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Tworzenie modeli budynków oraz projektowanie systemów 

centralnego ogrzewania, chłodzenia i wodociągowych  

z wykorzystaniem oprogramowania z serii AUDYTOR 

1. Wprowadzenie

Technologia BIM (ang. Building Information Modeling) jest to proces tworzenia i zarządzania 

cyfrową reprezentacją fizycznych i funkcjonalnych cech obiektu budowlanego. BIM zakłada 

dostęp do informacji o obiekcie budowlanym dla wszystkich uczestników procesu inwesty-

cyjnego oraz służb eksploatacyjnych. W ogólnym przypadku dostęp ten może być realizowa-

ny dzięki przechowywaniu danych w chmurze lub poprzez wymianę danych pomiędzy róż-

nymi aplikacjami. I tak z modelu architektonicznego może być automatycznie utworzony 

model cieplny czy konstrukcyjny. Technologia BIM jest wciąż rozwijana, a rozwój ten jest 

charakteryzowany poprzez poziomy dojrzałości (ang. maturity levels). 

Firma SANKOM rozwija szereg aplikacji umożliwiających tworzenie modeli budynków i 

projektowanie systemów centralnego ogrzewania, chłodzenia i instalacji wodociągowych. 

2. Obliczenia cieplne budynków

Programy z serii Audytor OZC w zależności od wersji służą do wspomagania obliczania pro-

jektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na 

energię cieplną i chłodniczą budynków oraz wykonywania świadectw charakterystyki energe-

tycznej budynków. Programy umożliwiają również wykonanie analizy wilgotnościowej prze-

gród budowlanych. 

Od wersji 6.0 program daje możliwość wprowadzania danych poprzez tworzenie trójwymia-

rowego modelu budynku. Metoda ta jest kilkukrotnie szybsza w porównaniu z rozwiązaniem 

tabelarycznym. Dzieje się tak, ponieważ program posiada wiele funkcji przyspieszających 

pracę, np. funkcje automatycznego wstawiania podłóg i stref pomieszczeń oraz funkcje 

wspomagające łączenie przegród budowlanych. Program umożliwia również automatyczne 

obliczanie kubatury pomieszczenia, nawet o skomplikowanym kształcie (np. na poddaszu). 

Jednocześnie wizualizacja budynku pozwala bardzo łatwo ustrzec się trudnych do zauważenia 

w tabelach błędów we wprowadzaniu danych, np. braku dachu, za krótkiej ściany, za niskiej 

ściany itp. 



Nie bez znaczenia jest również to, że projektant „przy okazji” uzyskuje elegancką wizualiza-

cję budynku, którą może np. zaprezentować klientowi lub dołączyć do projektu. 

Wyniki obliczeń cieplnych wraz z rzutami kondygnacji mogą następnie zostać przeniesione 

do programu Adytor SET, co bardzo ułatwia i przyspiesza projektowanie instalacji centralne-

go ogrzewania, chłodzenia i wodociągowych. 

 

Rys. 1. Program Audytor OZC – rzut, widok z boku, wizualizacja 3D oraz tabela do edycji właściwości 
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Rys. 2. Integracja oprogramowania z serii Audytor 



3. Integracja modułów do projektowania instalacji 

Trzy moduły oprogramowania firmy SANKOM, służące do projektowania: 

– instalacji centralnego ogrzewania (Audytor CO), 

– instalacji centralnego chłodzenia (Audytor CC), 

– oraz wewnętrznych instalacji wodociągowych (Audytor H2O), 

dostępne są obecnie w postaci zintegrowanej w jednej aplikacji (rys. 2 i 3). Aplikacja ta zosta-

ła nazwana Audytor SET, od angielskiego słowa set (zestaw, komplet). 

 

Rys. 3. Przykład instalacji ogrzewania, chłodzenia i wodociągowej w budynku wielorodzinnym 

Zawiera ona całkowicie nowy moduł projektowania instalacji wodociągowych (Audytor 

H2O), który zyskał funkcjonalność analogiczną do programu Audytor CO. Obecnie instalacje 

wodociągowe można projektować zarówno w sposób tradycyjny, tj. na rozwinięciu, jak i bar-

dziej nowoczesną metodą, czyli na rzutach. 

W pakiecie dostępny jest również nowy moduł do projektowania instalacji centralnego chło-

dzenia (Audytor CC), umożliwiający wyregulowanie hydrauliczne instalacji z odbiornikami 

chłodu, w których jako medium wykorzystywana jest woda lub roztwór glikolu. 

Dzięki integracji trzech modułów, łatwiejsze stało się wykrywanie kolizji pomiędzy instala-

cjami (rys. 4). Dodatkowo wraz z rozwojem oprogramowania, w tym samym czasie projek-

tanci wszystkich trzech systemów otrzymują możliwość korzystania z najnowszych funkcji 

ułatwiających projektowanie. 

Jednocześnie, z uwagi na to, że w wewnętrznej strukturze programu zdecydowana część kodu 

jest wspólna dla wszystkich trzech modułów, przyrost wielkości programu jako całości jest 

nieznaczny. 

Poza tym ilość miejsca zajmowanego w pamięci RAM w czasie pracy aplikacji jest stosun-

kowo niewielka i w konsekwencji program można użytkować nawet na komputerach wypo-

sażonych jedynie w 2 GB pamięci RAM. Chociaż w przypadku pracy z dużymi projektami, w 

celu poprawy komfortu pracy, jako minimum zaleca się przynajmniej 8 GB pamięci RAM. 



 

Rys. 4. Przykład kolizji pomiędzy instalacją ogrzewania i wodociągową 

4. Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania 

Moduł Audytor CO umożliwia graficzne projektowanie nowych instalacji c.o., jak również 

regulację istniejących instalacji np. w budynkach docieplonych. 

Od wersji 4.0 program oferuje dwie metody projektowania instalacji – projektowanie z wyko-

rzystaniem rozwinięcia oraz projektowanie na rzutach (rys. 5). W tym drugim przypadku pro-

jektant rysuje instalację na rzutach kondygnacji, a trzeci wymiar generowany jest automa-

tycznie przez program (rys. 6). Dzięki temu bardzo szybko i wygodnie tworzony jest pełny 

trójwymiarowy model instalacji. 



Projektowanie na rzutachProjektowanie na rozwinięciu
 

Rys. 5. Metody projektowania instalacji c.o. w programie Audytor CO od wersji 4.0 

 

Rys. 6. Rzut kondygnacji 



Od wersji 6.0 program zawiera moduł trójwymiarowej wizualizacji instalacji, analogiczny do 

modułu wizualizacji budynku, dostępnego w programie Audytor OZC. 

Nowy moduł pozwala obejrzeć trójwymiarowy obraz instalacji. Ułatwia to znacząco spraw-

dzenie poprawności instalacji i jej optymalizację przez projektanta. Poza tym w ten sposób 

można łatwo i szybko zaprezentować instalacje innym osobom, np. inwestorowi lub weryfi-

katorowi. 

Wizualizacja dostępna jest dla instalacji w całym budynku (rys. 7) lub na wybranej kondy-

gnacji (rys. 8). Wersja dla całego budynku pozwala szybko ocenić wielkość instalacji oraz jej 

ogólny schemat. Natomiast szczegółowe rozwiązania projektowe lepiej widoczne są zazwy-

czaj na wizualizacji jednej kondygnacji. 

Poza tym wizualizacja umożliwia edycję pionowego wymiaru instalacji (np. możliwa jest 

zmiana poziomów rur lub grzejników). 

Trójwymiarowy model instalacji pełni również rolę nawigacyjną. Zaznaczenie elementu insta-

lacji (np. grzejnika) na modelu trójwymiarowym powoduje podświetlenie go na rzucie. W 

razie potrzeby okienko z rzutami przełączane jest na odpowiednią kondygnację. 

 

Rys. 7. Wizualizacja całej instalacji c.o. 



 

Rys. 8. Wizualizacja jednej kondygnacji 

5. Projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych 

W 2018 r. program Audytor H2O został zintegrowany z programem CO (centralne ogrzewa-

nie) i CC (centralne chłodzenie) w jednej aplikacji oznaczonej jako Audytor SET 7.0. 

Dzięki integracji trzech modułów, projektanci wszystkich trzech systemów w tym samym 

czasie otrzymują możliwość korzystania z najnowszych funkcji ułatwiających projektowanie. 

Metody projektowania instalacji wodociągowych są obecnie analogiczne do metod projekto-

wania instalacji centralnego ogrzewania – projektowanie z wykorzystaniem rozwinięcia oraz 

projektowanie na rzutach (rys. 9 i 10). 



 

Rys. 9. Dostępne metody projektowania instalacji wodociągowych w programie Audytor SET/H2O 

 

101

Pokój 101

20 ºC
102

Klatka schodowa 102

20 ºC

103

Pokój 103

20 ºC

104

Łazienka z oknem 104

24 ºC

105

Pokój 105

20 ºC

MISKA USTĘP WSPORNIK

AVIR 8701

QnCW=0,07 l/s

QnHW=0,07 l/s

AVIR 8704

QnCW=0,15 l/s

QnHW=0,15 l/s

dn 16x2  (A)

PIANKA PE 1 17 mm

dn 14x2  (A)

PIANKA PE 1 17 mm

dn 20x2  (A)

PIANKA PE 1 17 mm

 

Rys. 10. Rzut kondygnacji 



Podobnie, jak w przypadku instalacji centralnego ogrzewania, obecnie dostępne są również 

trójwymiarowe wizualizacje instalacji wodociągowych (rys. 11 i 12). 

 

 

Rys. 11. Wizualizacja instalacji wodociągowej w budynku wielorodzinnym (bez architektury) 

 

Rys. 12. Wizualizacja instalacji wodociągowej w budynku jednorodzinnym 



6. Projektowanie instalacji centralnego chłodzenia 

Moduł Audytor CC umożliwia graficzne projektowanie instalacji centralnego chłodzenia, w 

której czynnikiem jest woda lub wodny roztwór glikolu (rys. 13). 

Audytor CC wykonuje obliczenia hydrauliczne instalacji dwururowych i czterorurowych, 

transportujących czynnik chłodzący do dowolnego odbiornika o zadanej mocy, zadanym 

wymaganym ciśnieniu dyspozycyjnym w miejscu przyłączenia i przyroście temperatury 

czynnika. 

Program umożliwia także dobór zaworów regulacyjnych i układów mieszających w instala-

cjach ze strefami temperaturowymi czynnika. 

W najbliższej przyszłości planowana jest rozbudowa programu Audytor CC o moduł doboru 

klimakonwektorów (fancoili). 

 

Rys. 13 Projektowanie instalacji centralnego chłodzenia 



7. Współpraca z programem Autodesk
®
 Revit

®
 

Pełny model pracy przy projektowaniu instalacji sanitarnych w technologii BIM pokazano na 

rys. 14. Polega on na tym, że model architektoniczny przenoszony jest do programu Audytor 

OZC. Następnie uzyskany model cieplny jest korygowany i wykonywane są obliczenia obcią-

żenia cieplnego. 
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Rys. 14. Pełny model pracy przy projektowaniu instalacji sanitarnych w technologii BIM 

W kolejnym etapie, model budynku wraz z obliczonymi obciążeniami cieplnymi, przenoszo-

ny jest do programu Audytor SET, gdzie projektowane są instalacje: wodociągowa, centralne-

go ogrzewania i centralnego chłodzenia. 

Następnie zaprojektowane instalacje są eksportowane do programu Autodesk
®
 Revit

®
, gdzie 

są synchronizowane z wyjściowym modelem architektonicznym. 



8. Korekta połączeń w programie Autodesk
®
 Revit

®
 

W programie Autodesk
®

 Revit
®
 często występującym problemem jest zapewnienie popraw-

ności połączeń przewodów. Firma SANKOM rozwija wtyczki do programu Autodesk
®

 

Revit
®
, które korygują połączenia przewodów w taki sposób, aby były wykonalne za pomocą 

dostępnych kształtek, np. poprzez dodanie redukcji, mufy itp. (rys. 15 i 16). 

 

a) 

 

b) 

 

Rys. 15. a) Połączenie trójnikowe wykonane w programie Autodesk
®
 Revit

®
; 

b) To samo połączenie po uruchomieniu wtyczki do korekty połączeń 

 

a) 

 

b) 

 

 

Rys. 16. a) Połączenie wykonane w programie Autodesk
®
 Revit

®
; 

b) To samo połączenie po uruchomieniu wtyczki do korekty połączeń 



9. Szybki dobór grzejników 

Program Audytor SDG 2.0 umożliwia przeprowadzenie szybkiego orientacyjnego doboru 

grzejników konwekcyjnych oraz ogrzewania podłogowego bez wykonywania pełnego projek-

tu instalacji (rys. 17). 

Program Audytor SDG szczególnie polecany jest do szybkiego przygotowywania ofert ceno-

wych oraz wstępnych obliczeń urządzeń grzewczych w instalacjach centralnego ogrzewania. 

W przypadku niewielkich obiektów, jak np. domów jednorodzinnych, w ciągu kilku minut 

można dobrać urządzenia grzewcze oraz stworzyć szczegółowe zestawienie materiałów wraz 

z cenami. 

 

Rys. 17  Szybki dobór grzejników i ogrzewania podłogowego 

10. Analizy ekonomiczne i ekologiczne 

Program Audytor EKO 1.0 (rys. 18) przeznaczony jest m. in. do wykonania analizy możliwo-

ści wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i 

ciepło. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-

skiej z dnia 21 czerwca 2013 r. wymóg przygotowania analizy dotyczącej zastosowania alter-

natywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło dotyczy obecnie wszystkich budynków, 

dla których pozwolenie na budowę wydano po wejściu w życie rozporządzenia. Wcześniej 

wymóg ten dotyczył obiektów o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m². 

Program umożliwia także oszacowanie zużycia paliwa na podstawie rocznego zapotrzebowa-

nia na energię przez poszczególne systemy: centralnego ogrzewania i wentylacji, ciepłej wo-

dy użytkowej oraz chłodzenia, obliczenie kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych, jak 

również wyznaczenie emisji zanieczyszczeń, powstałych podczas spalania paliw. 



 

Rys. 18  Analiza ekonomiczna 



11. Aplikacje mobilne 

Firma SANKOM opracowuje również specjalistycznego aplikacje mobilne przeznaczone dla 

użytkowników urządzeń z systemem iOS oraz Android (rys. 19). 

 

 

Rys. 19  Aplikacja mobilna Audytor SMART 



12. Aplikacje internetowe 

Łatwe w użyciu aplikacje internetowe przeznaczone są do szybkiego doboru grzejników oraz 

obliczania zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń i całego budynku. W wyniku kalku-

lacji doboru grzejników aplikacja wyświetla raport zawierający typy i wielkości grzejników 

spełniających dane wyjściowe (rys. 20). 

 

 

Rys. 20  Aplikacja internetowa Quick Surface 

13. Podsumowanie 

Oprogramowanie z serii Audytor jest cały czas dynamicznie rozwijane w celu udostępnienia 

projektantom coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, które odciążają ich podczas wyko-

nywania żmudnych, powtarzalnych prac, umożliwiając poświęcenie czasu na zajęcia bardziej 

kreatywne (prace koncepcyjne, optymalizacja instalacji itp.). 

W związku z wprowadzeniem nowych wersji programu, organizowane są szkolenia z zakresu 

jego obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem nowych funkcji. Szkolenia te odbywają się w 

formie prezentacji, warsztatów praktycznych oraz za pośrednictwem Internetu (szkolenia „on-

line”). Terminy szkoleń są zamieszczane na bieżąco na stronie www.sankom.pl w zakładce 

Szkolenia. 

Opracowane zostały również interaktywne warsztaty na platformie e-learningowej KursAudy-

tora (www.kursaudytora.pl), w których można brać udział w dowolnym dogodnym dla siebie 

czasie. 

Ponadto w serwisie YouTube na kanale SANKOMNET zamieszczone są filmy szkoleniowe 

nt. projektowania instalacji c.o. na rzutach oraz na rozwinięciach. Filmy dostępne są pod ad-

resem: www.youtube.com/user/sankomnet/playlists. 




