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Leidingnet
Een goed ontworpen leidingstelsel zorgt ervoor dat aangesloten installaties zoals
radiatoren en koelsystemen voldoende worden gevoed en zorgeloos functioneren. Met een
juist leidingnet voorkomt u een slechte warmteverdeling en zo blijft bijvoorbeeld de warmte
van radiatoren in balans. Met Vabi Uniforme Omgeving ‘Leidingnet‘ ontwerpt u leidingstelsels voor de kleinste woningen tot aan de grootste utiliteitsgebouwen.

Dimensioneer een
leidingnet

•

Conform ISSO 18 en NEN 5064

Dimensioneer een leidingstelsel en bepaal
de leidingdiameters, drukval per leiding,
inregelstanden en de totale circuitdruk. Bij
het ontwerpen van een installatie kiest u
voor een installatie met een aanvoerleiding
of in combinatie met een retourleiding.

•

Kwaliteit standaard in de markt

•

Bespaart tijd door het hergebruik
van invoergegevens

•

Koppeling met CAD-programma’s

Bepaal de weerstanden in de leidingen,
waarmee u de benodigde leidingdiameters
vaststelt. Vervolgens wordt voor alle
leidingen de drukval berekend én de totale
circuitdruk vastgesteld voor elke aangesloten installatie.

•

Uitwisselbaar via DFX-koppeling

Brochure Vabi Uniforme Omgeving Leidingnet

De inregelstanden zorgen ervoor dat de
druk bij iedere installatie zo gelijk mogelijk
is. Zo ontwerpt u een leidingstelsel die in
balans is. Voor het bepalen van de inregelstanden maakt de module gebruik van een
geintegreerde bibliotheek.

Flexibel ontwerpen
Het programma heeft een heldere
interface met een stapsgewijze invoer
waarmee u het overzicht behoudt. De
loop van uw stelsel geeft u op in het
isometrische ontwerpscherm met splitsings-, kopieer- en herplaatsfuncties.
Deze functies besparen dubbel werk.
Middels het ‘overzichtsscherm’ heeft u
zicht op ingevoerde leidingen, ventielen,
bochten en bijbehorende definities.
De module controleert tijdens uw invoer
continu of het ontwerp een geldig circuit
bevat. Onjuistheden worden gemarkeerd
en eventuele wijzigingen voert u
makkelijk door.

Slimme ondersteuning
Bij het opgeven van een type strangafsluiter van een leiding bepaalt de
module automatisch hoeveel druk er
moet worden weggeregeld en neemt het
drukverschil in het leidingstelsel af.
Wanneer een berekende snelheid groter
is dan de toegestande snelheid, dan
worden de leidingmeters automatisch
vergroot zodat de snelheid afneemt. Ook
bij de drukval van het totale leidingnet is
dit van toepassing. Deze en andere
slimme functionaliteiten helpen bij het
dimensioneren van een goed ontwerp.

Heldere uitvoer
De resultaten van de berekening zijn
overzichtelijk opgebouwd en bestaan uit
algemene gegevens, een grafische weergave van de isometrie en/of een overzicht
van de ingevoerde leidingdelen. Ook heeft u
inzicht in de grootste circuitdruk, gestapelde
massastroom en kunt u kiezen voor een
overzicht van de benodigde materialen.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer info over Vabi
Uniforme Omgeving Leidingnet? Neem dan
contact op via uo@vabi.nl of bel 015-2574420.
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