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Release UO – 11.60

Quick Start



Alle 
stromingsmodules

Maak, bijvoorbeeld vanuit
Elements, een CSV met 
ruimtenamen.

Kies voor Import en zet de 
extensie van de 
bestandsnaam op *.csv.

Selecteer ruimtegegevens.

Vervolgens is bij de 
definities, die hiervoor
geschikt zijn, de 
mogelijkheid om deze aan
de geimporteerde ruimten
te koppelen.

Inlezen ruimtegegevens via CSV



Stelsels vanuit een ander project importeren

Alle 
stromingsmodules

Het is nu mogelijk om bij
de functie import één of 
meerdere stelsel(s) van 
een ander project over te 
nemen naar het huidige
project.

NB: wel van dezelfde
module. Dus leidingnet
naar leidingnet.

Tip: dit helpt bij het 
“opruimen”. Het is namelijk
zo dat niet gebruikte of 
gewiste nummers niet
meekomen. In het huidige
project zijn deze dus wel
weer toe te passen.



Weergave 1e codering

11.52 11.60

Alle 
stromingsmodules

In de uitvoer werd in de 
weergave van de 
berekende diameters de 
codering van de eerste
afmeting niet juist
weergegeven. Dit is 
aangepast.

Zoals in het plaatje links 
voor de blauwe diameter.



Per ventiel een aangepaste afmeting

Verschil met berekende 

diameter

Gewenste diameter, 

binnen 2,5%

VA100 / VA109

Een afsluiter wordt, door 
de software, standaard
gekozen in dezelfde maat
als de leiding waar de 
afsluiter zich in bevindt.

Het is nu mogelijk om 
deze, per afsluiter, aan te 
passen. 

Kies daartoe voor de 
instelgegevens die 
zichtbaar zijn als de leiding
actief (grijs; 
rechtermuisknop) is.

Hier kan naar keuze een in 
te voeren aantal mm groter
of kleiner gekozen worden
óf er kan een gewenste
diameter in mm opgegeven
worden.



Uitvoer – extra decimaal bij TE

VA 109 - Uitvoer

11.52 11.60

VA109

In de uitvoer werden bij de 
waarden voor TE en SE 
geen decimalen
weergegeven.

Vanaf 11.60 wel. 



VA109

Vanaf versie 11.60 is er 
een nieuwe uitvoerpagina.

Spoelplan volgens
Werkblad 2.4 van de 
Werkbladen.
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