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PRZEWODNIK INSTALACJI I KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PAMCAD

UWAGA

Nie używaj jednocześnie aplikacji opartych na programie AutoCAD, które używają 
punktów o trzech współrzędnych.

Można używać jednocześnie tła, uruchamiając PAMCAD i wstawiając tło jako odnośnik 
zewnętrzny. (Polecenie AutoCAD: „Wstaw”> „Odniesienie zewnętrzne”) lub w celu 
wykonania prostego kopiuj/wklej z istniejącego rysunku do PAMCAD.

Ważne ostrzeżenie: 

• To oprogramowanie jest własnością Saint-Gobain PAM.

• Wymiary rysunku wygenerowane przez tę aplikację służą wyłącznie jako 
wskazówki, a Saint-Gobain PAM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich 
dokładność.

• Każdy, kto korzysta z tego oprogramowania, powinien zapoznać się 
z dokumentacją techniczną Saint-Gobain PAM zawierającą specyfikację 
produktu i zakres zastosowania oraz sprawdzić, czy narysowane rozwiązanie 
jest technicznie wykonalne, biorąc pod uwagę specyfikację produktu i stan, 
w którym mają zostać zainstalowane.

• Saint-Gobain PAM zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów 
rysunkowych asortymentu produktów w celu odzwierciedlenia zmian 
w produktach sprzedawanych przez firmę.

• Istnienie rysunku nie oznacza automatycznie, że odpowiedni element 
jest dostępny w magazynie.

• Saint-Gobain PAM nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego 
użytkowania tej aplikacji.
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PRZEWODNIK INSTALACJI I KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PAMCAD

Opis instalacji

1. Skupiuj folder skompresowany PAMCAD.V3.bundle do:
%appdata%\Autodesk\ApplicationPlugins 
lub do
%programdata%\Autodesk\ApplicationPlugins

2. Uruchom AutoCAD

Warunek
Wybierz typ instalacji w %appdat% lub%programdata%.

Zainstalowanie produktu w %appdata% pozwala na instalację produktu bez potrzeby posiadania uprawnień 
administratora, ale uzależnia produkt od użytkownika i wymaga indywidualnej instalacji.

Zainstaluj produkt w %programdata%, aby był dostępny dla wszystkich użytkowników stacji roboczej, ale 
zainstalowanie wymaga uprawnień administratora. 

Procedura

1. Przejdź do katalogu %appdata%\Autodesk\ApplicationPlugins, wpisując adres w Eksploratorze Windows.

SZYBKA INSTALACJA 
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2. Skopiowanie katalogu „PAMCAD.V3.bundle” do katalogu%appdata%\Autodesk\ApplicationPlugins

3. Zamknij i uruchom ponownie AutoCAD, aby zmiany zostały wprowadzone.

4. Podczas uruchamiania PAMCAD mogą pojawić się komunikaty ostrzegawcze.  Należy 
odpowiedzieć, akceptując ładowanie plików.

SZYBKA INSTALACJA 
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PRZEWODNIK INSTALACJI I KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PAMCAD

Uruchamianie PAMCAD

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA 

PAMCAD umożliwia rysownikom szybkie i łatwe tworzenie wystarczająco dokładnych i szczegółowych rysunków 
asortymentów sprzedawanych przez Saint-Gobain PAM.

Uruchamianie PAMCAD:
Wpisz „PAMCAD” w interfejsie wiersza poleceń, użyj paska narzędzi lub menu rozwijanego, aby uruchomić PAMCAD.

Pojawi się główne menu PAMCAD i możesz wybrać element, którą chcesz narysować. Najpierw wybierz kategorię, 
a następnie element, który chcesz narysować.
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Zawartość każdej kategorii podano w poniższej tabeli:

Zasuwy klinowe do 
komór

Rury i kształtki Armatura Akcesoria

Zawory odpowietrzające 
do komór
Zawory kulowe 
Zawory kątowe

Rury
Kształtki
Łuki
Trójniki
Odwadniaki
Czwórniki
Połączenia 45°
Kołnierze
Zwężki
Zwężki acentryczne
Kieliszki
Króćce
Kołnierze ślepe
Kołnierze redukcyjne

Zasuwy kołnierzowe
Przepustnice kołnierzowe
Zawory odpowietrzające
Zawory odpowietrzająco-
-napowietrzające
Zawory regulacyjne
Zawory zwrotne
Filtry
Hydrnaty

Wstawka montażowo-
-demontażowa
Łącznik rurowy
Łącznik kołnierzowy

Za pomocą PAMCAD

Wybranie typu produktu z menu rozwijanego powoduje otwarcie okna, w którym można określić parametry elemetów 
i widok rysunku (widok z przodu, widok z prawej, widok z lewej strony itp.).

Można wybrać typ produktu i różne parametry za pomocą menu statycznych lub rozwijanych. Widok jest wybierany 
poprzez kliknięcie w sekcji Widok ekranu.

Przykład: łuki

Aby ręcznie wstawić element, kliknij OK.

Aby połączyć element z innym elementem utworzoną za pomocą PAMCAD, kliknij przycisk „Połącz”.

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA 
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Połączenie z innym elementem

• Użyj menu, aby wybrać element, który chcesz wstawić
• Kliknij przycisk Połącz
• Następnie kliknij skrzyżowanie, w którym chcesz wstawić nowy element
• Jeśli połączenia są kompatybilne, wykonywane jest żądane działanie; jeśli nie, program powraca do menu.
• 

Dostępne funkcje:

Po uruchomieniu PAMCAD pojawia się ten pasek narzędzi:

Ten zestaw narzędzi umożliwia korzystanie z różnych funkcji PAMCAD, podobnie jak menu rozwijane.

Symetria

Zapewnij symetryczną reprezentację wybranego elementu.
• Wybierz „Symetria” na pasku narzędzi PAMCAD.
• Kliknij oś elementu, który chcesz przekształcić.

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA 
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Wybierz według grupy produktowej

Zidentyfikuj elementy na rysunku.

• Wybierz opcję „Wybierz według grupy produktowej” na pasku narzędzi PAMCAD.
• Wybierz grupę produktową elementów, którą chcesz wyróżnić.

Wszystkie elementy w tej grupie produktowej zostaną narysowane przy 
użyciu linii przerywanych.

Lokalizacja

Zidentyfikuj elementy na rysunku za pomocą numeru, który zostanie wykorzystany na przykład podczas generowania 
list.

• Użyj menu rozwijanego lub menu głównego, aby otworzyć okno „Lokalizacja”
• Wprowadź numer elementu, którą chcesz zidentyfikować
• Kliknij „Ok”
• Na rysunku kliknij element, którą chcesz zidentyfikować
• Ustaw punkt wstawienia dla liczby
• Powtórz procedurę dla pozostałych elementów

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA 
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Właściwości elementów

Wyświetl właściwości wybranych elementów i wstaw je do rysunku.

• Wybierz „Właściwości” na pasku narzędzi PAMCAD
• Kliknij element
• Wybierz właściwości do wstawienia na rysunku
• Kliknij OK i ustaw punkt wstawiania właściwości

Wymiary

Wyświetl główne wymiary każdego elementu rysunku.

Masz możliwość wyświetlania wymiarów w różnych jednostkach i zmiany ich 
rozmiaru.

Aby usunąć wymiary, kliknij przycisk

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA 
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Lista elementów

Ta funkcja, dostępna za pośrednictwem menu rozwijanego i menu głównego, 
pozwala utworzyć tabelę z wybranymi elementami.

• Wybierz „Lista elementów”
• Wybierz opcje, które chcesz uwzględnić w tabeli (używając 
odpowiednich poleceń AutoCAD)
• Kliknij „Ok”
• Określ punkt wstawienia dla tabeli

Jeśli wybierzesz opcję „Eksportuj do pliku”, plik 
tekstowy zawierający listę elementów zostanie 
utworzony w tym samym katalogu, co plik rysunku.

Skala

Włącz, aby zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar tekstów, które będą rysowane na przykład za pomocą „Właściwości 
elemetów” lub „Wymiary”.

 Współczynnik skali: 1      Współczynnik skali: 10

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA 
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Odchyłki kątowe

Ta funkcja zwiększa się, aby zobaczyć odchyłki kątowe między rurami. Projektant może następnie nałożyć rysunek 
PAMCAD na mapę, aby dowiedzieć się, czy sieć wymaga zakrętu, czy nie.

• Wybierz „Odchyłki”
• Wybierz rurę początkową
• Użyj kursora, aby zwizualizować odchyłki kątowe

Wartości odchyłek kątowych są wyświetlne w pobliżu każdego kielicha.

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA 




