniższą procedurą:

 a. Wstaw domyślną kształtkę typu “Union” jak w powyższym opisie.

 b. Wybierz kształtkę.

 c. Wybierz odpowiednią rodzinę w oknie “Properties”.

 d. Kliknij “Apply”.

 Zmiana cech i właściwości kształtek typu “Union”

  Biblioteki Wavin Revit zawierają wiele funkcji pozwalających na zmiany cech  

kształtek. Niektóre z nich są dostępne tylko dla wybranych rodzin. Aby  

modyfikować rodzinę wejdź w okno “Properties”. Klikając różne pola można  

włączać i wyłączać poniższe funkcje:  

 

 a. Reverse Direction – Zmienia kierunek przepływu,

 b. Force Socket Connection – wymusza połączenie kielichowe na końcu bosym,

 c. Show Spigot End – pokazuje sam koniec bosy (pomocne przy łączenie kształtki z kształtką).
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3.6.  Czyszczak

 Wstawianie czyszczaka

  Biblioteki Wavin Revit dla układów ściekowych zawierają czyszczaki o  

różnych średnicach. Kształtkę można wstawić w projekt postępując  

zgodnie z poniższą procedurą:

 a. Narysuj złączkę postępując zgodnie z procedurą z rozdziału 3.5.

 b. Wybierz złączkę.

 c. W oknie “Properties” wybierz czyszczak z listy dostępnych rodzin. 

 d. Klinij “Apply”. Złączka została zastąpiona czyszczakiem

 Zmiana cech i właściwości czyszczaków

  Aby modyfikować rodzinę wejdź w okno “Properties”. Klikając różne pola można włączać i wyłączać poniższe funkcje:

 a. Reverse Direction  zmienia kierunek przepływu,

 b. Show Spigot End – pokazuje sam koniec bosy (pomocne przy łączenie kształtki z kształtką),

 c. Force Socket Connection – wymusza połączenie kielichowe na końcu bosym,

 d. 45_degrees – zmienia kąt czyszczaka (tylko w Bibliotece PE),

 

 Obracanie czyszczaka

 Czyszczak można obracać co 90o standardową funkcją, lub o dowolny kąt funkcją “Rotate”.
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3.7. Korek

 Wstawianie korka

   Firma Wavin wyposażyła swoje Biblioteki w korki, którymi 

można zatkać zarówno otwarte końce rur jak i kształtek. 

Aby wstawić korek postępuj zgodnie z poniższą 

procedurą:

 a.  Wybierz rurę lub kształtkę z przynajmniej jednym 

pustym połączeniem.

 b.  We wstążce “Modify” wybierz opcję “Cap Open 

Ends”. 

 c.  Korki pojawią się na wszystkich otwartych 

połączeniach.

 Zmiana cech i właściwości korków

  Aby modyfikować rodzinę wejdź w okno “Properties”. Klikając różne pola można włączać i wyłączać poniższe funkcje:

 a. Show Spigot End – pokazuje sam koniec bosy (pomocne przy łączenie kształtki z kształtką), 

 b. Force Socket Connection – wymusza połączenie kielichowe na końcu bosym, 

 c. Pipe Cap – Pozwala dostosować głębokość wsunięcia korka w kielichy rur i kształtek (tylko w Bibliotece SiTech+),

  Funkcja “Pipe Cap” występuje tylko w Bibliotece SiTech+. W zależności od tego czy zaślepiany jest kielich rury czy kształtki, 

głębokość wsunięcia może być różna. Pole należy wybrać tylko w przypadku zaślepiania kielichów rur. W przypadku  

kielichów kształtek funkcja musi pozostać wyłączona.

3.8. Kształtki typu “Transition”

  W przypadku łączenia rur o dwóch różnych średnicach tworzy się kształtka typu “Transition”. Ta kategoria kształtek obejmuje 

zarówno redukcje, jak i przejściówki między różnymi układami, a także kształtki gwintowane.
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3.9. Obsługa spadków

Istnieje kilka sposobów odwzorowania spadków w układach kanalizacyjnych. W tym rozdziale zostały one przedstawione od 

najłatwiejszych do zastosowania do najbardziej niezawodnych. 

 Sposób 1

  Rurę można rysować z włączoną opcją “Slope Up”(spadek w górę) lub “Slope Down” (spadek w dół). Wybrany spadek jest 

stosowany do każdego odcinka rury.
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 Sposób 2

 Użycie funkcji “Slope” na układzie, który został wymodelowany bez użycia spadków. 

 a. Użyj przycisku TAB aby zaznaczyć wszystkie element układu i kliknij aby je wybrać. (1.). 

 b. We wstążce “Modify” uruchom funkcję “Slope” (2.). 

 c. Wybierz “Finish” aby zastosować spadek (3.).
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 Sposób 3

 Generowanie spadku za pomocą wymiaru. 

 a. Otwórz rzut z boku lub przekrój na którym widać poziomą rurę.

 b. Stwórz wymiar kątowy miedzy rurą poziomą, a pionową. 

 c. Wybierz rurę poziomą. 

 d. Kliknij na wartość kąta na wymiarze i zmień ją na pożądaną wartość.
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 Sposób 4

 Funkcja “Rotate”. 

 a. Otwórz rzut z boku lub przekrój na którym widać poziomą rurę.

 b. We wstążce “Modify” wybierz funkcję “Rotate”. 

 c. Przenieś punkt obrotu ze środka rury na koniec jej osi. 

 d. Kliknij raz, po czym ruchami myszy, albo wpisując pożądaną wartość nadaj spadek rury.
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4.1. Kolana

 Wstawianie różnych rodzin kolan

 Rysując dwa odcinki rury połączone pod odpowiednim kątem stworzy się domyślna rodzina kolana. 

 Żeby zmienić ją w inną rodzinę postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

 a. Wybierz domyślne kolano.

 b. W oknie “Properties” wybierz pożądaną rodzinę z rozwijalnej listy rodzin. 

 c.  Uruchomienie opcji “Constrain to routing preferences” ogranicza ilość dostępnych rodzin.  

Ponadto zapobiega to wybraniu rodziny typu “nested” z listy. 

 d.  Wybierz pożądaną rodzinę.

 e. Przesuń kursor myszy na obszar widoku lub kliknij “Apply” u dołu okna “Properties”.

   

 Zmiana cech i właściwości kolan

  Biblioteki Wavin Revit zapewniają dodatkowe funkcje, które umożliwią modyfikacje kolan. Aby modyfikować rodzinę wejdź w 

okno “Properties”. Klikając różne pola można włączać i wyłączać poniższe funkcje: 

 a. M1 – przełącza między plastikowym wariantem kształtki(K1) a metalowym(M1) (tylko w Bibliotece Tigris),

 b. Reverse Direction – zmienia kierunek przepływu,

 c. Prefer Spigot – wymusza połączenie nyplowe.

4.  Układy ciepłej/zimnej wody 
- Informacje ogólne
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4.2. Trójniki

 Wstawianie różnych rodzin trójników

  Każda Biblioteka dla ciepłej/zimnej wody ma różny asortyment trójników.  

Aby zmienić domyślny trójnik w inną rodzinę, wykonaj poniższe kroki:

 

 a. Stwórz domyślny trójnik.

 b. Wybierz trójnik.

 c. W oknie “Properties” wybierz pożądaną rodzinę z rozwijalnej listy rodzin. 

 d. Kliknij “Apply”.

   

 Zmiana cech i właściwości trójników

 Aby modyfikować rodzinę wejdź w okno “Properties”. 

 Klikając różne pola można włączać i wyłączać poniższe funkcje: 

 a. M1  przełącza między plastikowym wariantem kształtki(K1) a metalowym(M1) (tylko w Bibliotece Tigris).
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4.3. Redukcja

 Bibliotekach dla układów ciepłej/zimnej wody dostępne są tylko redukcje centryczne. 

  Redukcje centryczne są domyślnie wstawiane przez program.  

Pozwalają na automatyczne połączenie z dowolną średnicą występującą w asortymencie. 

 Wstawianie redukcji

 Aby wstawić redukcję wykonaj poniższe kroki:

 a. Narysuj prosty odcinek rury.

 b. Zmień średnicę rury.

 c. Narysuj drugi odcinek rury w tej samej osi tak, aby połączyć go z pierwszym.

 d. Redukcja wstawi się automatycznie na połączeniu rur.

 Zmiana cech i właściwości złączek 

 Aby modyfikować rodzinę wejdź w okno “Properties”. Klikając różne pola można włączać i wyłączać poniższe funkcje: 

 a. M1  przełącza między plastikowym wariantem kształtki (K1) a metalowym(M1) (tylko w Bibliotece Tigris)

 Zmiana cech i właściwości redukcji 

 Aby modyfikować rodzinę wejdź w okno “Properties”. Klikając różne pola można włączać i wyłączać poniższe funkcje:  

 a. M1  przełącza między plastikowym wariantem kształtki(K1) a metalowym(M1) (tylko w Bibliotece Tigris),

 b. Additional coupler – dodaje złączkę (tylko w Bibliotece Ekoplastik)

   W Bibliotece Ekoplastik przy redukcji na odcinku prostym należy się upewnić,  

że zaznaczono pole “Additional coupler” w oknie “Properties”.

4.4. Złączki

 Wstawianie złączek

 Złączka jest wstawiana automatycznie kiedy rura zostanie podzielona na dwa elementy. 

 Aby wstawić złączkę wykonaj poniższe kroki:

 a. Narysuj rurę.

 b. We wstążce “Modify” wybierz funkcję “Split Element”.

 c. Kliknij na rurę w miejscu gdzie ma zostać wstawiona złączka.

 d. Złączka wstawi się automatycznie. 
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4.5. Kształtki naścienne

Biblioteki Wavin Revit zawierają różne typy kształtek naściennych. Niektóre można wstawić zamieniając standardowe trójniki lub 

kolana, inne należy wstawiać ręcznie. 

 Ręczne wstawianie kształtek naściennych 

 Aby ręczenie wstawić kształtkę naścienną wykonaj poniższe kroki:

 

 a. We wstążce “Systems” wybierz funkcję “Pipe Fitting”.

 b. Wybierz pożądaną rodzinę z rozwijalnej listy rodzin.

 c. Umieść kształtkę na docelowej rurze I wstaw ją kliknięciem myszy.

 d. Kształtka została wstawiona.

 Obsługa kształtek naściennych

 Kształtkę można obracać standardową funkcją Revit. Kierunek przepływu można odwrócić standardową funkcja Revit. 

 Zmiana cech i właściwości kształtek naściennych 

  Aby modyfikować rodzinę wejdź w okno “Properties”. Klikając różne pola można włączać i wyłączać poniższe funkcje: 

 a. Long – Przełącza między krótkim a długim wariantem kształtki (tylko w Bibliotece Tigris)

 b. M1 – przełącza między plastikowym wariantem kształtki(K1) a metalowym(M1) (tylko w Bibliotece Tigris)

 Dostępne rodziny kształtek naściennych

 

Hep2O 

Wall Flange 

PF-FMT

Zamienić 

kolano

Wizualizacja

Nazwa rodziny

Sposób  

wstawienia

Tigris 

Wall Flange 

Corner 

K1.M1 FMT

Wstawić 

ręcznie

Tigris 

Wall Flange 

Elbow 

K1.M1 FMT

Zamienić 

kolano
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4.6. Obsługa połaczeń gwintowanych

Biblioteki Wavin zostały wyposażone w różne typy przejściówek gwintowanych. Pozwalają one na łączenie układów plastikowych 

Wavin z rurami metalowymi lub armaturą łączoną na gwint (krany, baterie, zawory, pompy itp). 

 Wstawianie przejściówek prostych

 a. Aby wstawić złączkę prostą połącz rurę z gwintowanym przedmiotem. 

 b. To wstawi kształtkę typu “custom fitting”. 

 c. Wybierz kształtkę. 

 d. W oknie “Properties” wybierz przejściówkę gwintowaną z rozwijalnej listy rodzin. 

 Wstawianie kolan gwintowanych

 a. Procedura może być wykorzystana do wstawienia kolana z przejściem na gwint lub kolana naściennego. 

 b. Aby stworzyć kolano z przejściem na gwint, połącz rurę z przyborem gwintowanym pod kątem prostym.

 c. To wstawi kształtkę typu “custom fitting”. 

 d. Wybierz kształtkę.

 e. W oknie “Properties” wybierz kolano gwintowane z rozwijalnej listy rodzin. 

 



37  Podręcznik Użytkownika Bibliotek Revitwww.wavin.com

 Wstawianie trójników gwintowanych

 a. Aby stworzyć trójnik z połączeniem gwintowanym stwórz kolano gwintowane jak w powyższym punkcie.

 b. Wciśnij znak “+” aby dodać kolejne połączenie do kolana.

 c. To wstawi kształtkę typu “custom fitting” 

 d. Wybierz kształtkę.

 e. W oknie “Properties” wybierz trójnik gwintowany z rozwijalnej listy rodzin.

     Revit nie potrafi rozróżnić gwintu wewnętrznego i zewnętrznego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybranie  

rodziny odpowiedniej do armatury. Opis typu gwintu wewnętrznego to FMT (Female Metal Thread), a zewnętrznego to 

MMT (Male Metal Thread).

     W pewnych sytuacjach Revit może stworzyć kawałek domyślnej rury miedzy armaturą, a kształtką gwintowaną.  

W takiej sytuacji użytkownik powinien usunąć taką rurę I ręcznie połączyć kształtkę z armaturą. 

Biblioteki Wavin Revit będą współdziałały z gwintami o ile ich średnice są zwymiarowane jako średnice calowe, przeliczone na 

milimetry lub znormalizowane. Na przykład jako gwint ½” będą rozpoznawane wartości: ½”, 12,7mm lub DN15. 

Średnice calowe, przeliczniki na milimetry i odpowiadające DN:

Cale  DN

½”   = 12,7 mm 15

¾”  = 19,1 mm 20

1”  = 25,4 mm 25

1 ¼” = 31,8 mm 32

1 ½” = 38,1 mm 40

2”  = 50,8 mm 50

2 ½” = 63,5 mm 65

3”  = 76,2 mm 80
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4.7. Obsługa rur preizolowanych

Biblioteki dotyczące układów ciepłej/zimnej wody zawierają rury preizolowane. 

Mogą one występować w różnych grubościach izolacji. 

• Kolor i grubość izolacji wybiera się wraz z typem rury. 

4.8. Obsługa rur w sztangach i w zwojach

Biblioteki dotyczące układów ciepłej/zimnej wody pozwalają Użytkownikowi wybrać czy rysowane odcinki mają być budowane z 

rur dostępnych w sztangach, czy w zwojach. Wyboru dokonuje się wybierając odpowiedni typ rury. 

W Bibliotece Hep2O Użytkownik może wybrać odpowiednią długość zwoju najbardziej pasującą do wymaganej w projekcie ilości 

rury. Użytkownik może wybrać domyślną długość 50m, 25m lub 100m.

Wyboru dokonuje się przez kliknięcie pola wyboru w Zestawieniu Materiałów dla rur dla każdej ze średnic zastosowanych w  

projekcie. 

    Domyślnie Revit zaznacza oba dostępne pola wyboru. Powoduje to błąd  wyborze rury. Aby rozwiązać problem użytkownik 

musi upewnić się, że zaznaczone zostało co najwyżej jedno pole wyboru. Jeśli żadne z pól wyboru nie zostało wybrane, 

Biblioteka założy długość zwoju wynoszącą 50m. Uwaga: mimo, że pola wyboru są szare i mogą się wydawać nie być edyto

walne, wystarczy na nie kliknąć.
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4.9. Obsługa rur elastycznych

Rury w zakresie produktów Hep2O i Tigris mogą być gięte 

przez instalatora. Narzędzie Revit modelujące przewody 

elastyczne nie nadaje się do wykorzystania w układach 

sanitarnych, więc firma Wavin stworzyła własne rozwiązanie 

odwzorowujące gięcie rur.

Aby zgiąć rurę o niskiej średnicy narysuj kolano o dowolnym 

kącie. Zamiast kształtki kolana stworzony zostanie łuk rury. 

Jeśli średnica rury jest zbyt duża, żeby ja zgiąć, Biblioteka 

zezwoli na tworzenie kolan tylko za pomocą kształtek. 

Teoretycznie można wymusić zgięcie większej rury poprzez 

zamianę typu kolana w oknie “Properties”. 

     Pomimo, że wymuszenie gięcia rury na większych 

średnicach jest możliwe nie jest ono zalecane. Domyślnie 

tworzone kolana/łuki rur odwzorowują wytyczne tech

niczne dotyczące zakresu produktów.

Uzytkownik może ręcznie modyfikować promień gięcia rury 

w oknie “Properties” w sekcji “constraints”. Promień gięcia 

rury podawany jest jako wielokrotność średnicy zewnętrznej w 

parametrze “Bending Radius Multiplier”. Dla Biblioteki Hep2O 

przyjmowane promienie to 8 lub wyższy. W Bibliotece Tigris 

zalecaną wartością minimalną jest 5, chociaż w pewnych 

sytuacjach dozwolone jest obniżenie promienia do 4. Parametr 

“Bending Radius Applied” podaje wartość promienia gięcia 

rury w milimetrach.

 

W Bibliotece Hep2O Użytkownik może narzucić preferowaną 

długość zwoju dla łuków rur.

    Jeśli Użytkownik wybierze niedostępną długość zwoju, 

parametr “Used Coil Type” poda domyślną długość zwoju, 

która zostanie uwzględniona w zestawieniu materiałów. 

    Jesli gięta jest rura sprzedawana w sztangach, parametr 

“Used Coil Type” pokaże komunikat “Single Pipe”.



40  Podręcznik Użytkownika Bibliotek Revit Tel. +48 61 891 10 00

Każda Biblioteka wyposażona w funkcje rury elastycznej będzie miała dodatkowe Zestawienie Materiałów. Użytkownik musi ręcznie 

zsumować ilości rur z obydwu Zestawień (dla odcinków prostych i dla łuków), ponieważ Revit nie może zrobić tego automatycznie. 

    Wybrana długość zwoju jest poprawne tylko jeśli kody katalogowe pojawiają się w Zestawieniu Materiałów. 

Funkcja może działać inaczej w zależności of wersji Revit. W Revit 2014 jeśli kąt gięcia przekroczy 90º, program automatycznie 

stworzy dwa łuki połączone kawałkiem prostej rury. 

Jednak w wersji 2015 i nowszych, żeby otrzymać kąt powyżej 90º Użytkownik musi  

postępować zgodnie z poniższą procedurą: 

a. Stwórz łuk o kącie 90º. 

b. Narysuj krótki kawałek prostej rury.

c. Narysuj drugi łuk aby otrzymać wymagany łączny kąt. 

d. Usuń prosty kawałek rury miedzy łukami . 

e. Przeciągnij łuk nad koniec drugiego aby je połączyć. 
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5.1. Wavin AS

 Przejściówka 58/50 mm

  Przejściówka 58/50 mm służy do łączenia Wavin AS 

ze standardowymi układami kanalizacyjnymi o średnicy 

zewnętrznej 50 mm. Aby stworzyć działające połączenie 

58/50mm w linii prostej: 

 a.  Na końcu rury AS Stwórz Redukcję na średnicę  

58 mm.

 b. Usuń rurę o średnicy 58 mm. 

 c.  Połącz rurę 50 mm do końcówki rury AS. Jeśli to 

konieczne zaznacz pole “systems transition”. 

 d.  Z pustego końca kształtki można zacząć rysować 

rurę o średnicy 50 mm.

Aby stworzyć działające połączenie 58/50mm w trójniku:

 a. Stwórz dowolny trójnik

 b. Usuń rurę z odejścia. 

 c.  W oknie “Properties” zmień wartość parametru  

“connection_diameter2” w sekcji “Dimensions” na 50.

 d. Kształtka zostanie wstawiona w odejście trójnika. 

  Z pustego końca kształtki można zacząć rysować rurę o 

średnicy 50 mm

 Przejściówka 135/125 mm

  Przejściówka 135/125 mm służy do łączenia Wavin AS 

ze standardowymi układami kanalizacyjnymi o średnicy 

zewnętrznej 125 mm. Aby stworzyć działające połączenie 

135/125 mm postępuj tak jak w przypadku przejściówki 

58/50 mm. 

5.  Rodziny charakterystyczne  
– Układy kanalizacyjne
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 Kolano redukcyjne

  Kolano redukcyjne umożliwia połączenie układu Wavin AS z rurą PE 40 mm. Aby stworzyć 

poprawne połączenie postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

 a. Narysuj domyślne kolano 58 mm 88º. 

 b. Zamień domyślne kolano w rodzinę “Kolano redukcyjne”. 

     Pojawi się komunikat “Custom fitting was created”.

 c. Zamień jedną z rur AS na rurę PE. 

     Upewnij się, że rura PE będzie miała ustawioną średnicę 40 mm. Inne będą powodowały błąd w rodzinie.  
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 Trójnik równoległy

  Trójnik równoległy należy wstawiać ręcznie wykonując 

poniższe kroki:

 a.  We wstążce “Systems” wybierz funkcję “Pipe Fitting”.

 b. Wybierz “Trójnik równoległy” z listy.

 c. Umieść kształtkę na prostym odcinku rury.

  Aby odwrócić kierunek przepływu, użyj funkcji Revit 

(strzałki oznaczone na czerwono poniżej).

     Jeśli rura została połączona z odejściem trójnika,  

zmiana kierunku przepływu rozłączy ją.

  Aby modyfikować rodzinę wejdź w okno “Properties”. 

Klikając różne pola można włączać i wyłączać poniższe 

funkcje:

 d.  Show Spigot End – pokazuje sam koniec bosy 

(pomocne przy łączenie kształtki z kształtką).

 Kolano 135º

  Biblioteka Wavin AS zawiera dwa typy kolan 135º – dla 

rury kielichowej i bezkielichowej. Oba są dostępne tylko 

w średnicy 110 mm. Kolana należy wstawiać ręcznie 

stosując poniższą procedurę:

 a. We wstążce “Systems” wybierz funkcję “Pipe Fitting”.

 b. Wybierz “Kolano 135º” z listy w oknie “Properties”.

 c. Umieść kolano nad otwartym końcem rury.

 d.  Kliknij lewy przycisk myszy aby umieścić kształtkę w 

projekcie.

  Aby modyfikować rodzinę wejdź w okno “Properties”. 

Klikając różne pola można włączać i wyłączać poniższe 

funkcje:

 a.  Show Spigot End – pokazuje sam koniec bosy 

(pomocne przy łączenie kształtki z kształtką).
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5.2. Wavin PVC-HT

 Typy rur

  W Bibliotece PVCHT dostępne są dwa typy rur – szare do instalacji wewnętrznych i pomarańczowe do instalacji podposadz

kowych i zewnętrznych. Rury pomarańczowe są przeznaczone do zastosowań w kanalizacji zewnętrznej, jeśli jednak wewnątrz 

budynku zaistnieje potrzeba zastosowania średnicy większej niż 110mm, Użytkownik ma do dyspozycji pomarańczową rurę 

wraz z kształtkami. Według wytycznych technicznych nie zaleca się stosować pomarańczowych rur PVC na pionach kanaliza

cyjnych o dużych średnicach. W tym celu należy stosować rury zgrzewane PE. 

 Czwórnik narożny

  Czwórnik narożny należy wstawiać ręcznie wykonując poniższe kroki:

 a. We wstążce “Systems” wybierz funkcję “Pipe Fitting”.

 b. Wybierz “Branch Corner” z listy w oknie “Properties”.

 c. Wstaw kształtkę na prostym odcinku rury.

  Aby modyfikować rodzinę wejdź w okno “Properties”.  

Klikając różne pola można włączać i wyłączać poniższe funkcje:

 a.  Cornerbranch_lefthanded – pozwala zmieniać orientację odejść czwórnika,

 b.  Show Spigot End – pokazuje sam koniec bosy (pomocne przy łączenie  

kształtki z kształtką).

 Rura wywiewna

  Rura wywiewna obejmuje wiele wariantów kolorystycznych. Zwieńczenia wentylacyjne działają jak korki. 

 Aby umieścić je w projekcie postępuj zgodnie z poniższą procedurą: 

 a. Stwórz korek na końcu rury o średnicy 75, 110 lub 160 mm.

 b. Wybierz korek i zamień go w rodzinę “Ventilation set” w oknie “Properties”. 

 c.  Użytkownik może wybierać między kolorami: brązowym i szarym.  

Redukcja niezbędna do połączenia ze średnicą 75 mm jest dostępna tylko dla koloru szarego. 
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 Kominek wywiewny

  Kominek wywiewny obejmuje wiele wari

antów kolorystycznych. Rodzinę można 

połączyć z rurami 50, 75 i 110 mm. 

   

  Kominek wywiewny wymaga tej samej 

procedury wstawienia co Rura Wywiewna. 

 Zawór napowietrzający

  Zawór Napowietrzający obejmuje wiele 

wariantów wymiarowych. Rodzinę można 

połączyć z rurami o średnicach 32, 40, 

50, 75 i 110 mm. 

  Zawór Napowietrzający wymaga tej samej 

procedury wstawienia co Rura Wywiewna .

 Tuleja ochronna

  Tuleja ochronna jest rodziną bez połączeń. 

Należy ją wstawiać na rurę PVC w miejs

cu przejścia przez ścianę. Wstawiając 

Tuleję w projekcie upewnij się, że znajd

zie się ona na tym samym poziomie co 

rura. Jeśli ten warunek zostanie spełniony 

kształtka łatwo dopasuje się do rury. 

    Mimo, że kształtka znajduje się na 

rurze, nie jest ona z nią połączona 

przez program. Jeśli rura zostanie 

przesunięta przez użytkownika, Tuleja 

nie przesunie się automatycznie. 

Użytkownik musi ją przenieść ręcznie. 
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5.3. Wavin SiTech+

 Trójnik specjalny

  Trójnik specjalny Wavin to kształtka która pozwala na bliskie połączenie dwóch poziomów kanalizacyjnych do pionu bliżej niż 

w przypadku stosowania dwóch zwykłych trójników umieszczonych jeden nad drugim. Posiada ona dwa wejścia dla rur  

poziomych: 110 mm i 50 mm. 

 Aby umieścić kształtkę w projekcie postępuj zgodnie z poniższą procedurą: 

 a. We wstążce “Systems” wybierz funkcję “Pipe Fitting”.

 b. Wybierz z listy rodzin ‘Trójnik specjalny”

 c. Umieść trójnik na prostym odcinku rury. 

 d. Z pustych króćców można rysować rury poziome.

5.4. PE-HD

Wszystkie rodziny w Bibliotece PE HD można obsługiwać na podstawie informacji z rozdziału 4. 
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6.1. PPR Ekoplastik/BORplus

 Typy i segmenty rur 

 Biblioteka PPR Ekoplastik zawiera wiele typów dostępnych rur. Typ należy wybierać w oknie “Properties” rury.

Niektóre typy rur zawierają różne segmenty, które pozwalają na przełączanie klasy ciśnieniowej rur, a czasem rodzaju produktu, np. 

rura EVO i Fiber Basalt. Po narysowaniu rury wybierz ją i zmień segment na pożądany w oknie “Properties” w sekcji “Mechanical” 

(parametr “Pipe segment”). Po narysowaniu pojedynczej rury z pożądanym segmentem kolejne można tworzyć łatwiej za pomocą 

skrótu “CS” (Create simlilar). 

6.  Rodziny charakterystyczne  
– Układy ciepłej/zimnej wody
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 Trójniki i redukcje

 Trójniki w średnicach 16mm – 125mm

 W tym zakresie średnic trójnik wraz z sekwencją redukcji zostaną wygenerowane automatycznie.

 Trójniki w dużych średnicach 160mm

 Aby utworzyć prawidłowe połączenie o średnicy 160, wykonaj następujące czynności: 

 a. Utwórz trójnik równoprzelotowy.

 b. Utwórz mały kawałek rury.

 c. Utwórz redukcję, zmieniając średnicę rury i / lub jej typ.

Trójniki i redukcje BORplus (PPR)

Domyślną opcją połączeń Trójnikowych są: Trójnik + Redukcje (rysunek poniżej).
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Po zaznaczeniu Trójnika we Właściwościach w zakładce Kontrukcja znajdziemy dodatkowe opcje dzięki którym można 

zmienić typ połączenia.

UWAGI:

Jeżeli wybrany „Typ połączenia” istnieje to zostanie utworzony, a w uwagach pojawi się komunikat: „Wszystko OK”. Jeżeli dla 

danej konfiguracji trójnika wybrany typ połączenia jest niemożliwy to pojawi się komunikat: „Typ połączenia jest niedostępny”. 

Jednocześnie zostanie utworzona opcja domyślna czyli Trójnik+ Redukcje.

Typ połączenia:

Dostępne sa 4 typy połączeń na liście rozwijalnej.

Proponowana złączka:

Dla danej konfiguracji (w przykładzie 90x20x90) zestawione są dostępne typy połączeń.

DN20 jest równoważne z ¾” dlatego w konfiguracji 90x20x90 dostępne są także złączki siodłowe z gwintem wewnętrznym  

i zewnętrznym. W przypadku podłączenia rury o średnicy ¾” do rur Borplus 63/75/90 zostanie utworzona domyślnie złączka 

siodłowa z gwintem wewnętrznym.

 Złączki siodłowe

  W Bibliotece Wavin Ekoplastik występują trzy typy złączek siodłowych. Plastikowa, z gwintem wewnętrznym i gwintem 

zewnętrznym. 

Złączka siodłowa plastikowa    

Asortyment złączek siodłowych

Złączka siodłowa z gwintem wew Złączka siodłowa z gwintem zew

Plastikowe Gwint wew. Gwint zew.

63x32 63x3/4” 63x3/4”

75x32 75x3/4” 75x3/4”

90x32 90x3/4” 90x3/4”

110x32  

110x40  
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 Złączka siodłowa plastikowa

  Aby wstawić złączkę siodłową wykonaj poniższe kroki:

 a. Stwórz połączenie trójnikowe o odpowiednich średnicach.

 b. Wybierz trójnik.

 c. Zamień rodzinę na “PIF_PPR_saddle_Wavin”

 Złączki siodłowe z gwintem

 Procedura A – wykorzystanie DN gwintu

 a. Stwórz połączenie trójnikowe o odpowiednich średnicach.

 b. Użyj do tego dowolnej rury o średnicy zewnętrznej odpowiadającej DN gwintu.

 c. Wybierz trójnik.

 d. Zamień rodzinę na “PIF_PPR_saddle_MFT/MMT_Wavin” w oknie “Properties”
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 Trójnik z gwintem

 Proces tworzenia trójników z gwintem jest niemal identyczny jak w przypadku trójników siodłowych. 

 Kroki opisano poniżej.

 Procedura A – Wykorzystanie DN gwintu

 a. Stwórz połączenie trójnikowe o odpowiednich średnicach.

 b. Użyj do tego dowolnej rury o średnicy zewnętrznej odpowiadającej DN gwintu.

 c. Wybierz trójnik.

 d. Zamień rodzinę na “PIF_PPR_tee_MFT/MMT_Wavin” w oknie “Properties”

 Procedura B – wykorzystanie średnic calowych

 a. Stwórz połączenie trójnikowe o odpowiednich średnicach.

 b. Użyj do tego rury o średnicy calowej odpowiadającej średnicy gwintu.

 c. Powstanie kształtka “custom fitting”.

      Po wybraniu kształtki można zauważyć ostrzeżenie “WARNING” sugerujące zmianę rodziny na kształtkę gwintowaną. 

 d. Zamień rodzinę na “PIF_PPR_tee_MFT/MMT_Wavin” w oknie “Properties”.

 Procedura B – wykorzystanie średnic calowych

 a. Stwórz połączenie trójnikowe o odpowiednich średnicach.

 b. Użyj do tego rury o średnicy calowej odpowiadającej średnicy gwintu.

 c. Powstanie kształtka “custom fitting”.

      Po wybraniu kształtki można zauważyć ostrzeżenie “WARNING” sugerujące zmianę rodziny na kształtkę gwintowaną. 

 e. Zamień rodzinę na “PIF_PPR_saddle_MFT/MMT_Wavin” w oknie “Properties”
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 Złączki, Kompensacje i Mijanki

  

 Złączka

  Złączka jest domyślną kształtką typu “Union” o ile jest dostępna dla danej średnicy.  

Można ją wstawić dzieląc rurę na dwa elementy skrótem “SL”.

 Kompensacja i Mijanka

  Aby wstawić alternatywne rodziny typu “Union” wykonaj poniższe kroki:

 a. Stwórz złączkę

 b.  Wybierz złączkę i zamień ją na “PIF_PPR_compensation pipe_Wavin” (kompensacja) lub  

“PIF_PPR_crossover_Wavin” (mijanka).

 Przejściówki z gwintem

 Procedura A – Wykorzystanie DN gwintu

 a. Połącz rurę PPR z armaturą. 

 b. Automatyczne połączenie utworzy redukcję.

 c. Zamień redukcję na pożądaną przejściówkę.

 d.  Jeśli kierunek wstawienia kształtki jest niepoprawny,  

zaznacz pole ”Reverse direction”. 
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 Kształtki wstawiane ręcznie

  Kolana naścienne

  Trójnik z uchwytem

  Kolano narożne

  Kolana gwintowane

  Połączenia pod armaturę

 Procedura B – wykorzystanie średnic calowych

 a. Połącz rurę PPR z armaturą.

 b. Utworzona zostanie “custom fitting” z sugestią zastosowania rodziny  z gwintem.

 c. Zamień “custom fitting” na pożądaną przejściówkę.

 d.  Jeśli kierunek wstawienia kształtki jest niepoprawny,  

zaznacz pole ”Reverse direction”.

    Przy gwincie DN15 (1/2”) tylko procedura B pozwoli stworzyć przejściówkę z gwintem.

    Jeśli średnica połączenia armatury będzie równa średnicy zewnętrznej rury, Revit nie stworzy żadnej kształtki

  Jeśli średnica połączenia armatury to DN20, a połączenie wykonuje się z rurą o średnicy zewnętrznej 20mm, przejściówkę 

należy wstawić ręcznie.  

Do połączeń w takich sytuacjach służą trzy rodziny typu “Union”:

 

 a. PIF_PPR_reducer_sleeve 20x¾_MFT_Wavin

 b. PIF_PPR_reducer_sleeve 20x¾_MMT_Wavin

 c. PIF_PPR_transition with cap nut_Wavin

  Żeby połączyć rurę Ekoplastik z rurą innego systemu, odpowiednią przejściówkę trzeba umieścić w “Routing Preferences” tam

tej rury.
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 Aby wstawić rodzinę ręcznie, wykonaj poniższe kroki: 

 a. We wstążce “Systems” wybierz funkcję “Pipe Fitting”.

 b. Wybierz pożądaną rodzinę z listy.

 c. Przenieś ją w okno projektu

 d. Wpisz wymagane wymiary w oknie “Porperties”

 e. Wstaw kształtkę do projektu kliknięciem myszy.
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 Zawory

  Biblioteka Ekoplastik zawiera wiele typów zaworów. Procedura umieszczania ich w projekcie jest taka sama dla 

 wszystkich z nich. 

 Kroki niezbędne do wstawienia dowolnego zaworu przedstawiono na przykładzie zaworu zwrotnego.

 a. We wstążce “Systems” wybierz funkcję “Pipe Accesories”.

 b. Wybierz odpowiedni zawór z rozwijalnej listy rodzin.

 c. Umieść zawór na prostym odcinku rury

 d. Zawór można obracać wokół osi rury standardową funkcją Revit.

 Dostępne typy zaworów:

 PPR Zawór zwrotny PPR Zawór kulowy PPR Filtr PPR Kurek kulowy 

    podtynkowy

 PPR Zawór podtynkowy  PPR Zawór  PPR Zawór  PPR Zawór 

 LUX  Podtynkowy Spustowy Grzybkowy
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 Zmiana średnicy zaworu:

  W razie konieczności można ręcznie zmienić średnicę zaworu.  

Wykonaj poniższe kroki:

 a. Wybierz zawór. 

 b.  W oknie “Properties” zmień wartość parametru  

“connection_diameter1” na wymaganą średnicę w  

milimetrach.

 c. Kliknij “Apply”. 

      Zawory PPR łączą się bezpośrednio z rura i nie wymagają 

przejściówek ani gwintów.
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7.1. Q-Bic Plus

 Główne rodziny

  Do stworzenia pełnego zbiornika QBic Plus wystarczą 4 rodziny. Wszystkie można znaleźć dzięki funkcji “Mechanical 

Equipment” we wstążce “Systems”. Pozostałe rodziny są rodzinami typu “nested” i nie należy wstawiać ich ręcznie w projekcie. 

W paczce znajduje się również standardowa rura PVC (bez nazw i kodów katalogowych), którą można odwzorowywać rury 

łączące się ze zbiornikiem. 

 Infiltration unit ARRAY

  Ta rodzina służy do budowania zbiornika. Zawiera następujące parametry typu “Shared”  

które mogą być modyfikowane przez Użytkownika:

 a.  QBic+ Tank Name – pozwala nadać zbiornikowi nazwę, co pozwoli rozróżnić  

różne zbiorniki w projekcie w Zestawieniu materiałów.

 b. No. Of Layers – określa ilość warstw zbiornika w pionie (od 1 do 4 warstw).

 c. Closed Bottom Plates – pozwala wybrać między pełnymi dnami zbiornika, a ażurowymi.

 d.  Infiltration Tank – pozwala określić przeznaczenie zbiornika. Dostępne są warianty:  

infiltracyjny (infiltration) i retencyjny. Przeznaczenie zbiornika wpływa na ilość folii i  

geowłókniny przyjętą w Zestawieniu Materiałów. 

 Kontrola poprawności:

  Jeśli zbiornik zostanie ustawiony jako retencyjny przy ażurowym dnie zbiornika,  

nad każdą skrzynką wyświetli się czerwony wykrzyknik. 

 Infiltration unit ARRAY with shaft

  Ta rodzina służy do umieszczania studzienek w zbiorniku QBic Plus tank.  

Oprócz parametrów opisanych w poprzednim punkcie posiada poniższe:

 a.  Total Height – Pozwala określić całkowitą wysokość od dna zbiornika do szczytu zwieńczenia studzienki (poziom terenu). 

Jeśli długość rury studzienki będzie niższa niż wymagana, rodzina zasygnalizuje błąd czerwonym wykrzyknikiem.

 b. Shaft Right – pozwala wybrać czy studzienka powinna być zamocowana na lewej, czy prawej połowie skrzynki.

 Rodzina ma kilka różnych typów oddających możliwe zwieńczenia studzienek w zależności od średnicy studzienki.

 Kontrola poprawności:

  Rodzina zostanie oznaczona czerwonym wykrzyknikiem jeśli wysokość studzienki będzie niższa niż minimalna, lub zbiornik 

zostanie ustawiony jako retencyjny przy dnach ażurowych. 

7.  Rodziny charakterystyczne  
– Układy Wody Deszczowej
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 Connection plate ARRAY

   Ta rodzina służy do umiejscawiania połączeń bocznych zbiornika.  

Oprócz opisanych wcześniej parametrów posiada poniższe:

 a.  connection diameter – pozwala wybrać średnicę połączenia z listy dostępnych średnic.

 b.  Connection Level – pozwala określić na której warstwie zbiornika ma się znaleźć  

połączenie boczne zbiornika.

 c.  Position – pozwala określić orientację przyłącza płyty: prawo góra (rightup), lewo góra (leftup), prawo dół (right down), 

lewo dół (left down).

  Kontrola poprawności: 

Jeśli zbiornik zostanie ustawiony jako retencyjny przy ażurowym dnie zbiornika, nad każdą  

skrzynką wyświetli się czerwony wykrzyknik. 

 Lateral side plate ARRAY

     Ta rodzina służy do finalizacji budowy zbiornika i ostatecznego zamknięcia go.  

Oprócz opisanych wcześniej parametrów posiada poniższe:

 a. No. Of Columns – pozwala wybrać ilość pełnych płyt bocznych w rzędzie.

 b. Extra Half Endplate – Pozwala wstawić dodatkową połowę płyty bocznej jeśli jest wymagana. 

 Tworzenie zbiornika Q-Bic Plus

 Poniższa procedura tłumaczy jak tworzyć sześcienny zbiornik: 

      Biblioteka nie ogranicza kształtów zbiornika – powtarzając procedurę, Użytkownik może otrzymać dowolny kształt  

zbiornika.

 a.  Stwórz dedykowany poziom dla zbiornika postępując  

zgodnie z poniższa procedurą: 

   Otwórz rzut piętra 2D lub rzut z boku.

   We wstążce “Architecture” wybierz funkcję “Level”.

    Umieść poziom w projekcie i wybierz jego  

rzędną oraz nazwę.
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 b.  W oknie “Project Browser”, usuń widoki “Ceiling plan”  

i “Structural plan” dotyczące nowego poziomu. 

 c.  W oknie “Properties” zmień wartość parametru  

“View Template” na “None”, a w funkcji  

“View Range” przestaw “Top Primary Range”  

na “Unlimited”.

 d.  We wstążce “Systems” wybierz funkcję “Mechanical Equipment”.

 e. Z rozwijalnej listy rodzin wybierz “Infiltration unit ARRAY family”. 

 f. Umieść pojedynczą rodzinę w wybranym miejscu. Będzie ona pierwszym narożnikiem zbiornika. 

 g. W razie konieczności obróć rodzinę. 

 h. Wybierz rodzinę. We wstążce “Modify|Mechanical Equipment” wybierz funkcję “Array”.

 i. Wybierz punkt początkowy (narożnik zbiornika), ustal odległość rozstawu skrzynek I wymaganą ilość w rzędzie.

 j. Po utworzeniu jednego rzędu skrzynek, należy powtórzyć proces w drugiej osi zbiornika. 

     Poprawne rozstawy skrzynek to 1200  mm dla dłuższej krawędzi i 600 mm na krótszej.

 k.  Po stworzeniu sześciennego zbiornika wybierz wszystkie rodziny i  

we wstążce “Modify|Mechanical Equipment” wybierz funkcję “Ungroup”. 

 l.  Powtórz ten krok ponownie, aby żadne rodziny w zbiorniku nie  

pozostały zgrupowane.
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 m.  Wybierz rodziny na których powinny zostać zamontowane studzienki. W razie potrzeby wybierz wiele elementów na raz. 

 n. W oknie “Properties” zamień wybrane rodziny na “Infiltration unit ARRAY with shaft”. 

 o. Zaznacz lub odznacz pole “Shaft Right” aby ustalić lokalizację studzienki.

 p.  We wstążce “Systems” wybierz funkcję “Mechanical Equipment”,  

wybierz rodzinę ”Connection plate ARRAY”. 

 q. Umieść ją w odpowiednim miejscu zbiornika. 

      Rodziny płyt bocznych należy wstawiać w rzucie piętra z “View Style”  

ustawionym na “Wireframe”. W takim widoku linie odniesienia rodzin  

pomogą Użytkownikowi umieścić płytę boczną. Jeśli wciąż występują  

problem, można ukryć przeszkadzającą rodzinę lub utworzyć siatkę  

(wstążka “Architecture”  “Grid”) wzdłuż krawędzi zbiornika.

 Pozostałe krawędzie zbiornika powinny zostać zakryte rodzinami “Lateral side plate ARRAY”. 

 r. Umieść rodziny w pobliżu krawędzi zbiornika.

 s. Ustaw parametry “No. Of Columns” i “Extra Half Plate” tak aby wypełnić luki w zbiorniku. 

   Jeśli okaże się to trudne stwórz siatkę na krawędzi zbiornika i ukryj niepotrzebne rodziny.
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 Po stworzeniu zbiornika można go modyfikować za pomocą poniższych parametrów:

 

 a. Number of layers – ilość warstw zbiornika

 b.  Bottom plate type – typ płyt dennych

 c. Level of connectors – warstwa zbiornika na której występuje połączenie boczne

 d. Diameter of connections – średnica połączenia bocznego.

 e. Tank destination – funkcja zbiornika 

 f. Tank’s name – nazwa zbiornika

  

       Modyfikując zbiornik upewnij się, że zaznaczono wszystkie rodziny.  

Zmiany wprowadzane na raz w dużym zbiorniku mogą wymagać czasu  

na przeliczenie rodzin. 

  

        Przy zwiększeniu ilości warstw zbiornika nad studzienkami mogą pojawić się czerwone wykrzykniki. Aby je usunąć  

dostosuj parametr “Total Height” tak aby otrzymać dozwoloną wysokość studzienki. Można to zrobić za pomocą  

wpisania wartości parametru, lub przez przeciągnięcie zwieńczenia studzienki w górę na rzucie z boku lub przekroju.

  Istnieje również możliwość łatwego dostosowania poziomu dna zbiornika.  

Otwórz rzut z boku i przesuń poziom na którym znajduje się zbiornik.

 Zestawienia materiałów

  Każde Zestawienie Materiałów rozdziela materiały dla każdego ze zbiorników obecnych w projekcie i sortuje je po nazwie 

zbiornika. Jeśli zbiorniki nie zostaną nazwane, materiały nie będą rozdzielane między zbiornikami. 

 W Bibliotece są trzy Zestawienia Materiałów:

 a.   Geotextile, Foil and Volume: Zawiera powierzchnię zbiorników netto,  

ilość geowłókniny (w m2 i metrach rolki], ilość folii [m2], objętość zbiorników  

netto i brutto.

 b.  Shafts: Zawiera zestawienia elementów potrzebnych do wykonania  

studzienek – rur, zwieńczeń, połączeń, itp.

 c.  Tank Elements: Zawiera zestawienie materiałów dla skrzynek QBic Plus   

 skrzynek, płyt dennych, płyt bocznych, połączeń bocznych itp.

       Ilość płyt bocznych w Zestawieniu Materiałów jest zawsze liczbą całkowitą. Połówki płyt wykorzystane w projekcie są 

sumowane do pełnych płyt. Jeśli pozostanie pojedyncze połówka, zostanie policzona jako cała płyta. Patrz przykład 

poniżej:

  Mimo, że model przedstawia wiele połówek płyt bocznych jest to tylko efekt sposobu prezentacji modelu. W rzeczywistości 

tylko niektóre z płyt zostaną przecięte na pół, a gdzie to możliwe wykorzystane zostaną pełne płyty. Widok boku zbiornika nie 

powinien być traktowany jako instrukcja dla wykonawcy.
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Niniejsza instrukcja została przygotowana na podstawie angielskiej wersji językowej oprogramowania Revit. Dla Użytkowników 

korzystających z polskiej wersji językowej przygotowaliśmy poniższy słowniczek zwrotów i nazw. 

Nazwa EN Nazwa PL

• Alligned Dimension • Wymiar wyrównany

• Apply • Zastosuj

• Apply View Template • Zastosuj szablon widoku

• Architecture • Architektura

• Array • Szyk

• Cap Open Ends • Zaślep otwarte końce

• Ceiling plan • Rzut sufitu

• Constrain to routing • Ogranicz do preferencji

 preferences   przebiegu

• Constraints • Wiązania

• Copy to clipboard • Kopiuj do schowka

• Custom fitting • Złączka użytkownika

• Dimensions • Wymiary

• Finish • Zakończ

• Grid • Siatka

• Level • Poziom

• Manage • Zarządzaj

• Mechanical • Mechanika

• Mechanical Equipment • Wyposażenie mechaniczne

• Modify • Zmień

• Modify|Mechanical • Zmień|Wyposażenie

 Equipment  mechaniczne

• Nested • Zagnieżdżony

• None • Brak

• Paste from clipboard • Wklej ze schowka

• Pipe Accessory • Akcesoria rurowe

• Pipe Fitting • Złączka rurowa

• Pipe segment • Segment rury

• Project Browser • Przeglądarka projektu

• Properties • Właściwości

• Rotate • Obróć

• Routing Preferences • Preferencje przebiegu

• Schedules/Quantities • Zestawienia/ilości

• Select Items to Copy • Wybierz elementy do skopiowania

• Shared • Współdzielony

• Slope • Nachylenie

• Slope Down • Nachylenie: w dół

Nazwa EN Nazwa PL

• Slope Up • Nachylenie: w górę

• Split Element • Podziel element

• Starting view • Widok Startowy

• Structural plan • Rzut konstrukcyjny

• Systems • Systemy

• Top Primary Range • Góra/Zakres główny

• Transfer Project Standards • Przenieś standardy projektu

• Transition • Redukcja

• Ungroup • Rozdziel

• Unlimited • Nieograniczony

• View Range • Zakres widoku

• View Style • Styl wizualny

• View Template • Szablon widoku

• Wireframe • Model krawędziowy

Załącznik 1  
– Wersje językowe Revit i słowniczek
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Nazwa EN Nazwa PL

• Slope Up • Nachylenie: w górę

• Split Element • Podziel element

• Starting view • Widok Startowy

• Structural plan • Rzut konstrukcyjny

• Systems • Systemy

• Top Primary Range • Góra/Zakres główny

• Transfer Project Standards • Przenieś standardy projektu

• Transition • Redukcja

• Ungroup • Rozdziel

• Unlimited • Nieograniczony

• View Range • Zakres widoku

• View Style • Styl wizualny

• View Template • Szablon widoku

• Wireframe • Model krawędziowy

Załącznik 2  
– Lista użytecznych skrótów klawiszowych

Skróty klawiszowe w Revit używa się wciskając dwa klawisze skrótu. Uwaga, po wpisaniu skrótu nie należy wciskać “Enter”. 

Skrót Nazwa funkcji PL Nazwa funkcji EN Działanie funkcji

AL WYRÓWNAJ ALIGN  Wyrównuje wybrane elementy do wskazanego punktu.

CO KOPIUJ COPY  

lub    Kopiuje wybrane elementy.

CC

DI WYMIAR WYRÓWNANY ALIGNED DIMENSION Wstawia wymiar wyrównany.

MV PRZESUŃ MOVE  Pozwala przemieścić wybrany element.

RO OBRÓĆ ROTATE  Obraca wybrany element wokół osi.

SL PODZIEL ELEMENT SPLIT ELEMENT Przecina element (linię lub rurę) we wskazanym punkcie.

TR PRZYTNIJ/WYDŁUŻ TRIM/EXTEND   Wydłuża lub skraca elementy aby utworzyć

 DO NAROŻA TO CORNER  narożnik (kolano).

PA AKCESORIA RUROWE PIPE ACCESSORY Tworzy akcesorium (zawory itp.)

PF ZŁĄCZKA RUROWA PIPE FITTING  Tworzy kształtki.

PI RURA PIPE  Tworzy prostą rurę.

PX OSPRZĘT HYDRAULICZNY PLUMBING FIXTURE Wstawia osprzęt hydrauliczny (przybory sanitarne).

ME WYPOSAŻENIE MECHANICAL  Wstawia wyposażenie (pompy, skrzynki QBic+).

 MECHANICZNE EQUIPMENT

TL CIENKIE LINIE THIN LINES   Przedstawia wszystkie linie na rysunku jako cienkie, 

niezależnie od skali i grubości linii.

WT OKNA SĄSIADUJĄCO TILE WINDOWS Prezentuje wszystkie otwarte okna jednocześnie.

HC UKRYJ KATEGORIĘ HIDE CATEGORY Ukrywa w widoku wszystkie wybrane kategorie.

HH UKRYJ ELEMENT HIDE ELEMENT Ukrywa w widoku wszystkie wybrane elementy.

HL UKRYTE LINIE HIDDEN LINE   Prezentuje wszystkie widoczne linie widoku poza tymi 

zakrytymi przez powierzchnie.

HR WYŁĄCZ TYMCZASOWE RESET TEMPORARY Przywraca wszystkie ukryte elementy i kategorie.

 UKRYWANIE/IZOLOWANIE HIDE/ISOLATE

  

Inne skróty:

Spacja – obraca rodzinę

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy wybiera rodzinę, 

Tab zmienia zakres wyboru, 

Ctrl pozwala wybrać więcej elementów, 

Shift usuwa element z wybranych,

Ctrl + Tab – Przełącza między otwartymi oknami programu
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Załącznik 3  
– Wsparcie techniczne Wavin

W razie problemów technicznych, specjaliści Wavin są do Państwa dyspozycji, gotowi zapewnić wsparcie techniczne. 

Krzysztof Kryś 

Senior BIM Engineer

BIMpl@wavin.com

+48 61 622 59 38

Leszek Sobczak 

Senior BIM Engineer

BIMpl@wavin.com

+48 61 622 59 31
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Notatki
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Odkryj naszą szeroką ofertę na
www.wavin.pl.

Zagospodarowanie wody deszczowej |  Grzanie i chłodzenie |  Dystrybucja wody i gazu
Systemy kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej |  Rury osłonowe

S
ty

cz
eń

 2
01

8 
r.

© 2018 Wavin Polska S.A.
Wavin Polska S.A. ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, 
dlatego zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany 
specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania. 
Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane 
zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień 
przekazania materiałów do druku są one aktualne i nie budzą 
zastrzeżeń.

Wavin Polska S.A.  |  ul. Dobieżyńska 43  |  64320 Buk  |  Polska  |  Tel.: +48 61 891 10 00  |  www.wavin.pl  |  Email: kontakt.pl@wavin.com

Znajdziesz nas na:


