
Warszawa, listopad 2021
Instrukcja użytkowania Ventos Online
VENTOS ONLINE jest to program przeznaczony dla projektantów do obliczania wentylacji
naturalnej.  Program  nadaje  się  głównie  dla  hal  przemysłowych,  w  których  w  wyniku
procesu technologicznego powstają duże zyski ciepła.  Wytwarzany w hali  przez źródło
ciepła  ciąg  termiczny  jest  wówczas  wystarczającym  "motorem"  wentylacji,  której
w znaczący sposób nie są w stanie zakłócić podmuchy wiatru.
Język
Program jest dostępny w 3 językach (polskim, niemieckim i angielskim). Zmiana języka
odbywa się za pomocą przycisku w prawym górnym rogu okna.

Rejestracja
Przy rejestracji należy uzupełnić wszystkie wymagane pola. Następnie konto Użytkownika
zostaje aktywowane przez administratora. Dopiero po aktywacji konta Użytkownik może
zalogować się przy pomocy swoich danych.

KONTAKT:
Tel. +48 691 27 27 72
app.naturvents.com
biuro@ventosystem.pl

VENTOSYSTEM Bohdan Kontrymowicz
ul. A. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
NIP: 525-143-73-00 ; Regon: 140112667



Logowanie i Przypomnienie hasła
Przy  logowaniu  Użytkownik  wpisuje  login  lub  e-mail  oraz  hasło  podane  w  czasie
rejestracji. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła istnieje możliwość jego zmiany.
Po  wyborze  opcji  „Przypomnienie  hasła”  i  podaniu  e-maila  z  procesu  rejestracji
na skrzynkę  pocztową  zostanie  wysłany  kod  potwierdzający  oraz  link  umożliwiający
zmianę hasła.
 

 
Obliczenia
Po zalogowaniu Użytkownik znajduje się na stronie głównej programu, gdzie wyświetlana
jest  licencja  programu.  W celu  przejścia  do  obliczeń  z  górnego  menu należy  wybrać
zakładkę Projekty. 
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Dodanie projektu
Jako pierwszą czynność przed rozpoczęciem obliczeń należy dodać nowy projekt wpisując
takie dane jak:
- Obiekt (np. Elektrownia)
- Klient (np. Inwestor, Generalny Wykonawca, itp.)
- Numer projektu

Dodanie obszaru wentylacji
Następnie do projektu należy dodać obszar dla jakiego przeprowadzane będą obliczenia.
Do jednego  projektu  może  być  dodanych  kilka  różnych  obszarów  wentylacji.  Dodając
obszar podajemy takie dane jak:
- Obszar wentylacji (np. Kotłownia, Maszynownia, itp.)
- Obliczenia wykonał
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W każdej chwili możliwa jest edycja wprowadzonych informacji o projekcie lub obszarze
wentylacji.
 
Nowe obliczenia
Aby wykonać nowe obliczenia należy wybrać istniejące dane z listy lub poprzez zielony
przycisk „+” dodać nowe obliczenia lub importować dane z dysku.  Zielony przycisk „+”
kasuje również wszystkie wprowadzone wcześniej dane w częściach:
- 4. Dane wejściowe;
- 5. Otwory wentylacji naturalnej – nawiewne i wywiewne;
- 6. Urządzenia wentylacji mechanicznej i hybrydowej.
Dla każdego obszaru wentylacji można wykonać wiele obliczeń podając takie informację
jak:
- Numer raportu
- Data
- Uwagi
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Wprowadzenie danych
Następnym  krokiem  jest  wprowadzenie  danych  wejściowych  obiektu,  informacji
o otworach  wentylacji  naturalnej  oraz  urządzeniach  wentylacji  mechanicznej  lub
hybrydowej.  Dodawanie  kolejnych  otworów odbywa się  za  pomocą  symbolu  plus  „+”.
Z rozwijanej  listy  dostępne  są  nazwy  urządzeń  oferowanych  przez  Ventosystem.
Przy danych  do  wprowadzenia  znajdują  się  dymki  z  podpowiedziami.  Wymagane  jest
wprowadzenie przynajmniej dwóch urządzeń na dwóch różnych wysokościach.
 

Pomoc
W dziale Pomoc znajdują się informację o urządzeniach oferowanych przez Ventosystem
oraz wyjaśnienie szczególnych przypadków obliczeń.
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  Wyniki obliczeń
W  celu  otrzymania  wyników  obliczeń  należy  kliknąć  przycisk  „Oblicz”,  a  następnie
wyświetli się zakładka „Wyniki”.
 

Raport
Efektem  końcowym  obliczeń  jest  raport  zawierający  wszystkie  dane  wejściowe  oraz
wyniki.  Przedstawione są w nim rezultaty dla każdego otworu i  urządzenia.  Na  końcu
raportu znajduje się schematyczny rysunek budynku wraz z wykresem różnicy ciśnienia.
Raport  można  wyświetlić  w  języku  polskim,  angielskim  lub  niemieckim  niezależnie
od języka w jakim pracujemy w programie. Istnieje możliwość pobrania raportu w formacie
pdf.
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Zapisz i Zapisz jako
Każde nowe obliczenia można zapisywać za pomocą opcji  „Zapisz”  lub  „Zapisz jako”.
Funkcja  „Zapisz  jako”  tworzy  nowe  obliczenia.  Natomiast  „Zapisz”  nadpisuje  aktualne
obliczenia. Wciskając przycisk „Oblicz” również nadpisujemy ostatnie obliczenia.
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Usuń obliczenia
Obliczenia, które nie są już potrzebne można usunąć za pomocą funkcji „Usuń obliczenia”.
 

Profil temperatury
Przy  obliczeniach  można  skorzystać  z  dostępnych  profili  temperatury.  W  tej  chwili
dostępne są profile dla kotłowni bloku energetycznego oraz huty szkła. Istnieje również
możliwość samodzielnego stworzenia profilu.
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Porównanie obliczeń
Dla wygodnego porównywania różnych obliczeń w ramach jednego obszaru  wentylacji
dostępna  jest  opcja „Porównanie obliczeń”.  Funkcja  ta umożliwia łatwe porównanie aż
6 obliczeń.  Można  również  do  porównania  dodać  otwory  wentylacji  naturalnej  oraz
urządzenia wentylacji mechanicznej i hybrydowej.
 

 
Importuj obliczenia i eksportuj obliczenia
Funkcja  ta  umożliwia  zapisywanie  pliku z  aktualnie  otwartych  obliczeń  na komputerze
(eksportuj obliczenia) oraz ponowne wczytania obliczeń z komputera (importuj obliczenia).
Importowane obliczenia zapisywane są w aktualnie otwartym obszarze wentylacji. Możliwy
jest  import  obliczeń  z obecnej  i  poprzednich  wersji  programu.  Eksportowane  pliki
są zgodne jedynie z obecną wersją programu.
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Zgłoś do sprawdzenia
Użycie tej funkcji powoduje automatyczne wysłanie aktualnych obliczeń do administratora.
Poprawność  obliczeń  zostanie  sprawdzona  przez  administratora  i  skontaktuje  się  on
z Użytkownikiem zgłaszającym obliczenia.
 

                                                                                                                                                                                         
Instrukcja_uzytkowania_VentosOnline_2021-11-02_PL  Strona 10 z 10


