
Sewer+™ je nadgradnja Autodeskove 

CAD platforme, ki odpira nove 

možnosti pri projektiranju vseh 

vrst komunalnih mrež:

kanalizacije, vodovodi, plinovodi, 

toplovodi, kabelske kanalizacije za elektro 

in telekomunikacijske vode. Z enostavnim 

načinom dela, ki omogoča popolno in 

natančno obdelavo vnesenih podatkov, 

Sewer+™ dovoljuje projektiranje tudi 

najkompleksnejših komunalnih mrež.

SEWER+ je vodilni program za 

projektiranje komunalnih mrež na 

tržišču CAD orodij s 17-letno tradicijo.

Sewer+™ nudi projektantu podporo pri vseh delih  

projektne dokumentacije.
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MONTAŽNE SHEME
 VODOVODA

Naše rešitve za vašo kreativnost!



Model terena

Vnos terensk ih podatkov:  3D 
AutoCAD elementov, AutoCAD blokov 
z atributom višine, txt datotek ali 
AutoCAD Civil 3D® površin. 
Modeliranje terena: digitalni relief 
površine ali projekcija točk na os 
kanala.
Nove terenske točke: vnos višine ali 
interpolacija obstoječih točk.

Model komunalne mreže

P r o j e k t i r a n j e  r a z l i č n i h  t i p o v  
komunalnih mrež: kanalizacije, 
vodovodi, plinovodi, toplovodi, 
kabelske kanalizacije za elektro in 
telekomunikacijske vode. Sewer+™ 
omogoča kombinacijo različnih 
komunalnih mrež v enem projektu. 
A v t o m a t s k i  p r e r a č u n  k r i ž a n j  
komunalnih mrež in prikaz križanj v 
vzdolžnih prof i l ih posameznih 
komunalnih vodov.

  

Os kanala

Priprava osi kanala: z direktnim 
interaktivnim vnosom temen ali 
vozlišč, iz AutoCAD polilinij ter tudi  
direktno iz Excel® tabele.
Spremembe so možne v vseh fazah 
projektiranja: dodajanje, brisanje, 
vrivanje, spremembe atributov, pri 
č e m e r  s e  v s a k a  s p r e m e m b a  
avtomatsko ažurira v vseh delih 
projekta.

Poleg orodij za pripravo tehničnega 
dela projekta, Sewer+ nudi tudi orodja 
za grafično ureditev risb:
definiranje oznak podatkov, izbor 
velikosti in tipa pisave, barve in tip črt, 
položaj oznak, itd.

Priprava nivelete kanala:
z direktnim interaktivnim vnosom v 
vzdolžni profil, z vnosom višine in 
globine ali nagiba cevi, ali iz Excel® 
tabele.
Enostavna izdelava tabele vzdolžnega 
profila po meri uporabnika, ki lahko 
tabeli definira vsebino in grafični 
prikaz.
S p r e m e m b e  s o  u p o r a b n i k u  
omogočene v vseh korakih projekta, 
pri čemer Sewer+™ avtomatsko 
uskladi vse dele projekta.

Sewer+™. 
Omogočajo izris elementov vodovoda 
v tlorisu in poljubnem prerezu. 
Program vsebuje knjižnico cevi in 
fazonskih kosov, ventilov in zasunov 
ter vodomerov in hidrantov s pomočjo 
kate r i h  s e  e n o stav n o s e stav i  
vodovodni sistem. 

Niveleta kanala

Montažne sheme

Montažne sheme predstavljajo 
novost  v  programu 

Za pregled elementov  ob vsaki shemi 
skrbi kosovnica.

Sewer+™ omogoča hidravlični račun 
kanalizacijskih sistemov po retenzijski 
»TRRL« in po racionalni metodi.
Sewer+™ omogoča tudi preračun v 
SWMM.
Za hidravlični preračun vodovodnih 
sistemov Sewer+™ uporablja model 
EPANET.

Poleg AutoCAD risb je možno 
pripraviti tudi tabele: hidravlične 
rezultate; koordinate temen, jaškov in 
njihovih višin, dimenzije in dolžine 
cevi; elementi montažnih shem; 
predizmere del: izkop jarkov, cevi, 
jaški, itd. Vsi prikazi se lahko 
prenesejo v Excel®, Word®, ipd.

Sewer+™ ponuja več različnih orodij, 
ki zagotavljajo precizno in hitro 
projektiranje komunalnih mrež. Vsa 
orodja so transparentno dostopna 
skozi majhno število ukazov.

Že samo ukaza »vnos osi« in »vnos 
nivelete« vodita projektanta do 
priprave projekta komunalne mreže v 
izjemno kratkem času.

Hidravlično dimenzioniranje

Poročila, tabele
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 HITRO IN UČINKOVITO PROJEKTIRANJE VSEH VRST KOMUNALNIH MREŽ  

„Po preizkusu več programov za projektiranje 
komunalnih mrež smo odkrili program Sewer+. 
Učinkovitosti dela v programu Sewer+ se ne more 
postaviti ob bok noben drugi program, ki je trenutno 
dostopen na tržišču. Naši projekti so s pomočjo Sewer+ 
pripravljeni hitreje in bolje kot kadarkoli poprej.“

Dražen Gal, ECOINA d.o.o., Zagreb, HR

„Program Sewer+ uporabljamo od septembra 2011 in 
takoj smo pričeli z izvedbo večjega projekta uličnih 
instalacij v Podgorici (bulevar v dolžini 3500 m).
Hitro smo spoznali, da je program odločilno 
pripomogel k našemu kvalitetnemu projektiranju in 
analizi variant rešitev, ob maksimalnem prihranku časa 
v projektiranju.

Projektant ima v vsakem trenutku ažurno stanje vseh 
instalacij, ki jih obdeluje, kar omogoča zelo enostavno 
medsebojno urejanje.“

Milan Dopuđa, ČELEBIĆ, Podgorica, CG

"S programom Sewer+ imamo možnost projektiranja 
tudi zelo kompleksnih komunalnih sistemov. Všeč mi je, 
da mi ni potrebno posebej skrbeti o pravilnih višinah 
vzdolžnih profilov različnih komunalnih mrež na katerih 
delam, saj program sam skrbi za točen prikaz vseh 
višin. Upravljanje s križanji komunalnih vodov je s 
programom  Sewer+ enostavno, točno in 
transparentno."

Katarina Blatnik, IEI d.o.o., Ljubljana, SI

PREDNOSTI Sewer+TM

Učinkovito projektiranje vseh vrst mrež 
in kompletnih sistemov.

Usklajena priprava vseh delov projektne 
dokumentacije.

Hitro in enostavno iskanje  najracionalnejših 
rešitev.

Z dvema ukazoma do priprave projektne 
dokumentacije.
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Namenite vašo pozornost optimizaciji projektiranih sistemov in dovolite, da vam
za urejenost in pravilnost načrtov poskrbi Sewer+.

KONTAKTIRAJTE NAS

SL-King d.o.o., Ljubljana
Dunajska cesta 113
1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 1 565 7 565
Fax: +386 1 565 7 560

E-mail: prodaja@sl-king.si
Web: www.sl-king.si
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