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UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte AUTOCAD současně s programy používajícími body se 
3 souřadnicemi.

Pozadí lze používat současně při spuštění softwarové nadstavby PAMCAD 
a vložením pozadí jako externí reference (příkaz v Autocadu: „vložit” poté 
„externí reference“) nebo jen použitím nabídky kopírovat/vložit aktuální 
výkres do PAMCAD.

Je nutné, aby si každý uživatel softwarové nadstavby nejprve přečetl 
následující informace:

> Tento software je vlastnictvím společnosti Saint-Gobain PAM.

>  Rozměry výkresů, které tento program generuje, jsou čistě informativní 
a žádným způsobem společnost Saint-Gobain PAM nezavazují.

>  Existence dílu ve výkresu automaticky neznamená, že je příslušný díl 
k dispozici ve skladu.

>  Saint-Gobain PAM si vyhrazuje právo měnit rozměry výkresů řad nabízených 
produktů podle vývoje produktů uváděných na trh.

>  Každý uživatel softwarové nadstavby se musí bezpodmínečně seznámit 
s technickou dokumentací společnosti Saint-Gobain PAM, ve které jsou 
stanoveny charakteristiky produktů a jejich oblast použití, a ověřit 
technickou proveditelnost nakresleného řešení s ohledem na tyto 
charakteristiky a podmínky instalace výrobků.

>  V každém případě společnost Saint-Gobain PAM nenese odpovědnost za 
důsledky vyplývající z nesprávného používání této softwarové nadstavby.
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Manuální instalace

II.1. Instalační schéma

1. Příprava a kopírování lokálních instalačních binárních souborů

2.  Vytvoření zástupce AutoCAD PAMCAD na ploše uživatele změnou startovacího tlačítka /p 
odpovídajícího profi lu

3. Konfi gurace možností v instanci AutoCAD pracující s profi lem PAMCAD

II.2. Podmínky

Instalační adresář musí být přístupný pro čtení/zápis.

II.3. Postup

1. Zkopírujte adresář PAMCAD na harddisk: C:/PAMCAD.

2. Najděte a zkopírujte zástupce AutoCAD, poté ho vložte na plochu běžného uživatele.
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Manuální instalace

3.  Do vlastností právě vloženého zástupce jděte kliknutím pravým tlačítkem na zástupce, zobrazí se kontextová
nabídka a poté klikněte a funkci Vlastnosti.
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Manuální instalace
4.  Upravte textovou hodnotu v poli Cíl přidáním hodnoty: 

/p PAMCAD_V3 /b ”start.scr”     na konec textu 

(/p znamená, že se AutoCAD spustí se zvláštním uživatelským profi lem s názvem PAMCAD_V3).

Poznámka: V rámci pracoviště vybaveného vertikální verzí AutoCAD (základní verze AutoCAD + profesní verze, 
tj. AutoCAD Mechnical nebo AutoCAD Architecture) obsahuje zástupce AutoCAD referenci s profi lem VANILLA. 
Tento profi l VANILLA je nutné z pole Cíl odstranit.

5.  Změňte ikonu zástupce, aby se zástupce spouštějící prostředí PAMCAD odlišil od zástupce spouštějícího 
prostředí AutoCAD. Ikona je umístěna v adresáři „PAMCAD“.
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Manuální instalace
6. Spusťte PAMCAD dvojklikem na novou ikonu.

Při prvním spuštění se zobrazí dvě zprávy.

První zpráva uvádí, že profi l PAMCAD_V3 neexistuje (což je normální) a bude vytvořen. Kliknutím na OK bude 
pokračovat spouštění programu AutoCAD.

Druhá zpráva uvádí, že soubor start.scr nebyl nalezen. Toto chování je při prvním spuštění normální. 
Pro pokračování klikněte na OK.

7. Spusťte příkaz Možnosti programu AutoCAD.
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Manuální instalace
Poté jděte do karty Soubor.
Kliknutím na Přidat přidáte 4 adresáře a poté klikněte na Procházet.

Tuto operaci proveďte u každého ze 4 níže uvedených adresářů a podadresářů:

• PAMCAD
• PAMCAD > Nabídka
• PAMCAD > Sld
• PAMCAD > Symboly

8. Zavřete a znovu spusťte program AutoCAD pomocí zástupce PAMCAD, aby se změny projevily.



Návod na instalaci a použití PAMCAD V3 – AEP

Saint-Gobain PAM 2019 9

Manuální instalace
9.  Změna jednotek na výkresu. PAMCAD pracuje v lineárních jednotkách s přesností 

na dvě desetinná místa.

Defi nujte rovněž měřítko vložení pro hodnoty v „Milimetrech“.

10.  Při spuštění programu PAMCAD se mohou zobrazit varovná hlášení. Je třeba na ně reagovat souhlasem 
se stažením příslušných souborů.
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Používání softwarové nadstavby

Softwarová nadstavba PAMCAD umožňuje projektantům snadno a rychle vytvořit dostatečně přesné a podrobné 
výkresy dílů z řady produktů uváděných na trh společností SAINT-GOBAIN PAM.

Spuštění softwarové nadstavby

Pro používání programu Pamcad zadejte do příkazového řádku AutoCAD příkaz „PAMCAD“ nebo použijte panel 
nástrojů či rozbalovací nabídku Pamcad. 

Otevře se hlavní okno PAMCAD, kde si můžete podle kategorie vybrat díl, který chcete nakreslit.

Za tímto účelem zvolte nejprve kategorii a poté požadovaný díl.



Návod na instalaci a použití PAMCAD V3 – AEP

Saint-Gobain PAM 2019 11

Používání softwarové nadstavby

Nabídky jsou uvedené v následující tabulce.

Armaturní komory Trubky a tvarovky Armatury Příslušenství

– Odvzdušňovací komory

– Odkalovací komory

– Uzavírací komory

– Trubky

– Kolena

– Odbočky

– Tangenciální odbočky

– Kříže

– Spojovací prvky 45°

– Přesuvky

– Redukce

– Excentrické redukce

– Tvarovky s hrdlem

– Přírubové tvarovky

– Zaslepovací příruby

– Redukční příruby

–  Propojovací 

montážní kusy

– Šoupátka

–  Klapkové uzávěry

–  Odvzdušňovací 

armatury

– Regulační ventily

– Zpětné ventily

– Filtry

–  Hydranty

– Multiventily

– Přírubové adaptéry

– Spojky

– Montážní vložky



Sélection de l’angle     Výběr úhlu
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Používání softwarové nadstavby

Používání softwarové nadstavby Pamcad

Po vybrání požadovaného dílu v nabídce se otevře specifi cké okno pro tento díl.

Můžete tak vybrat jednotlivé parametry dílu.

Příklad: Kolena 

 Typ připojení Výběr pohledu

 Režim zobrazení Výběr DN Připojení k jinému dílu

Pro manuální umístění dílu klikněte na tlačítko OK.

  Pro automatické připojení dílu k jinému dílu vytvořeného v softwarové nadstavbě Pamcad klikněte 
na tlačítko pro připojení k jinému dílu.
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Hlavní nabídka 
PAMCAD

Výběr podle 
rodiny

Symetrie Označení Seznam 
dílů

Rozměry Volba jazyka

O Pamcadu
Měřítko 
výkresu

Úhlové 
vychýlení

Vlastnost 
dílu

Používání softwarové nadstavby

Připojení k jinému dílu

Pro připojení dílu k jinému dílu ověřte, zda je připojení možné, a po vytvoření dílu klikněte na tlačítko 
pro připojení.

Klikněte na spojovací prvek dílu, který chcete pro propojení použít.

Dostupné funkce: 

Při spuštění softwarové nadstavby Pamcad se zobrazí tato nabídková lišta:

Tato nabídková lišta umožňuje podobně jako u rozbalovací nabídky přístup k hlavním funkcím.
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Používání softwarové nadstavby

Symetrie

Provede symetrii vybraného dílu podle určité osy.

– V nabídce Pamcad vyberte možnost „Symetrie“.
– Klikněte na osu dílu, na kterém chcete provést symetrii.

Výběr podle rodiny

Identifi kuje určitou rodinu výrobku na výkresu.

– Zvolte možnost „Výběr podle rodiny“.
– Vyberte požadovaný typ dílu.

Všechny díly vybrané rodiny jsou narýsované přerušovanými čárami.
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Používání softwarové nadstavby

Označení

Identifi kuje díly výkresu číslem. Toto číslo se rovněž objeví v seznamu dílů.

– Vyberte možnost „Označení“.
– Zadejte číslo pro díl, který chcete označit.
– Stiskněte „OK“.
– Vyberte určitý díl.
– Vyberte bod vložení.

Vlastnost dílu

Umožňuje zobrazení vlastností dílu a jejich vložení do výkresu. Za tímto účelem:

–    V nabídce Pamcad vyberte možnost 
„Vlastnosti“.

–   Klikněte na díl, jehož vlastnosti 
chcete zobrazit.

–    Vyberte vlastnosti, které chcete 
vložit do výkresu.

–    Klikněte na „OK“ a vyberte místo, 
kde se tyto informace zobrazí.
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Používání softwarové nadstavby

Rozměry 

Zobrazuje hlavní rozměry jednotlivých dílů ve výkresu.

Umožňuje zobrazit rozměry v různých jednotkách a použít 
faktor měřítka (velikost písma).

Zobrazené rozměry odstraníte kliknutím na tlačítko.

Seznam dílů

Vytvoří seznam všech vybraných dílů, který lze uložit do externího souboru, 
a vloží ho do výkresu.

– V nabídce Pamcad vyberte „Seznam dílů“.
– Vyberte možnosti, které chcete zobrazit.
–  Ze seznamu vyberte jednotlivé díly nebo vyberte všechny 

díly stisknutím klávesy „Enter“.
– Označte bod vložení tabulky.

Možnost „Export do souboru“ vytvoří 
textový soubor s obsahem seznamu 
ve stejném adresáři jako soubor DWG.
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Používání softwarové nadstavby

Měřítko výkresu

Umožňuje použít faktor měřítka na všechny texty, které se následně zobrazí, např. texty funkcí „Vlastnosti dílů“, 
„Seznam dílů“, „Označení“.

Faktor měřítka: 1  Faktor měřítka: 10

Úhlové vychýlení

Díky této funkci si projektant může ověřit nutnost použití kolen tak, že na pozadí umístí přes sebe trouby 
s úhlovým vychýlením kompatibilním s vybraným typem spojovacího prvku.

– Vyberte možnost „Úhlové vychýlení“.
– Vyberte počáteční troubu.
– Použijte kurzor myši a sledujte maximální úhlová vychýlení.

Úhly vychýlení se zobrazí při každém zasunutí 
do hrdla.



0
6/

20
20

 SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

Sídlo společnosti a výrobní závod:
Tovární 388
267 01 Králův Dvůr

Obchodní zastoupení 
ČESKÁ REPUBLIKA

Obchodní kancelář PRAHA:
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8
+420 220 406 645
pam.obchod.cechy@saint-gobain.com

Obchodní kancelář BRNO:
Železná 15
619 00 Brno-Horní Heršpice
+420 606 748 056; +420 607 011 728
pam.obchod.morava@saint-gobain.com

CENTRÁLNÍ SKLAD PRAHA:
Ke Kablu 971
102 00 Praha 10-Hostivař
+420 272 654 979

havárie – NON STOP SLUŽBA
+420 602 322 980

Obchodné zastúpenie 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
PAM Service Department
Dlhá 1780/6A
900 31 Stupava
tvarnaliatina@saint-gobain.com
+421 265 456 961

www.pamlinecz.cz
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