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Revit MEP 2009 
baaskursus 
 
Sissejuhatus 
 
Tere tulemast Revit MEP 2009 baaskursusele. Selle kursuse eesmärgiks on õpetada looma 
HVAC mudeleid ning lisada VK, elektri- ning tulekustutussüsteeme. Töötada Revit MEP 
projektikeskkonnas teiste meeskonnaliikmetega ning õppida kasutama failide linkimist. 
Lisaks õpetatakse redigeerima spetsifikatsioone, vaateid ning looma konstruktsioonide 
prinditavaid lehti. 
 
Eeldused 
 
Kursus on mõeldud MEP inseneridele, kes on juba varasemalt läbinud Revit Architecture 
baaskursuse või Revit Structure baaskursuse. Soovitav on omada ka põhiteadmisi 
operatsioonisüsteemidest Microsoft Windows 2000 või Windows XP/Windows Vista. 
 
Koolitusmaterjal 
 
Kursuse näiteülesannete sammud on salvestatud eraldi failidesse. Seega kui mõni ülesanne 
jääb pooleli saad seda hiljem jätkata mõnest eelsalvestatud failist. Koolitusmaterjalis on 
viidatud failinimele, millest tuleks protseduure jätkata. 
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Moodul 1 

Süsteemide disain 
 
Selles moodulis õpid sa looma HVAC mudeleid läbi gbXML andmestiku ning lisad mehaanika 
ja torustiku ühendused. Samuti õpid sa tundma, kuidas luua elektrisüsteeme, torustike süsteem 
ning tulekustutusvee- (sprinkler) süsteeme ehitusmudelisse. 
 
Eesmärgid: 
 
- Lisad mehaanikaseadmed ning torustiku ühendused, et luua HVAC disaini. 
- Torustiku süsteemide maha märkimine ning loomine. 
- VK torustike loomine ning dimensioneerimine. 
- Tulekustutussüsteemi loomine ning dimensioneerimine. 
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Õppetund 1: HVAC mudelite ettevalmistus disainiks 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas kasutada värvikoodi, eksportida/importida Green Building 
XML (gbXML) faili ning võimalusi, kuidas ette valmistada HVAC mudeleid disainiks. gbXML 
faili vormingu eksport aitab automaatselt andmestikku üle kanda teistesse tarkvaradesse. 
Seejärel saad analüüsitud infot sisse importides defineerida disaini parameetrid, mis 
põhinevad inseneriarvutustel. Järgnev pilt esitab värvikoodis ruumiinfot, mille arvutused 
põhinevad kolmandatel tarkvaradel. Ruumid ning pinnad, kus pole piisav õhuvahetus, on 
värvitud teist moodi. See aitab sul määrata oma disainis kohti, mis vajavad HVAC disainis 
parandamist. 
 

 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on määratleda protsessid HVAC disaini analüüsimiseks; määrata 
sammud värvikoodi lisamiseks; määrata sammud gbXML failid ekspordiks kolmandatesse 
tarkvaradesse ning ühtlasi esitada ka soovituslikud tavad gbXML faili ekspordiks; määrata 
sammud, mis on vajalikud gbXML andmestiku impordiks; esitada soovituslikke nõudeid 
imporditud gbXML andmestiku ja värvikoodi kasutamise kohta; kasutada värvikoodi, et 
esitada kindlaid ruume plaanis; eksportida ehitise soojuskoormust ning ruumi infot gbXML 
formaati, et analüüsida seda teiste tarkvaradega; kasutada gbXML impordi funktsiooni, et 
automaatselt uuendada arvutatud õhuvooluhulgad hoone ruumidele; luua graafilist esitust 
gbXML analüüsitulemustest oma ehitusmudelis. 
 

HVAC disaini analüüsi protsess 
 
Üldiselt võib HVAC disaini analüüsiks esitada teatud soovituslikud põhisammud. Alltoodud 
protsessid on tööülesande põhised ning neid ei pea ilmtingimata omavahel siduma. Pigem on 
märgitud iga protsessiga tegevused, kuidas tarkvara kasutada konkreetse ülesande 
läbiviimiseks, millega HVAC insener pidevalt kokku puutub, et oma disaini analüüsida ning 
parandada. 
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Protsess: HVAC disaini analüüs 
 
HVAC disaini analüüsimise protsess on esitatud järgmisel plokk-skeemil. 
 

 
 
Järgmised sammud kirjeldavad tegevusi, mida sa teed, kui analüüsid HVAC disaini. Sammud 
esitavad tarkvara protsessid, et neid tegevusi ellu viia ning samuti esitatakse tarkvara 
omadused, mida iga protsessi juures kasutada. 
 
Tööülesanne Tarkvara protsess Tarkvara omadus 
Ruumide värvimine 
vastavalt nende 
funktsioonile 

1. Loo uus vaade. 
2. Loo värvikoodi skeem. 
3. Rakenda värviskeem oma mudeli vaatele. 

- töövahend Color Fill. 

Projekti info eksport 
teise tarkvarasse, et läbi 
viia inseneriarvutusi 

1. Redigeeri gbXML seadeid. 
2. Sea ruumi ning pinna seaded. 
3. Määra õhuvooluhulgad ning  
    energeetilised omadused valitud 
    ruumidele. 
4. Ekspordi info gbXML faili. 

- Dialoog Project Information. 
- Dialoog Room and Area Settings. 
- Mechanical airflow omadus. 
- Energy analysis omadused 
 
- Export gbXML funktsioon 

Kasuta imporditud, 
arvutatud 
inseneriarvutuste 
tulemeid, et uuendada 
disaini parameetreid 

1. Import gbXML fail. 
2. Uuenda mudelit gbXML andmestiku 
põhiselt. 

- Import gbXML funktsioon. 
- Mechanical airflow omadus. 
- Funktsioon New schedule. 

Kasuta imporditud 
inseneriarvutuste 
tulemeid hetke väärtuste 
analüüsiks 

1. Lisa jagatud parameeter oma projekti. 
2. Loo spets, mis seob endas uut, imporditud 
    parameetrit. 
3. Loo värviskeem, mis põhineb imporditud 
    väärtustel. 
4. Rakenda värviskeemi. 

- Dialoog Shared Parameters. 
- Dialoog Project Parameters. 
- Funktsioon New schedule. 
- Töövahend Color Fill. 

 

Protsess: Ruumide värvitäidete loomine 
 
Sa kasutad ruumide värvitäiteid, et esitada ehitusmudeli ruume nende kasutamise iseloomu 
järgi. See on oluline seetõttu, et sina kui süsteemi disainer saaksid õigesti määrata õhu 
sissepuhke- ning väljatõmbe väärtused kindlate koormuste korral. Näiteks, kui sa kasutad 
ruumi tüüpi värviskeemi juures, siis esitatakse ehitusmudeli ruumid selle järgi, kas tegemist 
on konverentsi saaliga, tööruumiga, aatriumiga, meeste/naiste WC-ga või seadmete ruumiga. 
Selle info põhjal saad sa määrata ruumid, mis vajavad suuremaid õhuvooluhulkasid, kuna neis 
paikneb korraga rohkem inimesi, nagu näiteks konverentsi saalid. 
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Sa saad kasutada olemasolevaid värviskeeme oma värvitäidete loomisel, või luua täiesti enda 
oma. Kui sa lood projektile oma värviskeemi, siis on soovitav, et sa lisad värviskeemi oma 
baasmallile, et kindlustada selle kättesaadavus ka hilisemates projektides. 
 
Protsess: Ruumide värvitäidete loomine 
 

 
 
1. Loo uus vaade: 
 
 - Tee olemasolevast vaatest koopia. 
 - Nimeta see koopia ümber. 
 

  
 
2. Loo värviskeem: 
 
 - Tee olemasolevast värviskeemist koopia. 
 - Nimeta see ümber ning redigeeri selle sätteid. 
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3. Rakenda värviskeem. 
 

  
 

Protsess: gbXML faili eksport 
 
Green Building XML on skeem, mida insenerid ning arhitektid kasutavad, et üle kanda ehituse 
omadusi ning selle toimimise parameetreid ühest andmebaasist teise, et saaks kasutada 
analüüsi töövahendeid nagu Green Building Studio. See aitab sul kokku hoida aega andmete 
sisestuse koha pealt, kuna info kantakse automaatselt ekspordi käigus üle. 
 
Märkus: Sisseehitatud analüüsid ning liides IES Virtual Environment tarkvaraga on Revit 
MEP  tarkvaras olemas alates versioonist 2008. Kui oled selle tarkvara aktiveerinud, saad 
oma mudelit analüüsida läbi terve IES säästliku disaini töövahendite nagu näiteks MEP 
Heating and Cooling Loads, ilma et peaksid vahepeal gbXML faili eksportima või importima. 
 
Protsess: gbXML eksport 
 

 
 
1. Redigeeri gbXML seadeid: 
 
 - Määra ehitise tüüp. 
 - Sisesta hoone asukoht (zip kood). 
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2. Määra ruumide ning pindade seaded. 
 

  
 
3.  Sisesta õhuvooluhulgad ning energeetilise analüüsi parameetrid valitud ruumidele. 
 

  
 
4. Ekspordi ehitise energeetilised koormused ning ruumide info. 
 

  
 

Juhtnööre gbXML ekspordiks 
 
- Veendu, et gbXML seaded oleksid õigesti määratud Project Information all. 
- Veendu, et ruumi ning pinna seaded on õigesti määratud, et sa saaksid täpsed 
 tulemused pinna arvutuste osas. 
 
- Kirjuta üle vaikimisi inimeste arvu säte või soojuskoormuse väärtus ruumi omaduste 
 sektsioonis Energy Analysis. 
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- Veendu, et õhuvooluhulgad ning analüüsi seaded oleksid rakendatud ruumidele, mida 
 sa soovid analüüsida. 
 

Imporditud gbXML andmestiku kasutamise protsess 
 
Enne, kui sa impordid gbXML faili oma projekti, on kõik arvutatud väärtused nagu näiteks 
arvutatud õhuvooluhulk ruumile, seatud nullile, kuna mitte ühtegi arvutust pole veel läbi 
viidud. Importides gbXML faili, täidetakse vastavad väljad automaatselt tulemitega 
kolmandatest analüüsitarkvaradest. Nende väärtuste järgi saad sa uuendada oma mudelit. 
 
Sa saad kasutada värvitäite omadust, et esitada graafiliselt imporditud gbXML faili tulemusi 
oma ehitusmudeli. Näiteks saad kasutada värvikoodi, et esitada ruume, mis ei täida 
õhuvooluhulga vajalikku nõuet, mis on leitud kolmanda tarkvara poolt. Värvitäite põhjal saad 
teha muudatusi oma disaini joonistes. 
 
Märkus: Kui sa impordid gbXML andmestikku, siis vali vaid need disainiväärtused ning 
tulemused, mis on vajalikud sinu disaini jaoks, ning mitte neid andmeid, mis koormavad sinu 
disaini ebaolulise infoga. 
 
Protsess: Imporditud gbXML andmestiku kasutamine mudeli uuendamiseks 
 

 
 
1. Impordi gbXML fail. 
 

  
 
2. Uuenda ehitusmudelit läbi gbXML andmestiku. 
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Protsess: Imporditud gbXML andmestiku kasutamine värvitäidete loomiseks 
 

 
 
1. Loo uus õhuvooluhulga parameeter. 
 

  
 
2. Lisa see parameeter oma projekti. 
 

  
 
3. Loo spets vastavale õhuvooluhulga parameetrile. 
 
 - Vali soovitud spetsitabeli väljad. 
 - Lisa tingimuslik esitus. 
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4. Loo värvikood õhuvooluhulga parameetrile. 
 

  
 
5. Lisa värviskeem oma projekti. 
 

  
 
 

Juhtnööre imporditud gbXML andmestiku kasutamiseks värvitäidete 
loomisel 
 
- Loo spetsid imporditud gbXML andmestiku kohta, et lihtsalt ning kiirelt analüüsida 
 ning leida infot. 
- Vali õige distsipliin ning tüüp, kui sa lood jagatud parameetrit, et kindlustada olukord, 
 kus parameeter on alati kättesaadav, kui sa selles distsipliinis töötad. 
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- Kasuta tingimuslikku formaati spetsis, et probleemsed kohad esile tõsta. See aitab sul 
 lihtsalt leida ning sorteerida kindlaid probleeme. 
- Uuenda jagatud parameetreid käsitsi, kui oled teinud mudelisse muudatusi. See aitab 
 vältida ebakooskõla lingitud andmestiku vahel. 
- Kasuta värvikoodi, et visuaalselt määrata alad, kus disaini väärtused ei vasta arvutatud 
 väärtustele. 
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Harjutus 1.1: Ruumi värvitäidete kasutamine 
 
Selles näiteülesandes kasutad sa ruumi värvitäiteid, et esitada plaanis kindlaid ruume. See 
stsenaarium keskendub keldrikorrusele. Samas ei soovi sa muuta keldrikorrust ennast ning 
lood selleks uue vaate oma ruumi tüüpide esitamiseks. Sa sead üles skeemi, mis kontrollib 
ruumide värvitoone. See skeem on samuti koopia olemasolevast skeemist, mis seob värvid 
tsoonidega. 
 
Sa teed järgmist: 
 
- Lood uue vaate. 
- Lood värviskeemi. 
 

 
 
1. Ava joonis c_mech_colorFill.rvt. Fail avaneb vaatelt 1ST FLOOR plaaniliselt vaatelt. 
2. Projekti brauseris: 
 
 - Parem klikk B1 BASEMENT peal. 
 - Vali Duplicate View > Duplicate. 
 - Parem klikk Copy of B1 BASEMENT peal. 
 - Kliki Rename. 
 
3. Dialoogis Rename View: 
 
 - Sisesta Name = B1 BASEMENT ROOM TYPES. 
 - Kliki OK. 
 
Värvikoodi loomine 
 
1. Design Bar, paan Drafting, kliki Color Scheme Legend. 
2. Vaate aknas, kliki mistahes punktis, et lisada legend. 
3. Dialoogis Choose Color Scheme: 
 
 - Veendu, et Color Scheme osas oleks valitud Scheme 1. 
 - Kliki OK. 
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4. Vaate aknas, vali legend. 
5. Options Bar, kliki Edit Color Scheme. 
6. Dialoogis Edit Color Scheme: 
 
 - Sektsioonis Schemes, parem klikk Scheme1, vali Duplicate. 
 - Dialoogis New Color Scheme, sisesta Room Style. Kliki OK. 
 - Sektsioonis Scheme Definition, sisesta Title = Scheme Legend 1. 
 - Color osas kliki Room Style. 
 - Kliki OK Revit dialoogis, mis kuvab veateate. Pane tähele, et legendi  
  uuendatakse uute värvitoonidega. 
 
7. Kliki OK, et sulgeda Edit Color Scheme dialoog. 
8. Sulge fail c_mech_colorFill.rvt ning ära salvesta muudatusi. 
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Harjutus 1.2: gbXML andmestiku eksport kolmandasse tarkvarasse 
 
Selles näiteülesandes ekspordid sa ehituse energeetilised koormused ning ruumi info selleks, 
et analüüsida seda läbi kolmanda tarkvara. 
 
Sa alusta protsessi gbXML parameetrite ülesseadmisega ehituse tüübi ning asukoha koodi 
alusel. Läbi zip koodi sisestuse määrad sa sisuliselt ehitise standardid, mida hoonele 
rakendatakse. Need standardid erinevad riigi, ning asukoha järgi. 
 
Seejärel määrad, et soovid tarkvaral lasta välja arvutada ruumi mahud, kui üks osa 
eksporditavatest andmetest. Ruumala on oluline seetõttu, et kui sa soovid arvutada 
soojuskoormust, siis põhineb see just ruumi mahul ning mitte 2D pinnal. 
 
Lisaks pead seadistama valitud ruumidele õhuvooluhulga ning energia analüüsi seaded. Selles 
stsenaariumis määrad sa väärtused konverentsi ruumile ning ühele auditooriumile. Sa määrad, 
et soovid arvestada õhuvooluhulka tegelikel väärtustel, mis omakorda põhineb sissepuhke 
klappide arvul ruumis. Energeetilise arvutuse läbitegemiseks määrad sa ruumid, mida 
analüüsitakse kütmise ning ventileerimise lõikes, lisaks ütled ette, et tegemist on konverentsi 
saaliga (istekohtadega), määrad inimeste arvu, mis sellesse ruumi maksimaalselt mahub, ning 
et valgustuse arvutamisel arvestatakse samamoodi tegelikke väärtuseid. Sa sisestad keskmise 
mõistliku soojuskoormuse kasvu ning energiakao ning seejärel ekspordid selle mudeli info 
gbXML faili. 
 
Ehkki pole see selle harjutuse mahus, võid eksporditud gbXML faili avada mõnes kolmandas 
tarkvara paketis. Kui sa valid ruumi, et vaadata selle väärtuseid, siis pane tähele, et paljud 
väärtused on eelnevalt täidetud, kuna need on imporditud otse gbXML failist. 
 
Sa teed järgmist: 
- Määrad ruumi ning pindade parameetrid. 
- Sead õhuvooluhulga ning energeetilise analüüsi parameetrid konverentsi saalile. 
- Sead õhuvooluhulga ning energeetilise analüüsi parameetrid auditooriumile. 
- Ekspordid ehitise energeetilise koormuse ning ruumi info. 
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Ruumi ja pinna seaded 
 
1. Ava joonis c_mech_export_gbXML.rvt. Fail avaneb plaanilt B1 BASEMENT. 
2. Menüüst Settings > Project Information. 
3. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Energy Analysis, vali Energy Data > Edit. 
4. Dialoogis Type Properties, sektsioonis Type Parameters: 
 
 - Building Type = Convention Center. 
 - Kliki OK ning sulge mõlemad dialoogid. 
 
5. Menüüst Settings > Area and Volume Computations... 
6. Dialoogis Area and Volume Computations, paanil Computations: 
 
 - Sektsioonis Volume Computations, vali Areas and Volumes kastike. 
 - Kliki OK. 
 
Õhuvooluhulga ning energeetilise analüüsi parameetrite sisestamine konverentsi 
ruumile 
 
1. Suurenda end Conference Room B123 ruumile plaanis. 
 

  
 
2. Vali Conference Room B123 paremalt poolt servast. 
 

  
 
3. Options Bar > Element Properties. 
4. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Instance Parameters, Energy Analysis: 
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 - Condition Type vali Heated and Cooled. 
 - Space Type vali Audience/Seating Area – Convention Centre. 
 - People osas kliki Edit. 
 
5. Dialoogis People Loads: 
 
 - Vali Specify Values. 
 - Sisesta Number of People = 40. 
 - Sisesta Sensible Heat Gain per Person = 215. 
 - Sisesta Latent Heat Gain per Person = 185. 
 - Kliki OK ning sulge mõlemad dialoogid. Seaded valitud ruumile on  
  salvestatud. 
 
Õhuvooluhulga ning energeetilise analüüsi parameetrite sisestamine auditooriumile 
 
1. Suurenda end Auditorium B130 ruumile plaanis. 
 

  
 
2. Vali Auditorium B130 paremalt poolt servast. 
 

  
 
3. Options Bar > Element Properties. 
4. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Instance Parameters, Energy Analysis: 
 
 - Condition Type vali Heated and Cooled. 
 - Space Type vali Audience/Seating Area – Auditorium. 
 - People osas kliki Edit. 
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5. Dialoogis People Loads: 
 
 - Vali Specify Values. 
 - Sisesta Number of People = 150. 
 - Sisesta Sensible Heat Gain per Person = 200. 
 - Sisesta Latent Heat Gain per Person = 130. 
 - Kliki OK ning sulge mõlemad dialoogid. Seaded valitud ruumile on  
  salvestatud. 
 
Ehitise energeetilise koormuse ning ruumi info eksport 
 
1. Menüüst File > Export > gbXML. 
2. Dialoogis Save As: 
 
 - Sisesta File Name = c_export_gbxml. 
 - Kliki Save. 
 
 Märkus: Sulge veateade, mis ütleb, et ruumi piiravaid objekte ei ekspordita. 
 
3. Windows Explorer vahendusel ava XML fail. 
4. Parem klikk XML failil. Kliki Open With > XML Editor, et seda vaadata. 
5. Sulge c_mech_export_gbXML.rvt fail. Ära salvesta muudatusi. 
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Harjutus 1.3: Imporditud gbXML andmestiku kasutamine 
õhuvooluhulga uuendamiseks 
 
Selles näiteülesandes kasutad sa gbXML impordi funktsiooni, et automaatselt lisada arvutatud 
õhuvooluhulgad ehitise ruumidele. 
 
Vastavalt arvutatud õhuvooluhulkadele saad redigeerida disainitud õhuvooluhulga väärtust 
iga plafooni osas kahte moodi. Esimene meetod käsitleb võimalust, kus redigeerid iga 
plafooni õhuvooluhulga parameetrit, et rahuldada ruumi vajadusi. Teine meetod, mis on 
soovitatav, on luua plafoonide spets. Spetsis saad redigeerida disainitud õhuvooluhulkade 
väärtusi iga plafooni juures, kus arvutatud tulem on disaini omast suurem. 
 
Sa teed järgmist: 
- Impordid gbXML faili. 
- Uuendad üksikut plafooni, mille muudatus põhineb arvutatud väärtustel. 
- Uuendad kõiki plafoone, mille muudatus põhineb arvutatud väärtustel. 
 

 
 
gbXML faili import 
 
1. Ava fail c_mech_import_gbxml.rvt. Fail avaneb plaanilt B1 BASEMENT. 
2. Menüüst File > Import/Link > gbXML. 
3. Dialoogis Open: 
 
 - vali c_mech_import_gbxml.xml. 
 - Kliki Open. 
 
4. Dialoogis Select Data to Import from the gbXML File, kliki OK, et importida kogu 
 gbXML faili info. 
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Üksiku plafooni uuendamine arvutatud tulemuste põhjal 
 
1. Projekt brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT HVAC 
 DUCTWORK peal. 
 
2. Vaate aknas: 
 
 - Parem klikk Conference Room B123 peal. 
 - Kliki Element Properties peal. 
 

  
 
3. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Mechanical – Airflow, pane tähele, et 
 Actual Supply Airflow (750 CFM) on väiksem kui Calculated Supply Airflow (790 
 CFM). Kliki OK. 
 
4. Vali ülemine plafoon Conference Room B123 ruumis. 
 

  
 
5. Options Bar, sisesta Flow = 400 CFM. 
6. Vaate aknas, kliki üks kõik millises punktis, et plafooni valik tühistada. 
7. Parem klikk Conference Room B123 peal. Kliki Element Properties. 
8. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Mechanical – Airflow, pane tähele, et 
 Actual Supply Airflow on nüüd 775 CFM. Kliki OK. 
 
Kõikide plafoonide uuendamine arvutatud väärtuste põhjal 
 
1. Menüüst View > New > Schedule/Quantities. 
2. Dialoogis New Schedule: 
 
 - Sektsioonis Category, vali Air Terminals. 
 - Sisesta Name = Terminal Flow. 
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 - Kliki OK. 
 
3. Dialoogis Schedule Properties, paan Fields: 
 
 - Sektsioonis Available Fields, vali Flow. 
 - Kliki Add. 
 - Sektsioonis Select Available Fields From, vali Space. 
 
4. Sektsioonis Available Fields: 
 
 - Vali Space:Actual Supply Airflow. Kliki Add. 
 - Vali Space:Calculated Supply Airflow. Kliki Add. 
 - Vali Space:Name. Kliki Add. 
 - Vali Space:Number. Kliki Add. 
 
5. Kliki Move Up või Move Down, et järjestada väljad alloleva pildi järgi. 
 

  
 
6. Kliki OK. 
7. Terminal Flow spetsis redigeeri veerus Flow olevaid numbreid nii, et Space:Actual 
 Supply Airflow veerg oleks võrdne (või suurem kui) arvudest Space:Calculated Supply 
 Airflow veerus. Sinu väärtused võivad mõnevõrra erineda allpool esitatutest. 
 

  
 
8. Sulge fail c_mech_import_gbxml.rvt. Ära salvesta muudatusi. 
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Harjutus 1.4: Imporditud gbXML andmestiku kasutamine ruumide 
värvitäidete loomiseks 
 
Selles näiteülesandes lood sa graafilise esituse imporditud gbXML analüüsi tulemustest oma 
ehitise mudelis. 
 
Sa alustad jagatud parameetri loomisega, mida nimetatakse siin projektis kui Design Check 
ning see sisaldab õhuvooluhulga infot. Sa lisad selle parameetri projekti ning seod selle 
ruumidega. Seejärel lood sa spetsi selle parameetri tarvis. Spetsis lisad sa arvutatud välja, et 
näidata erinevust tegeliku ning arvutatud õhuvooluhulga vahel. Arvutatud õhuvooluhulk on 
imporditud sinu projekti gbXML failist. Negatiivne väärtus tähendab seda, et ruumis pole 
piisav õhuvooluhulk tagatud. Nende paremaks esitamiseks lisad sa tingimusliku vormingu, et 
kõik negatiivsed väärtused oleksid punase taustaga. 
 
Viimaks lood sa värviskeemi ning rakendad selle ehitusmudelile, kuna see põhineb sinu 
Design Check väärtusel. See väärtus on identne arvutatud ning tegeliku õhuvooluhulga vahele 
ning värviskeem peegeldab gbXML andmestikku. Tulemuseks on visuaalne esitus sellest, 
milliseid disaini muudatused tuleb läbi viia. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lood uue õhuvooluhulga parameetri. 
- Lisad parameetri oma projekti. 
- Kasutad imporditud gbXML andmestikku, et luua õhuvooluhulga spets. 
- Lood värviskeemi, mis põhineb imporditud gbXML andmestikul. 
 

 
 
1. Ava joonis c_mech_importColor.rvt. Fail avaneb spetsilt Terminal Flow. 
2. Menüüst File > Shared Parameters. 
3. Dialoogis Edit Shared Parameters, kliki Create. 
4. Dialoogis Save As: 
 
 - Vali faili salvestamise asukohane Desktop. 
 - Loo uus kataloog ning nimeta see kui Fill on Import Data. 
 - Topelt klikk kataloogil Fill on Import Data. 
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 - Sisesta File Name = params.txt. 
 - Kliki Save. 
 
5. Dialoogis Edit Shared Parameters, sektsioonis Groups, kliki New. 
6. Dialoogis New Parameter Group: 
 
 - Sisesta Name = Mechanical. 
 - Kliki OK. 
 
7. Dialoogis Edit Shared Parameters, sektsioonis Parameters, kliki New. 
8. Dialoogis Parameter Properties: 
 
 - Sisesta Name = Design Check. 
 - Sektsioonis Discipline, vali HVAC. 
 - Sektsioonis Type of Parameter vali Air Flow. 
 - Kliki OK, et sulgeda mõlemad dialoogid. 
 
Lisa parameeter oma projekti 
 
1. Menüüst Settings > Project Parameters. 
2. Dialoogis Project Parameters, kliki Add. 
3. Dialoogis Parameter Properties, sektsioonis Parameter Type: 
 
 - Kliki Shared Parameter. 
 - Kliki Select. 
 
4. Dialoogis Shared Parameters, sektsioonis Parameters: 
 
 - Vali Design Check. 
 - Kliki OK. 
 
5. Dialoogis Parameter Properties: 
 
 - Sektsioonis Categories, vali Spaces kastike. 
 - Kliki OK ning sulge mõlemad dialoogid. 
 
Imporditud gbXML andmestiku kasutamine õhuvooluhulga spetsi loomiseks 
 
1. Menüüst View > New > Schedule/Quantities. 
2. Dialoogis New Schedule: 
 
 - Sektsioonis Category vali Spaces. 
 - Sisesta Name = Design Check. 
 - Kliki OK. 
 
3. Dialoogis Schedule Properties, paan Fields, sektsioonis Available Fields: 
 
 - Vali Actual Supply Airflow. Kliki Add. 
 - Vali Calculated Supply Airflow. Kliki Add. 
 - Vali Design Check. Kliki Add. 
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 - Vali Name. Kliki Add. 
 - Vali Number. Kliki Add. 
 
4. Kliki nuppudel Move Up või Move Down, et väljad umber reastada alloleva pildi järgi. 
 

  
 
5. Kliki Calculated Value. 
6. Dialoogis Calculated Value: 
 
 - Sisesta Name = Meets Calculated. 
 - Kliki Formula. 
 - Sektsioonis Discipline, vali HVAC. 
 - Sektsioonis Type, vali Air Flow. 
 - Sektsioonis Formula sisesta Actual Supply Airflow – Calculated Supply 
  Airflow. 
 
7. Dialoogis Calculated Value kliki OK. 
8. Dialoogis Schedule Properties, sektsioonis Schedule Fields (In Order): 
 
 - Vali Design Check. 
 - Kliki Move Down. 
 - Paanil Formatting, sektsioonis Fields, kliki Meets Calculated. 
 - Kliki Conditional Format. 
 
9. Dialoogis Conditional Formatting: 
 
 - Sektsioonis Field, vali Meets Calculated. 
 - Sektsioonis Test, vali Less Than. 
 - Sektsioonis Value, sisesta 0 CFM. 
 - Kliki Background Color. 
 
10. Dialoogis Color: 
 
 - Sektsioonis Custom Colors, vali punane värv. 
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 - Kliki OK, et sulgeda kõik kolm dialoogi. 
 
 Spets esitab kõiki negatiivseid arve veerus Meets Calculated punase taustaga. 
 
Värviskeemi loomine imporditud gbXML andmestiku baasil 
 
1. Veerus Design Check, iga rea osas sisesta sama väärtus, mis Meets Calculated veerus. 
 

  
 
2. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans: 
 
 - Parem klikk B1 BASEMENT. 
 - Vali Duplicate View > Duplicate. 
 - Parem klikk Copy of B1 BASEMENT. Kliki Rename. 
 
3. Dialoogis Rename View: 
 
 - Sisesta Name = B1 BASEMENT Design Check. 
 - Kliki OK. 
 
4. Design Bar, paanil Room and Area, kliki Color Scheme Legend. 
5. Vaate aknas kliki joonisest üleval pool, et paigutada legend. Kliki OK dialoogis 
 Choose Color Scheme. 
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6. Vaate aknas vali legend, mille just lisasid. 
7. Options Bar, kliki Edit Color Scheme. 
8. Dialoogis Edit Color Scheme: 
 
 - Sektsioonis Category, parem klikk Scheme 1 peal. 
 - Kliki Duplicate. 
 - Sisesta Name = Design Check. 
 - Kliki OK. 
 - Sisesta Title = Design Check Legend. 
 
9. Dialoogis Edit Color Scheme: 
 
 - Vali Color = Design Check. 
 - Kliki OK Revit dialoogis. 
 - Vali By Range. 
 - Sektsioonis At Least, muuda väärtus kui 0 CFM. Pane tähele, et väli Less Than 
  uuendatakse 0 CFM peale. 
 
 - Kliki OK. Pane tähele joonisel tekkinud muutust värvitoonide osas. 
 
10. Sulge fail c_mech_importColor.rvt. Ära salvesta muudatusi. 
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Õppetund 2: HVAC disaini loomine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas lisada mehaanika seadmeid ning teostada torustike ühendusi 
HVAC disaini loomiseks. Läbi Revit MEP töövahendite saad luua HVAC disaini 
efektiivsemalt, samas kontrollides, et komponendid omavahel ei lõiku ning et disaini 
väärtused vastaksid üldlevinud normidele/standarditele. Sa saad kasutada tingimuslikku 
küljendust spetsis, et kontrollida paigutatud seadmete parameetrite õigsust. Venttoru 
mahamärkimise lahendusi pakub tarkvara automaatselt ise välja. Sa saad kasutada erinevaid 
töövahendeid, et oma süsteemi järgida, kontrollida kokkulangevusi ning õigeid väärtuseid. 
Samuti saad kasutada automaatseid mahamärkimise töövahendeid torustike juures nii, et sina 
keskenduksid kõrgema taseme disaini loomisele ning detailsuste juurde naased vastavalt 
vajadusele. Järgmine pilt esitab venttorustiku ning esile tõstetud venttoru jooksu HVAC 
disainis. 
 

 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on määratleda sammud HVAC disaini loomiseks; määrata 
sammud õhuplafoonide ning VAV karbi lisamiseks ehitusmudelile; esitada soovituslikke 
nõuandeid mehaanika seadmete lisamiseks; määrata samme sissepuhke süsteemi lisamiseks 
ehtise disaini; määrata samme venttoru süsteemi järgmiseks: esitada soovituslikke nõuandeid 
mehaanika süsteemi järgmiseks; määrata samme torustiku teekonna lisamiseks; esitada 
soovituslikke nõuandeid teekoona valimiseks; määrata samme venttoru väljatõmbe süsteemi 
loomiseks; lisada mehaanika seadmed ehituse disaini; luua sissepuhke süsteem ehituse 
disaini; luua venttoru teekond väljatõmbe süsteemi tarvis; kontrollida süsteemi; torustike 
teekonna maha märkimine. 
 

HVAC disaini loomise protsess 
 
Üldiselt on võimalik HVAC disaini loomine jagada soovituslikeks vaheetappideks. 
Alljärgnevalt on kirjeldatud spetsiifilise tööülesande protsessid ning need ei ole ilmtingimata 
omavahel seotud. Pigem võib iga protsessi vaadata nii, mismoodi saab kasutada tarkvara 
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nende ülesannete lahendamiseks, mis võivad ka sinu kui MEP inseneri töös ette tulla ehitise 
mudeli koostamisel. 
 
Protsess: HVAC disaini loomine 
 
Järgmine tabel esitab inseneri ülesanded, mida HVAC disaini juures läbi viiakse. Samuti 
kõrvutab see tarkvara vastavad protsessid (omadused), et neid ülesandeid ellu viia. 
 
Inseneri ülesanne Tarkvara protsess Tarkvara omadus 
Õhu-plafoonide ning VAV 
seadme lisamine 

1. Plafooni lisamine. 
2. VAV seadme lisamine. 
3. Õhuvooluhulga analüüs 
ning uuendamine 

- Dialoog Visibility/Graphics 
Overrides. 
- Töövahend Air Terminal. 
- Omadus Offset. 
- Omadus Flow. 
- Töövahend Align. 
- Töövahend Copy. 
- Töövahend Mechanical 
Equipment. 
- Terminal Flow spets 

Sissepuhke süsteemi lisamine 1. Loo sissepuhke süsteem. 
2. Plafoonide automaatne 
ühendamine. 
3. Venttorude 
dimensioneerimine. 

- Käsk Draw Duct. 
- Töövahend Create Air 
Supply System. 
- Edit System töövahend. 
- Select Equipment 
töövahend. 
- Duct töövahend. 
- Töövahend Draw Flex. 
- Töövahend Convert to Flex. 
- Töövahend Split. 
- Töövahend Sizing. 

Väljatõmbe süsteemi 
loomine 

1. Lisa väljatõmbe süsteem. 
2. Redigeeri rajajoont lõikes. 

- Töövahend Duct. 
- Töövahend Section. 

Süsteemi järgimine 1. Lisa jagatud parameeter 
oma projekti. 
2. Loo spets uuele 
parameetrile, mis baseerub 
imporditud väärtustel. 
3. Loo värviskeem, mis 
põhineb imporditud 
väärtustel. 
4. Rakenda värviskeem. 

- Töövahend Interference 
Check. 
- Dialoog Interference 
Report. 
- Töövahend Split. 
- Töövahend Routing 
Solutions. 
- Vaade Default 3D. 
- Kuvaseade Hide Object. 
- Töövahend SteeringWheel 
- Töövahend Inspect. 

Torustiku rajamine 1. Joonista torud. 
2. Dimensioneeri torud. 
3. Tähista torud. 
4. Redigeeri torustikke 
lõikes. 

- Käsk Draw Pipe. 
- Dialoog Layout Options. 
- Töövahend Sizing. 
- Töövahend Tags. 
- Töövahend Section. 
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Protsess: Mehaanikaseadmete lisamine 
 
Kui sa lisada VAV seadme ning õhu-plafoonid oma joonisele, siis lisatakse need esialgu 
sidumata elementidena. See tähendab, et need lisatakse kõrgusele 0 vaikimisi. Neid elemente 
kuvatakse sõltumata plaaniliste vaadete lõiketasapinnast. Seega pole vahet, mis kõrgusel sa 
neid elemente lisad, neid kuvatakse plaanilistes vaadetes alati. Samas ei kuvata lae-elemente, 
mis on vajalikud plafoonide joondamiseks. Seetõttu töötad sa ka laetasapinna vaadetega, kui 
lisad õhu-plafoone. 
 
Protsess: Mehaanikaseadmete lisamine 
 

 
 
1. Õhuterminali lisamine: 
 
 - Lisa õhuterminal. 
 - Määra selle kõrgus ning vooluhulk. 
 - Joonda see laevõrgustiku järgi. 
 - Tee sellest piisavalt koopiaid, et täita ruumi arvutusliku vooluhulga nõuet. 
 

  
 
2. Lisa VAV seade: 
 
 - Lisa VAV seade. 
 - Määra selle kõrgus. 
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3. Analüüsi ning uuenda õhuvooluhulkasid: 
 
 - Uuenda käsitsi spetsis olevaid väärtuseid vastavalt vajadusele. 
 - Rakenda tingimuslik esitus, et määrata probleemsed kohad. 
 

  
 

Juhtnööre mehaanikaseadmete lisamiseks 
 
Mehaanikaseadmete lisamise protsess tähendab objektide paigutamist 3D ruumis ning info 
sidumist nendele objektidele. Järgnevad mõned näpunäited, kuidas seadmeid ning infot omad 
mudelisse saada ning seda seejärel kasutada parema disaini saavutamise eesmärgil. 
 
- Sea nihke (kõrguse erinevus) väärtused seadmetele, kui sa lisad need disaini. 
- Kui vähegi võimalik, kopeeri olemasolevaid seadmeid, et pärida sellele omadused 
 nagu Elevation ning Type See hoiab kokku aega, kuna sa ei pea tegema samasid 
 tegevusi korduvalt samade objektide juures. 
 
- Lisa spetsi info, mis on disaini loomise koha pealt oluline ning seda sõltumata 
 asjaolust, kas seda infot on hiljem vaja dokumentatsioonina salvestada või mitte. 
 
- Kasuta tingimuslikku esitust spetsides, et esitada disaini lahknevusi arvutuslike 
 väärtustega. 
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- Uuenda seadmete omadusi spetsi vaates, et kiirelt uuendada korraga mitu komponenti 
 ilma nende valimiseta ning redigeerimiseta joonisel. 
 

Sissepuhke süsteemi loomise protsess 
 
Sissepuhke süsteemi lisamiseks disaini on kaks spetsiifilist omadust, mis aitavad tõsta 
efektiivsust: 
 
- Automaatne süsteemi loomise funktsionaalsus, mida saad kasutada sissepuhke 
 süsteemi defineerimiseks olemasolevate mehaanikaseadmete põhjal, nagu plafoonid 
 ning VAV seadmed. 
 
- Automaatne rajamise funktsioon, mis ei paku välja vaid erinevaid lahendusi aga lisab 
 sobivad osad, sõltumata lahenduse valikust. 
 
Peale süsteemi loomist lisad sa kõik süsteemi komponendid süsteemi alla ning kasutad 
seejärel automaatse rajamise töövahendeid, et vaadata võimalikke lahendusi. Samuti saad 
navigeerida eelmise ning järgmise lahenduse vahel, kui klikid nuppudel Previous Solution 
ning Next Solution, mille leiad paanilt Options Bar. Sa saad peale automaatse lahenduse 
aktsepteerimist teha muudatusi, juhul, kui tulemuseks pole päris ideaalsed ühendused ega 
venttorud. 
 
Protsess: Sissepuhkesüsteemi loomine 
 

 
 
1. Loo sissepuhkesüsteem. 
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2. Seo automaatselt plafoonid omavahel: 
 
 - Vaata väljapakutud lahendusi. 
 - Vali soovitud lahendus. 
 - Paranda rajamise vead vajadusel. 
 - Lisa vajadusel üleminekuid. 
 

  
 
3. Dimensioneeri venttorud. 
 

  
 

Süsteemi järgimise protsess 
 
Sa saad kasutada erinevaid töövahendeid, et oma süsteemi järgida, muuhulgas ka töövahendit 
Interference Check, standard vaated ning töövahendit Inspect. 
 
Peale sissepuhke- ning väljatõmbesüsteemi lisamist oma disaini saad käivitada venttorude 
osas kokkupõrkumise kontrolli, et nende rajajooned omavahel ei lõikuks. Probleemsed kohad, 
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mida selle käigus leitakse, esitatakse vastavas raportis. Valides iga raporteeritud 
kokkulangevuse, saad vaadata, kus iga kokkulangevus vaate joonisel ilmneb. 
 
Peale probleemide kõrvaldamist saad valida mistahes lõikuva toru rajajoone ning vaadata 
seda 3D vaates, et visuaalselt kontrollida, kas kõik kokkulangevused on kõrvaldatud. 
 
Sa kasutad töövahendit Inspect, et määrata kriitilised venttoru rajad mittekriitilistest. Samuti 
saad seda kasutada venttoru info graafiliseks esitamiseks nagu vooluhulk, statsionaarne rõhk, 
rõhukadu, kogurõhk ning ülerõhk igas süsteemi punktis. 
 
Protsess: Süsteemi järgimine 
 

 
 
1. Käivita kokkulangevust kontroll: 
 
 - Käivita kokkulangevuste kontroll. 
 - Tõsta probleemsed kohad esile. 
 - Korrigeeri kokkulangevustest tingitud probleemid. 
 

  
 
2. Kokkulangevuste kontroll: 
 
 - Kontrolli kokkulangevusi läbi 3D vaate. 
 - Pööra mudelit, et järgida venttorusid. 
 - Korrigeeri kokkulangevused plaanilises vaates. 
 
3. Järgi süsteemi: 
 
 - Järgi süsteemi läbi töövahendi Inspect. 
 - Leia kriitilised voolurajajooned. 
 - Vaata vooluhulga ning rõhu infot. 
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Juhtnööre mehaanikasüsteemi järgmiseks 
 
- Käivita kokkulangevuste kontroll, et tõsta probleemsed kohad graafiliselt esile. 
- Kasuta 3D vaateid, et visuaalselt leida probleemsed kohad või määrata alad, mis 
 vajavad edasist analüüsi. 
 
- Kasuta töövahendit Inspect, et tõsta probleemsed kohad esile ühes kriitilise 
 rajajoonega ning vaata rõhu infot. 
 

Torustike mahamärkimise protsess 
 
Kui sa alustad torustike mahamärkimist, siis sinu peamine eesmärk on luua ühendused teatud 
mehaanikaseadmete vahel. Kuna mitmed sellised torustiku rajamise ülesanded on 
automatiseeritud, saad modelleerida oma torustike süsteeme takistusteta. Näiteks selle asemel, 
et määrata kõrgusmärk, saad lisada tähise, mis automaatselt esitab vastava kõrguse piki toru 
mistahes punktis. Teise näitena võib tuua aeganõudva torude ühendamise protseduuri. Tänu 
tarkvara skitseerimise töövahenditele saad oma torustikud ning ühendused paigutada väga 
täpselt. 
 
Protsess: Torustike mahamärkimine 
 

 
 
1. Joonista torud. 
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2. Dimensioneeri torud. 
 

  
 
3. Tähista torud. 
 

  
 
4. Redigeeri torustikke lõikes. 
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Juhtnööre torustike mahamärkimiseks 
 
- Kui sa alustad torude lisamist, siis veendu, et seaded Rise and Run oleksid õigesti 
 määratud, et vajalik rajajoone kalle oleks tagatud. 
 
- Kasuta automaatseid torustiku dimensioneerimise töövahendeid läbi sobiva 
 dimensioneerimismeetodi. 
 
- Kasuta tähiseid, et suhelda oma disaini kavatsustega paremini. 
 

Venttoru rajajoone loomise protsess väljatõmbesüsteemis 
 
Sa saad väljatõmbesüsteemi venttoru maha märkida nii plaanis kui lõikes. Sa kasutad 
plaanilist vaadet, et määrata venttoru väljatõmbesüsteemi rada. Seejärel kasutad lõike vaadet, 
et redigeerida vertikaalseid üleminekuid ning keerukamaid venttoru rajajoone lahenduskäike. 
 
Kui sinu venttorusüsteem on lõpetatud, saad naasta plaanilisele vaatele, et kuvada venttoru 
peite-joonega. Sa kontrollid, et mitte ühtegi kokkulangevust ei eksisteeriks rajajoone ulatuses 
ning veendud, et rajajoon oleks visuaalselt vastuvõetav. 
 
Protsess: Venttoru rajajoone loomine väljatõmbesüsteemi tarvis 
 

 
 
1. Paiguta venttoru väljatõmbesüsteemi rajajoon. 
 

  
 
2. Redigeeri venttoru lõikes. 
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Harjutus 2.1: Mehaanikaseadmete lisamine 
 
Selles näiteülesandes lisa sa õhu-plafoonid ning VAV seadme ehitusmudelisse. Seejärel 
kasutad spetsi, et vaadata ning uuendada vooluhulkasid. 
 
Sa soovid lisada õhuterminale ühte konverentsi ruumidest. Sa avad olemasoleva laetasapinna 
joonise, kuna soovid ühtlasi näha ka laeelemente, kui asud õhu-plafoone lisama ning 
joondama. Mitte ühtegi HVAC seadet ei kuvata selles vaates. Sa pead aktiveerima plafoonide 
nähtavuse nii, et lõiketasapind esitaks laevõrgustiku plaanil ka lisatavad plafoonid. Sa lisad 
esmalt ühe plafooni ning sisesta sellele kõrguse. 
 
Plafooni maksimaalse õhuvooluhulga määramiseks vaatad sa ruumi omadusi, millele lisasid 
sa plafooni. Sissepuhke õhuvooluhulk esitab väärtuse, mida antud ruum vajab, et täita disaini 
poolt etteantud jahutus- ning soojuskoormust. Seega määrad sa maksimaalse vooluhulga 
ühele plafoonile ning lisad seejärel veel kolm plafooni, et täita disaini kriteerium. 
 
Järgnevalt paigutad sa VAV seadme olemasoleva torustiku lähedusse. Ka VAV seade on 
sidumata element. Seega pead sa ka sellele sisestama kõrguse. Viimaks kasutad sa spetsi, et 
saada lisainfot oma disaini kohta ning vajadusel uuendada seda infot. 
 
Probleemide määratlemiseks oma disainis lisad sa tingimusliku vormingu spetsile. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lisad õhu-plafooni. 
- Määrad plafooni kõrguse ning vooluhulga. 
- Joondad plafooni. 
- Kopeerid plafooni. 
- Lisad VAV seadme. 
- Analüüsid ning uuendad õhuvooluhulka. 
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Õhu plafooni lisamine 
 
1. Ava joonis m_mech_diffuser_layout.rvt. Fail avaneb plaanilt B1 BASEMENT HVAC 
 DUCTWORK. 
 
 Märkus: Pildid selles näites võivad mõnevõrra erineda näitefailis olevatest. 
 
2. Projekti brauseris: 
 
 - Laienda Ceiling Plans. 
 - Tee topelt klikk B1 BASEMENT peal. 
 
3. View aknas, sisesta VG. 
4. Dialoogis Visibility/Graphic Overrides: 
  
 - Paanil Model Categories, sektsioonis Visibility, vali Air Terminals kastike. 
 - Kliki OK. 
 
5. Design Bar, paan Mechanical, kliki Air Terminal. 
6. Vali Type Selector > M_Rectangular Diffuser – Round Connection : M_600x600 – 
 250 Neck. 
 
7. Vaate aknas kliki ruumi Conference Room B121 alumises vasakus nurgas. Täpne 
 asukoht pole oluline. 
 

  
 
 Märkus: Plafoon lisatakse, kuid seda ei näidata selles vaates. Sulge veateade, mis 
 seda ka sulle teadvustab. 
 
8. Vajuta ESC klahvi kaks korda, et tühistada töövahend Air Terminal. 
 
Plafooni kõrguse ning vooluhulga määramine 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT HVAC 
 DUCTWORK peal. 
 
2. Vaate aknas vali plafoon, mille just lisasid. 
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3. Paanil Options Bar, kliki Element Properties. 
4. Dialoogis Element Properties: 
 
 - Sektsioonis Constraints, sisesta Offset = 240. 
 - Kliki OK. 
 
5. Vaate aknas vali Conference Room B121. 
 

  
 
6. Options Bar, kliki Element Properties. 
7. Dialoogis Element Properties: 
 
 - Sektsioonis Mechanical – Airflow, pane tähele, et Specified Supply Airflow  on 
  235 L/s. 
 
 - Kliki OK. 
 
8. Ruumis Conference Room B121 vali õhu-plafoon. 
9. Options Bar, sisesta Flow = 60 L/s. 
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Plafooni joondamine 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Ceiling Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT peal. 
2. Suurenda end plafooni juurde, mille lisasid Conference Room B121 ruumi. 
3. Kliki Tools > Align. 
 

  
 
4. Vali vertikaalne referentsjoon (vaata pilti). 
 

  
 
5. Vali plafooni vasak serv, et joondada see referentsjoonega. 
 

  
 
6. Vali horisontaalne referentsjoon, mis asub ülemise vasakpoolse valgusti allosas. 
 

  
 
7. Vali plafooni ülemine serv, et joondada see referentsjoonega. 
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8. Vajuta ESC klahvi, et lõpetada käsk Align. 
 
 
Plafooni kopeerimine 
 
1. Vaate aknas vali plafoon. 
2. Nupupaanil Edit kliki Copy. 
3. Options Bar, vali Multiple kastike. 
4. Vaate aknas vali ülemine parem nurk sisestatud plafoonilt. 
 

  
 
5. Vali alumine parem nurk valgustilt, mis asub ruumi paremas ülenurgas. 
 

  
 
6. Vaate aknas lisa kaks plafooni koopiat veel nii nagu näidatud joonisel. Vali alumine 
 parem valgusti nurk, mis jääb eelmisest otse alla. Seejärel vali keskpunkt valgustil, 
 mis jääb ruumi vasaku serva keskossa. 
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7. Vajuta ESC klahvi, et lõpetada Copy käsk. 
 
 
VAV seadme lisamine 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans tee topelt klikk B1 BASEMENT HVAC 
 DUCTWORK peal. 
 
2. Vaate aknas pane tähele, et Main Hall ruumis on eelnevalt olemas mõningad 
 venttorud. 
 
3. Design Bar, paan Mechanical, kliki Mechanical Equipment. 
4. Options Bar, vali Type Selector > M_Parallel Fan Powered VAV: M_Size 3-250 mm 
 Inlet. 
 
5. Vajuta tühiku klahvi 3 korda, et pöörata VAV seadet sobilikku asendisse. Kliki Main 
 Hall ruumi punktis, mis jääb kahe ukse vahele (vaata pilti). 
 

  
 
6. Vajuta ESC klahvi kaks korda, et lõpetada töövahend Mechanical Equipment. 
7. Vaate aknas, vali VAV seade. 
8. Options Bar, kliki Element Properties. 
9. Dialoogis Element Properties: 
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 - Sektsioonis Constraints, sisesta Offset = 300 mm. 
 - Kliki OK. 
 
 
Õhuvooluhulga analüüs ning uuendamine 
 
1. Projekti brauseris: 
 
 - Laienda sektsioonis Schedules/Quantities. 
 - Tee topelt klikk Terminal Flow peal. 
 
2. Spetsis Terminal Flow, sisesta Utility Room:B120, Mark 11, Flow = 150 L/s. 
 

  
 
 Pane tähele, et Actual Supply Airflow väärtus ruumis suureneb nüüd 265 L/s peale, mis 
 on suurem kui Specified Supply Airflow väärtus, 255 L/s. 
 
3. Parem klikk vaate aknas. Kliki View Properties. 
4. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Other, kliki Fields > Edit. 
5. Dialoogis Schedule Properties: 
 
 - Paanil Formatting, sektsioonis Fields, vali Space: Actual Supply Airflow. 
 - Kliki Conditional Format. 
 
6. Dialoogis Conditional Formatting: 
 
 - Vali Test > Less Than or Equal To. 
 - Sisesta Value = 0 L/s. 
 - Kliki Background Color. 
 
7. Dialoogis Color, sektsioonis Custom Colors, vali punane värv. 
8. Kliki OK, et sulgeda dialoogid. Spetsis pane tähele, et lahtrid, kus Actual Supply 
 Airflow on väiksem või võrdne nulliga, on punase taustaga. 
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9. Sulge fail. Ära salvesta muudatusi. 
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Harjutus 2.2: Sissepuhkesüsteemi loomine 
 
Selles näiteülesandes lisad sa sissepuhkesüsteemi oma ehitise disainile. Sa alustad VAV 
seadme sidumisega peatorustiku külge. Seejärel lood sa mehaanika süsteemi olemasolevate 
mehaanikakomponentide baasil. Mehaanikasüsteemi poole pealt saad rakendada tarkvara 
automaatset rajajoone lisamise omadust, mis pakub välja mitu erinevat torustiku lahenduse 
võtet. Peale vajaliku lahenduse valimist, konverteerib tarkvara välja pakutud rajajoone 
automaatselt tegelikes venttorudeks ning ühendusteks. Kui sa teed seda teises ruumis, siis sa 
näed, et seal eksisteerivad vead. Peale vigade parandamist, jagad sa venttoru osadeks, et lisada 
sinna üleminek. Seejärel dimensioneerid sa venttorud. 
 
Sa teed järgmist: 
- Seod VAV seadme olemasoleva venttorustikuga. 
- Lood sissepuhkesüsteemi. 
- Seod õhuplafoonid automaatselt ruumis B122. 
- Seod õhuplafoonid automaatselt ruumis B123. 
- Lisad ülemineku. 
- Dimensioneerid venttorud. 
 

 
 
VAV seadme sidumine olemasoleva venttorustikuga 
 
1. Ava fail m_mech_supply_system.rvt. Fail avaneb plaanilt B1 BASEMENT HVAC 
 DUCTWORK. 
 
 Märkus: Graafika selles näites võib mõnevõrra erineda mudelis olevast. 
 
2. Suurenda end VAV-5 juurde, mis asub Conference Room B122 ruumist üleval. 
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3. Vali VAV-5 seade. 
4. Parem klikk seadme ülemisel objektipunktil. Kliki Draw Duct. 
5. Paan Options Bar, veendu, et Type Selector > Round Duct: Galvanized – Takeoff 
 Based oleks valitud. 
 
6. Options Bar, kontrolli, et D = 300 mm. 
7. Ühenda VAV-5 seade peatoruga. 
 

  
 
8. Vajuta ESC klahvi, et lõpetada käsk Draw Duct. 
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Sissepuhke süsteemi loomine 
 
1. Vali üks õhu-plafoonidest ruumi Conference Room B122. 
 

  
 
2. Paan Options Bar, kliki Create Supply Air System. 
3. Vali sama plafoon uuesti, ning Options Bar peal kliki Edit System. Pane tähele, et 
 joonisel on nüüd kõik ülejäänud objektid, peale plafoonide, hallid. Plafoon on hetkel 
 ainuke komponent, mis süsteemi kuulub. 
 
4. Design Bar, paan Edit System, kliki Add to System. 
5. Options Bar, vali Multiple kastike. 
6. CTRL+ klikk teistel kolmel plafoonil, mis selles ruumis asuvad. 
7. Options Bar, kliki Finish. Pane tähele, et mitte ükski plafoon ruumis pole hallis 
 toonis. Nad kõik kuuluvad nüüd süsteemi. 
 

  
8. Design Bar, paan Edit System, kliki Select Equipment. 
9. Vali VAV-5 seade, mille sa ühendasid varasemalt peatoruga. 
10. Design Bar, kliki Finish System. 
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Plafoonide raja automaatne loomine ruumis B122 
 
1. Liigu kursoriga mistahes plafoonile ruumis Conference Room B122, mis kuvatakse 
 esile tõstetuna. 
 
2. Vajuta TAB klahvi, et kuvada ajutised jooned, mis esitavad venttoru rajajoont 
 süsteemile. 
 

  
 
3. Endiselt väljapakutud rajajoon valituna, vali plafoon. 
4. Options Bar, kliki Layout Path. 
5. Options Bar: 
 
 - Veendu, et Solution Type nimekirjast oleks valitud Network. 
 - Kliki Next Solution nupul. Joonisel muudetakse välja pakutud rajajoont. 
 
6. Options Bar, kliki Next Solution kuniks 6 erinevat lahendust kuvatakse. 
7. Options Bar, kliki Settings. 
8. Dialoogis Duct Conversion Settings: 
 
 - Veendu, et Main oleks valitud. 
 - Nimekirjast Duct Type vali Round Duct : Galvanized. 
 - Vali Branch. 
 - Veendu, et Round Duct : Galvanized – Takeoff Based oleks valitud nimekirjas 
  Duct type ning Flex Duct Round : Flex – Round oleks valitud Flex Duct type 
  nimekirjast. 
 
 - Veendu, et Maximum Flex Duct Length oleks 180 cm. 
 
9. Kliki OK, et sulgeda dialoog. 
10. Design Bar, paan Layout Paths, kliki Finish Layout. Venttorud ning vahelülid 
 süsteemi tarvis lisatakse automaatselt. 
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Plafoonide raja automaatne loomine ruumis B123 
 
1. Liigu kursoriga mistahes plafoonile ruumis Conference Room B123, mis kuvatakse 
 esile tõstetuna. 
 
2. Vajuta TAB klahvi, et kuvada ajutised jooned, mis esitavad venttoru rajajoont 
 süsteemile. 
 

  
 
3. Endiselt väljapakutud rajajoon valituna, vali plafoon. 
4. Options Bar: 
 
 - Kliki Layout Path. 
 - Nimekirjast Solution Type > vali Perimeter. 
 - Kliki Next Solution kuniks Solution 4 of 4 kuvatakse. 
 - Muuda väärtus Inset = 120. 
 - Kliki Settings. 
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5. Dialoogis Duct Conversion Settings: 
  
 - Vali Main. 
 - Nimekirjast Duct Type vali Round Duct : Galvanized. 
 - Vali Branch. 
 - Veendu, et Duct Type = Round Duct: Galvanized – Takeoff Based. 
 - Veendu, et Flex Duct = Flex Duct Round : Flex – Round. 
 - Veendu, et Maximum Flex Duct Length oleks 180 cm. 
 
6. Kliki OK, et sulgeda dialoog. 
7. Design Bar, kliki Finish Layout. Venttorud ning vahelülid  süsteemi tarvis lisatakse 
 automaatselt. 
 
 
Ülemineku lisamine 
 
1. Liigu ruumi Conference Room B123 alumise seina juurde. 
2. Tools paanil, kliki Split. 
3. Vali punkt peatorul peale teise terminali kolmikut ruumis Conference Room B123. 
 Täpne asukoht pole oluline. 
 

  
4. Vajuta ESC klahvi, et lõpetada töö Split töövahendiga. 
 
 
Venttorude dimensioneerimine 
 
1. Liigu kursoriga jagatud venttoru peale ning vajuta TAB klahvi kolm korda. Terve 
 venttoru rajajoon tõstetakse esile. Kliki, et valida venttoru. 
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2. Options Bar, kliki Sizing. 
3. Dialoogis Duct Sizing, veendu, et: 
 
 - Nimekirjas Sizing Method, veendu, et oleks valitud Friction. 
 - Sektsioonis Sizing Method, oleks valitud vaid Only. 
 - Kliki OK. Venttorustik sobitatakse automaatselt ning dimensioneeritakse. Pane 
  tähele üleminekut, kus sa jagasid venttoru kaheks. 
 

  
 
4. Sulge fail. Ära salvesta muudatusi. 
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Harjutus 2.3: Väljatõmbesüsteemi loomine 
 
Selles näiteülesandes lood sa venttoru süsteemi väljatõmbesüsteemi tarvis oma ehitusdisainis. 
Sa alustad venttoru rajajoone maha märkimisega. Seejärel sead sa piisava nihke väärtuse 
venttorule, et see kulgeks piisavalt eemal olemasolevast venttorust ruumis Utility. Venttoru 
rajajoone lõpus sisestad sa uue nihke väärtuse, et tarkvara paigutaks venttoru rajajoone läbi 
hoone. Seejärel kasutad sa töövahendit Section, et veenduda venttoru korrektses paigutuses. 
Sa teed kergeid parandusi venttoru paigutuses ning suurendad selle nihke väärtust, et see 
ulatuks viiendale korrusele. 
 
Sa teed järgmist: 
- Paigutad väljatõmbe venttoru rajajoone. 
- Redigeerid venttoru lõikes. 
 

 
 
Väljatõmbe venttoru rajajoone paigutamine 
 
1. Ava fail m_mech_return_system.rvt. Fail avaneb B1 BASEMENT HVAC DUCTWORK 
 paanilt. 
 
 Märkus: Näiteülesande graafika võib kohati erineda mudelis toodust. 
 
2. Design Bar, paan Mechanical, kliki Duct. 
3. Options Bar, veendu, et: 
 
 - Type Selector = Rectangular Duct : Galvanized – Takeoff Based. 
 - Width = 1900 mm 
 - Height = 350 mm. 
 - Offset = 320 mm. 
 
4. Vaate aknas kliki punktides 1 kuni 6 (vaata pilti), et lisada venttoru rajajoon. Kui sa 
 lisad esimese punkti, kuvatakse dialoog Select Connector. Dialoogis veendu, et 
 Connector 2 : Other Air : Rectangular : 1900mm x 600mm @ -282.5 oleks valitud 
 ning kliki OK. Paiguta punktid järgmistele kaugustele. 
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 - Punkt 1, ühenduse 1900 x 600 @ 167.5 Other Air keskel. 
 - Punkt 2, 180 mm punktist 1 vasakule. 
 - Punkt 3, 480 mm punktist 2 alla. 
 - Punkt 4, 70 kraadi alla ning 250 mm vasakule punktist 3. 
 - Punkt 5, 670 mm punktist 4 allapoole. 
 - Punkt 6, 170 mm punktist 5 vasakule. 
 

  
 
5. Peale viimase punkti valimist, paanil Options Bar: 
 
 - Sisesta Offset = 915 mm, et lasta venttorul hoonest välja liikuda. 
 - Kliki Apply. 
 
6. Vajuta ESC klahvi, et lõpetada Duct töövahendiga töö. 
7. Liiguta kursorit üle venttoru rajajoone, mille just lisasid. Vajuta TAB klahvi, et esile 
 tõsta terve rajajoon ning kontrolli selle paigutust. 
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Venttoru redigeerimine lõikes 
 
1. Menüüst View > New > Section. 
2. Vaate aknas, paiguta kaks punkti nii nagu näidatud joonisel, et teha lõige piki lisatud 
 venttoru. 
 

  
 
3. Vaate aknas: 
 
 - Liiguta kursor venttoru osa peale, mille eelnevalt joonestasid. 
 - Vajuta TAB klahvi. 
 - Vali esiletõstetud venttoru rajajoon. 
 
4. Tee topelt klikk lõike joone sümbolil, et avada see vaade. 
5. Lõike vaates pane tähele, et venttoru on punast värvi, kuna sa valisid selle plaanis. 
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6. Lõike vaates pane tähele, et venttoru esitab ka laiust. 
 

  
 
7. Suurenda end venttoru põlve ligidusse, kontrollimaks, et venttoru ei kattu seinaga. 
 

  
8. Nihuta ning suurenda vaadet venttoru ülaossa, teisel korrusel. 
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9. Vali venttoru. 
10. Vali nihke mõõt, et redigeerida Edit Start Offset parameetrit. 

  
 
11. Sisesta 2120 mm, et pikendada venttoru vertikaalset osa kuni viienda korruseni. 
 Vajuta ENTER. 
 

  
 
12. Sisesta ZF, et mahutada terve lõike vaade aknasse. 
13. Liiguta oma kursor venttorule, kontrollimaks, et see ulatub nüüd viiendale korrusele. 
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14. Sulge fail. Ära salvesta muudatusi. 
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Harjutus 2.4: Süsteemi järgimine 
 
Selles näiteülesandes käivitad sa kokkulangevuste kontrolli, kasutad 3D vaadet, et kontrollida 
kokkulangevusi ning kasutad töövahendit Inspect, et süsteemi järgida. 
 
Sa alustad kokkulangevuste raporti loomisega kõigi projekti venttorude kohta. Valides 
raportis üksiku ühiku saad vaadata, kus see kokkulangevus eksisteerib. Üks sellistest 
kohtadest on peatoru rajajoonel. Sa saad eemaldada kokkulangevust probleemsed kohad läbi 
selle rajajoone langetamise. Selle tegemiseks jagad sa rajajoone ning alandad just 
lõunapoolset rajajoone otsa. Seejärel kasutad töövahendit Routing Solutions, et ühendada need 
venttorud. 
 
Seejärel vaatad sa oma joonist 3D-s, et uurida venttorude kokkulangevusi. Sa näed, et seal on 
endiselt väike kokkulangevus peatoru ning 290 mm toru vahel. Sa lähed tagasi plaanilisele 
vaatele ning nihutad 290 mm toru probleemi lahendamiseks. Viimaks kasutad sa töövahendit 
Inspect, et vaadata infot süsteemi kohta. Sa määrad süsteemi kriitilise vooluhulga rajajoone 
ning järgid vooluhulga ning rõhu infot igas venttoru segmendis. 
 
Sa teed järgmist: 
- Käivitad kokkulangevuse kontrolli. 
- Eemaldad raporteeritud kokkulangevuse tingimuse. 
- Kontrollid kokkulangevust 3D vaates. 
- Eemaldad visuaalselt leitud kokkulangevuse tingimuse. 
- Kasutad töövahendit Inspect, et järgida süsteemi. 
 

 
 
Kokkulangevuste kontroll 
 
1. Ava fail m_mech_inspection.rvt. Fail avaneb plaanilt B1 BASEMENT HVAC 
 DUCTWORK. 
 
 Märkus: Näites toodud graafika võib veidi erineda mudelis toodust. 
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2. Menüüst Tools > Interference Check > Run Check. 
3. Dialoogis Interference Check: 
 
 - Vali Ducts kastike mõlemas veerus. 
 - Kliki OK. 
 
4. Dialoogis Interference Report, esimese venttoru paari kokkulangevuse juures vali 
 Ducts: Rectangular Duct: Galvanized – Takeoff Based – Mark 290 : id 712502. 
 
 Pane tähele, et vaate aknas kuvatakse kokkulangev osa punase värviga. 
 

  
 
5. Dialoogis Interference Report, teise venttoru paari kokkulangevusest vali Ducts: 
 Rectangular Duct: Galvanized – Takeoff Based – Mark 106 : id 583140. 
 
 Pane tähele, et vaate aknas kuvatakse kokkulangev osa punase värviga. 
 

  
 
6. Dialoogis Interference Report kliki Close. 
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Raporteeritud kokkulangevuste eemaldamine 
 
1. Suurenda end nelinurksele venttorule nii nagu näidatud alloleval pildil. 
 

  
 
2. Vali venttoru. 
3. Nupupaanil Tools kliki Split. 
4. Options Bar, vali Delete Inner Segment kastike. 
5. Vali venttoru, mis asub põhja küljel. 
 

  
 
6. Vali venttoru, mis asub lõunaküljel. 
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 Venttoru lõigatakse osadeks. 
 
7. Vajuta ESC klahvi kaks korda, et lõpetada Split töövahendi kasutus. 
8. Vali venttoru lõunapoolne lõik. 
 

  
 
9. Options Bar, sisesta Offset = 275. 
 
 Vaate aknas muudetakse venttoru rajajoon, kuna see asub plaanis nüüd teisest 
 venttorust allpool. 
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10. CTRL+ vali põhja ning lõuna segmendid lähte venttoru rajajoonelt. 
11. Options Bar, kliki Routing Solutions. 
12. Options Bar, kliki Next Solution kuniks Solution 2 of 3 kuvatakse. 
13. Options Bar, kliki Finish. Vaate aknas sisestatakse Solution 2, et taasühendada 
 venttoru. 
 

  
 
Kokkulangevuse kontroll 3D vaates 
 
1. Liiguta kursor näidatud venttoru rajajoonele. Vajuta TAB klahvi, et esile tõsta terve 
 venttoru rajajoon. Vali venttoru rajajoon. 
 

  
 
2. Liiguta kursor näidatud venttoru (290 mm) rajajoonele. Vajuta TAB klahvi, et esile 
 tõsta terve rajajoon. CTRL+ venttoru rajajoon. Mõlemas venttoru rajajooned on 
 valitud. 
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3. Liiguta kursor näidatud venttoru rajajoone harule, mis asub esimesena valitud 
 rajajoonest paremal. Vajuta TAB klahvi, et tõsta esile terve rajajoon. CTRL+ ning vali 
 venttoru rajajoon. Kõik kolm venttoru rajajoont on nüüd valitud. 
 

  
 
4. Projekti brauseris, sektsioonis 3D Views, tee topelt-klikk {3D} peal. 
5. View Control Bar, kliki Temporary Hide/Isolate > Isolate Element. 
 

  
  
 3D vaade valitud venttoru rajajoontest on isoleeritud. 
 
6. Suurenda end kohta, kus kolm venttoru rajajoont kohtuvad. 
 

  
 
7. Tools nupupaanil, kliki SteeringWheels. 



 

Autodesk Revit | Baaskursus (MEP) | Raido Puust | 2021 68/268 
 

8. Läbi Orbit valiku tiri kursorit üle vaateakna, et pöörata vaadet valitud venttorude 
 umber. Pane tähele, et 290 mm venttoru rajajoon kattub peatoruga viimase languse 
 asukohas. 
 

  
 
9. Sulge SteeringWheels töövahend. 
 
 
Visuaalselt leitud kattuvuse eemaldamine 
 
1. Menüüst Window > m_mech_inspection.rvt – Floor Plan: B1 BASEMENT HVAC 
 DUCTWORK, et naasta eelmisele vaatele. 
 
2. Vali 290 mm venttoru rajajoon. 
3. Tiri 290 mm venttoru põhja suunas, eemale teistest kahest venttoru rajajoonest. 
 

  
 
Töövahendi Inspect Tool kasutamine süsteemi järgimiseks 
 
1. Liigu plaani keskele. 
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2. Vali venttoru, mis on ühendatud süsteemiga pildil näidatud asukohas. 
 

  
 
3. Options Bar, kliki Inspect. 
 

  
 
4. Design Bar, System Inspector paan, kliki Inspect. 
 
 Kriitiline osa venttoru rajajoonest kuvatakse punasena, samas kui mitte-kriitiline osa 
 kuvatakse sinisena. 
 

  
 
5. Liigu kursoriga üle mistahes sektsiooni süsteemil, et näha vooluhulga ning rõhu infot. 
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6. Design Bar, kliki Finish Inspector. 
7. Sulge fail. Ära salvesta muudatusi. 
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Harjutus 2.5: Torustiku rajamine 
 
Selles näiteülesandes kasutad sa Revit MEP torustiku töövahendeid, et lisada jahutustorustiku 
ventilatsioonisüsteemile. 
 
Joonisel on defineeritud vastavad ühendused ventilatsioonisüsteemil. Sa joonestad torud, et 
ühendada kaks tõusu ventilatsioonisüsteemi ühenduslülidega. Sa lisad negatiivse kalde 
torudele, et torud saaksid tühjeneda ventilatsioonisüsteemi poole, et võimaldada puhastust. 
 
Seejärel kasutad töövahendit Sizing veendumaks, et torud on dimensioneeritud õigesti. Samuti 
lisad kõrgusmärkide tähised, et määrata madalaim kõrgusmärk torul valitud kohtades. 
 
Viimaks lisad sa lõike, et vaadata torustikke ka võimalike kokkulangevuste osas. Lõikes 
paned tähele, et ülemine toru kattub ülalt olemasoleva venttoruga. Toru langetamisega 
eemaldad sa kattuvuse. 
 
Sa teed järgmist: 
- Joonestad torud. 
- Tähistad torud. 
- Redigeerid torusid lõikes. 
 

 
 
Torude joonestamine 
 
1. Ava joonis m_mech_piping.rvt. Fail avaneb plaaniliselt vaatelt B1 BASEMENT HVAC 
 PIPING. 
 
2. Suurenda end torustike vertikaalsete osade juurde. 
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3. Vali lühem toru. 
4. Parem klikk Drag objektipunktil (asub paremal pool). Kliki Draw Pipe. 
 

  
 
5. Options Bar, kliki Options. 
6. Dialoogis Layout Options: 
 
 - Sisesta Slope Rise = -1. 
 - Kliki OK. 
 
7. Joonesta toru ülesse poole 1340 mm ning seejärel paremale, joondades see esimese 
 ventilatsiooniagregaadi ühenduslüliga. 
 

  
 
8. Vali ühenduslüli, et ühendad toru. 
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9. Vali ühenduslüli teisel vertikaalsel torujupil. 
 

  
 
10. Joonesta toru 1340 mm ülesse poole ning paremale, joondades see teise 
 ventilatsiooniagregaadi ühendusliitmikuga. 
 

  
 
11. Vali ühenduslüli, et toru ühendus lõpetada. 
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12. Parem klikk vaate aknas. Kliki Cancel, et lõpetada Draw Pipe käsk. 
 
 
Torude tähistamine 
 
1. Paanil Design Bar, paan Piping, kliki Tag > By Category. 
2. Options Bar peal, kliki Tags. 
3. Dialoogis Tags: 
 
 - Sektsioonis Category veendu, et oleks valitud Pipes > M_Invert Elevation Pipe 
  Tag. 
 
 - Kliki OK. 
 
4. Vali torud erinevates asukohtades, et lisada kõrgusmärgi tähised. 
 

  
 
 
Torude redigeerimine lõikes 
 
1. Sisesta VG. 
2. Dialoogis Visibility/Graphic Overrides: 
 
 - Paanil Annotation Categories, sektsioonis Visibility vali kastike Sections. 
 - Kliki OK. 
 
3. Menüüst View > New > Section. 
4. Vali kaks punkti nii nagu näidatud alloleval joonisel, et lisada lõikejoon. 
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5. Vajuta ESC klahvi, et lõpetada käsk Section. 
6. Tee topelt-klikk lõike plokil. 
7. Lõike vaates suurenda end joonisel näidatud kohta. 
 

  
 
8. View Control Bar, kliki Detail Level > Fine. 
9. Vali ülemine toru. Pane tähele, et see kattub venttoruga ülalt. 
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10. Options Bar, sisesta Offset  = 260. 
11. Lõikes, pane tähele, et nüüd on väike lisaruum toru ja venttoru vahel. 
 

  
 
12. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Õppetund 3: Elektrisüsteemi loomine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas lisada elektrisüsteemi komponente ning luua vooluring 
elektridisaini esitamiseks. 
 
Töötades tarkvara töövahenditega ning protsessidega, mis on spetsiaalselt disainitud 
elektrisüsteemi loomiseks, on praktiline viis luua ehitusprojektidesse elektri disaini. Mitmed 
elektridisaini protsessid on automatiseeritud nagu elektrikomponentide kaabeldus, et luua 
vooluringe ning tasakaalustada elektri jaotamist koormuste lõikes. Läbi teiste standardsete 
töövahendite nagu tingimuslik formaat spetsides, saad kiirelt oma elektri disaini kontrollida 
ning määrata probleemsed kohad. 
 
Järgnev pilt esitab elektri disaini mitmele konverentsi saalile, milles valgustid on lisatud ning 
kaabeldus tehtud. 
 

 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on määratleda sammud elektri disaini protsessi loomises; määrata 
sammud elektrikomponentide disaini lisamise protsessi; esitada soovituslikke näpunäiteid 
komponendi lisamiseks; määrata põhisammud elektri- ning toiteahelate loomise protsessis; 
esitada soovituslikud näpunäited vooluahelate loomiseks; määratleda sammud protsessi, mis 
seob koormuse info ning jaotab need kilbis ümber; esitada soovituslikke näpunäiteid elektri 
jaotusskeemi ülesseadmiseks; määratleda sammud valgustite perekonna loomiseks; lisad 
elektrikomponente mudelisse; lood valgustite- ning toiteahelad; sead ülesse elektri 
jaotussüsteemi; lood uue valgustite perekonna tüübi. 
 

Elektri disaini loomise protsess 
 
Elektri disaini läbiviimiseks on soovituslikud ülesanded või etapid, mida pead läbi viima. 
Allpool kirjeldatud protsessid on spetsiifilised igale ülesande stsenaariumile, ning pole 
ilmtingimata omavahel seotud. Pigem esitab iga protsess idee, kuidas tarkvara kasutada 
ülesande elluviimisel, mis võib sinu kui MEP inseneri tööülesanne olla, kui elektridisaini oma 
mudelile läbi viid. 
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Ülesanded ning töövahendid 
 
Järgnev tabel esitab inseneri tööülesanded, mida peab elektridisaini läbiviimiseks tegema. 
Samuti esitab see tarkvara protsessid nende ülesannete elluviimiseks ning tarkvara omadused, 
mida iga protsessi tarvis kasutatakse. 
 
Inseneri ülesanne Tarkvara protsess Tarkvara omadus 
Elektrikomponentide 
lisamine 

1. Lisa valgusti element. 
2. Lisa jaotuskarbid. 
3. Lisa valgustite lülitid. 
4. Lisa pistikupesad. 

- Töövahend Light Fixture 
- Töövahend Copy 
- Töövahend Device 

Vooluahela loomine 1. Loo valgustite vooluringid. 
2. Loo toiteahelad. 

- Töövahend Create Power 
  Circuit 
- Töövahend Select a Panel 
  for the Circuit 
- Töövahend Edit Circuit 
- Töövahend Add to Circuit 
- Töövahend Generate Arc 
  Type Wiring 
- Objektipunkt Move Vertex. 
- Töövahend Wire. 

Koormuste 
tasakaalustamine 

1. Seo koormuse info kilpidesse. 
2. Tasakaalusta koormused 
    kilpides. 

- Vali kilp ahela vooluring 
  jaoks 
- Redigeeri vooluringe kilbis 
- Dialoog Edit Circuits 
- Circuit Properties 

Uue valgusti tüübi 
lisamine 

1. Kopeeri IES fail IES kataloogi. 
2. Loo uus valgusti perekonna tüüp. 
3. Rakenda uus valgusti tüüp  
    olemasolevale valgustile. 
4. Analüüsi valgusteid ruumis, mis 
    kasutavad uut valgustite 
    perekonda. 

- IES fail 
- Dialoog Type Properties 
- Tähised (tags) 
- Spetsifikatsioon Room 
  Lighting Analysis. 

 

Elektrikomponentide lisamise protsess sinu disainis 
 
Elektrikomponendid, valgustite lülitid ning toiteahela komponendid on kõik nn peremehe 
objektid; sa saad lisada valgusti komponendi vaid laevõrgustikule, sa saad lambi lüliti lisada 
seinale; sa saad elektrikontakti lisada seinale või põrandale. Vastupidiselt eelloetletud 
elementidele, harukarp ei ole peremehega objekt. Sa pead lisama nihke väärtuse selle 
omadustele, et anda sellele kõrgusmärk. 
 
Protsess: Elektrikomponendid lisamine sinu disaini 
 
1. Lisa valgusti objekt: 
 
 - Haara kinni laevõrgustikust. 
 - Kopeeri valgusti objekt, et lisada sellest koopiaid. 
 



 

Autodesk Revit | Baaskursus (MEP) | Raido Puust | 2021 79/268 
 

  
 
2. Lisa harukarp: 
 
 - Lisa nihe (kõrgus). 
 

  
 
3. Lisa valgustite lülitid. 
 

  
 
4. Lisa elektrikontaktid. 
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Juhtnööre elektrikomponentide lisamiseks 
 
- Aktiveeri peremees objektid, kus oled lisamas elektrikomponente, mis seda nõuavad. 
 See aitab sul paigutada komponente mudelisse õigesti. Näiteks, kui sa lisad valgusti, 
 siis peab joonisel olema laevõrgustik, et seda valgustit hoida. Kui laevõrgustikku ei 
 eksisteeri, siis sa valgusti objekti ei saa ka lisada. 
 
- Sea Offset parameeter, kui lisad peremeheta elemente, et defineerida elemendi kõrgus. 
- Kopeeri peremeheta objekte, mis on juba õigele kõrgusele lisatud. See kopeerib ka 
 nihke andmestiku koos komponendiga. 
 
- Lisa komponendid vaates, mille korral on need märgitud nähtavatena. 
 

Vooluringide loomise protsess 
 
Revit MEP lihtsustab elektrivalgustuse kaablite ning toitediagrammide lisamist ning 
diagrammidest vooluahelate loomist. Kui sa valid elektrikomponendi, nagu näiteks valgusti 
lüliti, siis kuvatakse Options Bar peal vooluahela töövahendid. Kasutades neid töövahendeid 
lood sa ahela ning valid seejärel kilbi ahelale. Need kilbid on spetsiifiliste omadustega, 
teisisõnu valgustite kilbid erinevad kilpidest, mida kasutatakse toiteahelate tarvis. 
 
Peale vooluvõrgu loomist saad liigutada kursorit mistahes võrgu elemendile ning vajutada 
TAB klahvi, et esitada ajutist kaabeldust. Saad selle ajutise kaabelduse automaatselt 
konverteerida tegelikuks kaabelduseks ning seejärel redigeerida kaablite paigutust. 
 
Protsess: Ahelate loomine 
 
1. Valgustite võrgu loomine: 
 
 - Loo kaabeldus. 
 - Redigeeri kaabeldust. 
 

  
 
2. Toiteahela loomine: 
 
 - Loo kaabeldus. 
 - Eemalda korduvad kojujooksud. 
 - Loo mitme-ahelane kojujooks. 
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Vooluahelate loomise näpunäiteid 
 
Järgides kindlaid juhiseid, saad luua ning paigutada kaableid elektrivõrkude disainis 
täpsemalt. Sa saad ka kontrollida valesti lisatud kaableid, kui järgid allolevaid juhtnööre. 
 
- Kasuta automatiseeritud töövahendeid, et kiirelt lisada kaablid oma disaini. 
- Kontrolli valesti lisatud kaableid peal automaatsete töövahendite kasutamist. 
- Ühenda mitu ahelat üheks, et lisada automaatselt sobiv arv kojujooksu nooli. 
- Kasuta töövahendit Show Devices, et kindlustada kõikide komponentide olemasolu 
 ahelas. 
 

Elektri jaotusvõrgu ülesseadmise protsess 
 
Kui sa vaatad kilpi lisatud koormuseid, siis soovid sa, et need oleksid ühtlaselt jaotatud üle 
kõikide faaside. Dialoogis Edit Circuit saad automaatselt tasakaalustada koormused kilbis läbi 
vooluahelate nihutamise kilbis teistele vooluahelate numbritele. Selles dialoogis saad käsitsi 
nihutada, sisestada ning kustutada ahelaid kilbis. 
 
Protsess: Elektri jaotusvõrgu üles seadmine 
 
1. Rakenda koormuse info kilpi. 
 

  
 
2. Tasakaalusta koormused kilbis. 
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Juhtnööre elektri jaotusahelate ülesseadmiseks 
 
- Veendu, et oled kõik elektri komponendid sidunud kilpidesse, kui alustad 
 elektrijaotusahela seadistamisega. 
 
- Kasuta süsteemi brauserit, et kontrollida kilbi seoseid. 
- Kasuta töövahendit Rebalance Loads dialoogis Edit Circuits, et parandada koormuse 
 jaotust. 
 
- Tasakaalusta koormused vajadusel uuesti, kui oled lisanud elektrikomponente. 
 

Valgustite perekonna loomise protsess 
 
Valgustite disaini väärtuseid hoitakse IES (International Electrical Standard) failis. Kui sa 
lood valgustite perekonna, seod sa perekonna IES failiga. Automatiseeritud valgustuse 
analüüsi käigus arvestatakse just IES faili vastavast perekonnast, et arvutusi läbi viia. 
 
Vaikimisi on kõik IES failid hoiul kataloogis C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\Autodesk\Revit MEP\IES. Sa saad seda vaikimisi kataloogi muuta, 
kui redigeerid revit.ini faili. 
 
Protsess: Valgustite perekonna loomine 
 
1. Kopeeri IES fail IES kataloogi. 
 

  
 
2. Loo uus perekonna tüüp: 
 
 - Seo IES fail. 
 - Sisesta kirjeldus. 
 - Seo tüüp. 
 

  
 
3. Seo uus valgusti tüüp olemasoleva valgustiga. 
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4. Analüüsi ruumi valgustatust, mis kasutavad uut valgustite perekonda. 
 

  
 

Juhtnööre uue valgusti perekonna loomiseks 
 
- Vali sobiv IES andmestik valgustite tootjalt, mida soovid kasutada ning paiguta see 
 IES kataloogi, mis on määratud revit.ini failis. 
 
- Kasuta omadust Duplicate, et luua sarnane perekond väikeste erinevustega. 
- Kasuta aknaga valikut ning Filter Selection töövahendit, et lihtsamini valida korraga 
 mitu valgusti komponenti nende tüübi muutmiseks. 
 
- Tähista komponendid nii, et saaksid neid kergesti oma joonise plaanidel määratleda. 
- Loo spets, et määrata, kas ruumide valgustatus on piisav. 
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Harjutus 3.1: Elektrikomponentide lisamine 
 
Selles näiteülesandes lisad sa elektrikomponendid mudelile. 
 
Sa alustad valgustite lisamisest laevõrgustikule oma disainis. Laevõrgustikud ei haaku 
automaatselt laevõrgustikuga nende asetamise käigus. Seega, esmalt sa lisad valgusti 
laevõrgustikule ning seejärel nihutad selle õigesse asukohta. Nüüd kopeerid valgusti, et lisada 
sellest koopiaid. 
 
Järgmisena lisad sa jaotuskarbi. Veateade kuvatakse, mis ütleb, et jaotuskarp pole 
laevõrgustikul nähtav, kuna tegemist pole peremees tüüpi (seotud) objektiga. Sa pead valima 
valgustite plaani vaate, et näha jaotuskarpi ning lisad seejärel sellele nihke väärtuse. 
 
Viimaks lisad sa valgustite lülitid ning toiteahela komponendid oma disaini. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lisad valgustid. 
- Lisad jaotuskarbi. 
- Lisad lülitid. 
- Lisad elektrikontaktid. 
 

 
 
Valgustite lisamine 
 
1. Ava fail m_elec_devices.rvt. Fail avaneb paanilt B1 BASEMENT ELECTRICAL 
 POWER. 
 
 Märkus: Graafika näiteülesannetes võib veidi erineda mudelis tooduga. 
 
2. Projekti brauseris, sektsioonis Ceiling Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT CLG 
 PLAN (B1 BASEMENT) peal. 
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3. Options Bar, paan Electrical paan, kliki Light Fixture. 
 
 Märkus: Kui sa ei näe paani Electrical, tee parem klikk Design Bar peal ning kliki 
 Electrical. 
 
4. Options Bar, veendu et nimekirjas Type Selector > M_Troffer Corner Insert : M 
 600x1200 2Lamp oleks valitud. 
 
5. Vali punkt konverentsiruumis B121, et lisada valgusti. 
 

  
 
6. Design Bar, paan Electrical, kliki Modify. 
7. Vali valgusti, milles just lisasid. 
8. Paanil Edit, kliki Move. 
9. Vali ülemine vasak nurk valgustilt. 
 

  
 
10. Vali laevõrgustiku joonte lõikumispunkt ruumi ülemises vasakus nurgas, et haarata 
 sellest punktist kinni ning paigutada valgusti võrgustikule. 
 

  
 
11. Nupupaanil Edit, kliki Copy. 
12. Options Bar, vali Multiple kastike. 
13. Vali ülemine vasaku nurk valgustil. 
14. Vali näidatud võrgujoonte lõikumised, et lisada 8 uut valgustit. 
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15. Vajuta ESC klahvi, et lõpetada töövahend Copy. 
 
 
Jaotuskarbi lisamine 
 
1. Design Bar, paan Electrical, kliki Device. 
2. Options Bar, vali Type Selector > M_Junction Boxes – Load : Junction Box Sample 1. 
3. Vali punkt ruumi Conference Room B121 ülemises paremas nurgas, et lisada 
 jaotuskarp. 
 

  
 
 Märkus: Hoiatuse dialoog kuvatakse alumises paremas nurgas tarkvara aknas, mis 
 ütleb, et jaotuskarp pole nähtav selles vaates. Sulge veateate dialoog. 
 
4. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT 
 ELECTRICAL LIGHTING PLAN. 
 
5. Vali jaotuskarp, mille just lisasid. 
 
 Märkus: Juhul, kui sa ei näe jaotuskarpi joonisel, siis kliki ligikaudu asukohas, kuhu 
 lisasid jaoturkarbi. 
 
6. Options Bar, kliki Element Properties. 
7. Dialoogis Element Properties, siesta Offset = 310 cm. Kliki OK. 
 
Lülitite lisamine 
 
1. Design Bar, paan Electrical paan, kliki Device. 
2. Options Bar, vali Type Selector > M_Lighting Switches : M_Three Way. 
3. Lisa esimene lüliti ruumi esiseina, ühe ukse kõrvale. 
 

  
 
4. Vali punkt alumisel seinal, samuti lisa see ukse kõrvale. 
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5. Vajuta ESC klahvi, et lõpetada töövahend Device. 
 
 
Kontaktide lisamine 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT 
 ELECTRICAL POWER peal. 
 
2. Design Bar, paan Electrical, kliki Device. 
3. Options Bar, vali Type Selector > M_Receptacle : M_Standard. 
4. Vali sisestuspunktidena punktid esi- ning tagaseinas, et lisada kaks kontakti. 
 

  
 
5. Vajuta ESC klahvi, et lõpetada käsk Device. 
6. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Harjutus 3.2: Valgustite- ning toiteahelate loomine 
 
Selles näiteülesandes lood sa valgustite ning toiteahelad. 
 
Esmalt vali sa lüliti ning lood valgustite ahelate sellele. Peale kilbi valikut valid sa valgustid 
endid ning lisa lüliti, et lisada komponendid ahelasse. Peale ajutise kaabelduse vaatamist, lood 
sa kaabelduse vastavale ahelale. Sa kasutad objektipunkte, et redigeerida kaablite paigutust. 
 
Järgnevalt töötad sa toiteahelaga oma plaanis. Sa valid kontaktid ning lood sellele toiteahela. 
Jällegi valid sa kilbi ning valid seejärel ülejäänud kontaktid, mida soovid  selle ahelaga liita. 
Sa vaata ajutist kaabeldust ning lood kaabelduse sellele ahelale. Sa lood kaabelduse veel 
kahele ahelale, mis juba eksisteerivad sinu joonisel. Viimaks kustutad sa nende kojujooksud 
selleks, et saaksid luua mitmest ahelast koosneva kojujooksu (kolme ahela kaudu). 
 
Sa teed järgmist: 
- Lood valgustite ahela. 
- Redigeerid ahela kaabeldust. 
- Lood toiteahela. 
- Eemaldad korduvad kojujooksud. 
- Lood mitmik-ahela kojujooksu. 
 

 
 
Valgustite ahela loomine 
 
1. Ava fail c_elec_circuits.rvt. Fail avaneb paanilt B1 BASEMENT ELECTRICAL 
 LIGHTING. 
 
2. Ruumis Conference Room B121 vali lüliti esiseinast. 
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3. Options Bar, kliki Create Power Circuit. 
 

  
 
4. Options Bar, kliki Select a Panel for the Circuit. 
 

  
 
5. Options Bar, vali Panel > LP-1. 
6. Options Bar, kliki Edit Circuit. 
 

  
 
7. Design Bar, kliki paanil Edit Circuit, kliki Add to Circuit. 
8. Options Bar, vali Multiple kastike. 
9. CTRL+ vali teine lüliti ning kõik valgustid ruumis Conference Room B121. 
10. Options Bar, kliki Finish. 
 
 Kõik valgustid ning lülitid ruumis Conference Room B121 lisatakse uuele ahelale. 
 
11. Design Bar, kliki Finish Circuit. 
12. Liigu kursoriga üle mistahes komponendi ruumis Conference Room B121. Vajuta 
 TAB klahvi. Ajutine kaabeldus kuvatakse. 
 

  
 
13. Ajutine kaabeldus endiselt valitud, vali komponent üle mille liigud hiirega, et valida 
 ajutine kaabeldus. 
 
14. Options Bar, kliki Generate Arc Type Wiring. 
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15. Vaate aknas, pane tähele, et nüüd on loodud jääv kaabeldus. Vajuta ESC klahvi, et 
 lõpetada töö kaabelduse töövahendiga. 
 
 
Ahela kaabelduse redigeerimine 
 
1. Vali kaabeldus, mis paikneb esimese ning keskmise valgustite rea vahel. 
 

  
 
2. Vali objektipunkt Move Vertex, mis asub esimese rea keskmisel valgustil. Tiri sead 
 parema valgusti poole. 
 

  
 
3. Veendu, et kaabeldus oleks endiselt valitud, vali objektipunkt Move Vertex keskmise 
 rea keskmisel valgustil. Tiri seda parempoolse valgusti poole. 
 

  
 
4. Vali Move Vertex objektipunkt kaabeldusel. Tiri seda paremale. 
 

  
 
5. Vajuta ESC klahvi, et kaabli valik tühistada. 
6. Vali kojujooks, mis osutab Conference Room B121 ruumi ukse poole. 
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7. Vali objektipunkt Move Vertex näidatud kojujooksu noolel. Tiri see jaotuskarpi. 
 

  
 
 
Toiteahela loomine 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT 
 ELECTRICAL POWER peal. 
 
2. Ruumis Conference Room B121, vali kontaktipesa ruumi esiosast. 
 

  
 
3. Options Bar, kliki Create Power Circuit. 
4. Options Bar, kliki Select a Panel for the Circuit. 
5. Options Bar, vali Panel = PP-1. 
6. Options Bar, kliki Edit Circuit. 
7. Design Bar, kliki Edit Circuit paan, kliki Add to Circuit. 
8. Options Bar, veendu, et kastike Multiple oleks valitud. 
9. CTRL+ vali teised kolm kontakti ruumis Conference Room B121. 
 

  
 
10. Options Bar, kliki Finish. Kõik kontaktid ruumis Conference Room B121 on lisatud 
 uuele ahelale. 
 
11. Design Bar, kliki Finish Circuit. 
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12. Liigu kursoriga mistahes kontakti peale ruumis Conference Room B121. Vajuta TAB 
 klahvi. Ajutine kaabeldus kuvatakse. 
 

  
 
13. Ajutine kaabeldus endiselt valitud, vali kontakt, mille kohale oled oma hiirega, et 
 valida ajutine kaabeldus. 
 
14. Options Bar, kliki Generate Arc Type Wiring. Ajutine kaabeldus luuakse. 
 

  
 
15. Vajuta ESC klahvi, et lõpetada kaabelduse töövahendiga töö. 
 
 
Korduvate kojujooksude eemaldamine 
 
1. Nihuta oma vaadet paremale, et näha tervet Service Hall B124 ruumi. 
2. Liigu kursoriga mistahes kontakti peale, mis asub pikas koridoris, ruumis Service Hall 
 B124. Vajuta TAB klahvi. 
 
3. Ajutine kaabeldus endiselt kuvatud, vali kontakt, üle mille nihutad sa hiirt, et valida 
 ajutine kaabeldus. 
 
4. Options Bar, kliki Generate Arc Type Wiring. 
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5. Nihuta vaadet ülesse poole ning liiguta kursor üle kontakti ruumis Main Hall B125, 
 mis asub vahetult ruumi Conference Room B122 ees. Vajuta TAB klahvi. 
 

  
 
6. Korda samme 3 ja 4. Ajutine kaabeldus luuakse. 
 

  
 
7. Vali kojujooks vastavast ahelast. 
 

  
 
8. Vajuta DELETE klahvi. 
9. Vali kojujooks ruumis Conference Room B122. 
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10. Vajuta DELETE klahvi. 
 
 
Loo mitmik-ahela kojujooks 
 
1. Suurenda end kontaktile ruumi Conference Room B121 tagaseinas. 
 

  
 
2. Design Bar, paan Electrical, kliki Wire. 
3. Vali Service Hall ruumi tagumine kontakti pool. 
 

  
 
4. Vali ruumi Conference Room B121 kontakti tagumine ots. 
 

  
 
5. Suurenda end vaates nii, et näeksid ruumi Conference Room B121 tervikuna. 
6. Suurenda end kontaktile, mis asub konverentsiruumi esiosas. 
 

  
 
7. Vali kontakti tagumine külg (konverentsiruumi esimeses otsas). 
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8. Vali kontakti tagumine külg ruumis Main Hall B125. 
 

  
 
9. Suurenda end nii, et näed ruumi Conference Room B121 tervikuna. Pane tähele, et 
 kõik kolm toiteahelat on nüüd ühendatud ühe kojujooksuga ning nüüd on seal kolm 
 kojujooksu noolt. 
 

  
 
10. Sulge failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Harjutus 3.3: Elektri jaotussüsteemi ülesseadmine 
 
Selles näiteülesandes sead sa üles elektri jaotussüsteemi ning tasakaalustad selle koormused. 
 
Esmalt seod sa koormuse toitekilbist PP-1 trafosse T-1 nii, et toitekilp saab nüüd toite trafost. 
Seejärel seod sa koormuse info trafost T-1 valgusti kilpi LP-1. Kui sa vaatad erinevaid ahelaid 
selles kilbis, siis ahel, mille sa just lisasid kannab nimetust Utility B120. Selleks, et paremini 
aru saada, millist ahelat see toidab, muudad sa selle nimetuse kui Transformer T-1. Samuti 
uuendad sa amprite väärtust kaitsetel. 
 
Seejärel tasakaalustad sa koormused kilbi PP-1 ahelates nii, et koormuse erinevus väheneb 
220 VA peale. Kõik kaablid uuendatakse vastavalt. 
 
Järgmisena seod sa kontakti PP-1 kilbiga. Selle uue koormusega tasakaalustad sa koormused 
uuesti kilbis PP-1. 
 
Sa lõpetad selle ülesande veel ühe ümberjaotusega. Sa tasakaalustad koormused, kuna kilbis 
LP-1 on koormuste väärtuste osas suur erinevus. 
 
Sa teed järgmist: 
- Seod PP-1 koormuse info kilbiga T-1. 
- Seod T1 koormuse info kilbiga LP-1. 
- Uuendad koormuse infot kilbis LP-1. 
- Tasakaalustad koormused kilbis PP-1. 
- Seod kontakti koormuse info kilbile PP-1. 
- Tasakaalustad kontakti koormuse info kilbis PP-1. 
- Tasakaalustad koormused kilbis LP-1. 
 

 
 
 
PP-1 koormuse info sidumine kilpi T-1 
 
1. Ava fail c_elec_distribution.rvt. Fail avaneb plaanilt B1 BASEMENT ELECTRICAL 
 POWER. 
 
2. Joonisel vali toitekilp PP-1. 
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3. Options Bar, veendu, et Distribution Sys osas oleks väärtus 120/208. 
4. Options Bar, kliki Select a Panel for Circuit. 
5. Options Bar, Panel osas vali T-1. 
6. Options Bar, kliki Edit Circuits on Panel. 
 

  
 
7. Dialoogis Edit Circuits: 
 
 - Pane tähele koormuste nimetusi. 
 - Kliki Update All Names. Koormuste nimetused peegeldavad nüüd ruumi või 
  ruume, milles need asuvad. 
 
 - Kliki OK. 
 
8. Vajuta ESC klahvi, et tühista kilbi PP-1 valik. 
 
 
T1 koormuse info sidumine kilpi LP-1 
 
1. Joonisel vali trafo T-1. 
 

  
 
2. Options Bar, veendu, et Distribution Sys = 480/277. 
3. Options Bar, kliki Select a Panel for the Circuit. 
4. Options Bar, vali Panel > LP-1. 
5. Vajuta ESC klahvi, et tühistada T-1 valik. 
 
 
Koormuse info uuendamine kilbis LP-1 
 
1. Joonisel vali valgustite kilp LP-1. 
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2. Options Bar, kliki Edit Circuits on Panel. 
3. Dialoogis Edit Circuits: 
 
 - Pane tähele koormuste nimetusi. 
 - Kliki Update All Names. Koormuste nimetused peegeldavad nüüd ruumi või 
  ruume, kus need koormused ise asuvad ning uus sisestus, Lighting Utility 
  B120, lisatakse. See koormus esitab trafot T-1, mis lisati just sellele valgusti 
  kilbile. 
 
 - Sektsioonis Load Name, nimeta Lighting Utility B120 ümber kui Transformer 
  T-1. 
 
 - Transformer T-1 osas, sektsioonis Trip, sisesta 100A, et uuendada selle ahela 
  voolutugevus. 
 
 - Kliki OK. 
 
4. Vajuta ESC klahvi, et tühista kilbi LP-1 valik. 
 
 
Koormuste tasakaalustamine kilbis PP-1 
 
1. Joonisel vali toitekilp PP-1. 
2. Options Bar, kliki Edit Circuits on Panel. 
3. Dialoogis Edit Circuits: 
 
 - Pane tähele koormuseid üle terve kolme faasi, mis on vahemikus 1800 VA 
  kuni 3240 VA. 
 
 - Kliki Rebalance Loads. Koormused üle erinevate faaside varieeruvad nüüd 
  2340 VA kuni 2700 VA. Koormused on nüüd paremini tasakaalustatud. 
 
 - Kliki OK. 
 
 
Kontakti koormuse info lisamine kilpi PP-1 
 
1. Ruumis Utility B120, vali kontakt kilbi PP-1 juurest. 
 

  
 
2. Options Bar, kliki Circuit Properties. 
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3. Dialoogis Element Properties, kontrolli Circuit Number osas oleks Value = unnamed. 
 Kontakt pole hetkel kilbiga seotud. Kliki OK. 
 
4. Options Bar, kliki Select a Panel for the Circuit. 
5. Options Bar, vali Panel > PP-1. 
6. Vajuta ESC klahvi, et tühista kontakti valik. 
 
 
Koormuste tasakaalustamine kilbis PP-1 ühes uue kontakti koormusega 
 
1. Joonisel vali toitekilp PP-1. 
2. Options Bar, kliki Edit Circuits on Panel. 
3. Dialoogis Edit Circuits: 
 
 - Pane tähele koormuste nimetusi. 
 - Kliki Update All Names. Kontakti koormus lisatakse kui Power Utility B120.  
 - Sektsioonis Load, pane tähele koormuste jaotust üle faaside. 
 - Kliki Rebalance Loads. Koormuse jaotus on nüüd paremini tasakaalustatud üle 
  faaside. 
 - Kliki OK. 
 
4. Vajuta ESC klahvi, et tühistada kilbi PP-1 valik. 
 
 
Koormuste tasakaalustamine kilbis LP-1 
 
1. Joonisel vali valgusti kilp LP-1. 
2. Options Bar, kliki Edit Circuits on Panel. 
3. Dialoogis Edit Circuits: 
 
 - Pane tähele koormuste nimetusi. 
 - Kliki Update All Names. Koormuse nimetus Transformer T-1 asendatakse  
  koormuse nimetusega Lighting Utility B120 kuna see on selle ruumi nimetus 
  joonisel. 
 
 - Sektsioonis Load, pane tähele koormuste jaotust. 
 - Kliki Rebalance Loads. Koormuse jaotus on nüüd paremini tasakaalustatud üle 
  faaside. 
 
 - Kliki OK. 
 
4. Vajuta ESC klahvi, et tühistada kilbi LP-1 valik. 
5. Sulge failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Harjutus 3.4: Uue valgusti perekonna tüübi loomine 
 
Selles näiteülesandes lood sa uue valgusti perekonna tüübi, seod uue valgusti tüübi 
olemasoleva valgustiga ning analüüsid valgustatuse väärtuseid. 
 
Hetkel, kui see disain loodi, kasutasid sa üldist valgusti tüübi. Klient on nüüd valinud kindla 
valgusti konverentsiruumi tarvis. Seega pead sa nüüd looma uue valgusti perekonna. Seejärel 
asendad sa hetkel olemasoleva valgusti uue valgusti tüübiga. Sa dubleerid olemasolevat 
valgusti tüüpi ning redigeerid seda, et peegeldada uue valgusti omadusi, kuna see sarnaneb 
hetkel olemasolevale. Sa seod sellega tüübi tähise E ning ka uue IES faili. 
 
Peale kõikide valgusti tüüpide uuendamist konverentsi ruumis veendud sa, et need kõik on ka 
tähistatud ning lood seejärel valgustatuse spetsi. See spets kuvab arvutuse tulemusi, mis 
tulenevad vastavast IES failist vastavale valgusti tüübile. Tulemus näitab, et sa pead 
redigeerima mõningaid valgusteid, et tõsta nende keskmist valgustatuse väärtust. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lood valgusti perekonna. 
- Seod uue valgusti perekonna tüübi. 
- Analüüsid ruumi valgustatust. 
 

 
 
Valgusti perekonna loomine 
 
1. Ava fail c_elec_fixture_family.rvt. Fail avaneb vaatelt B1 BASEMENT ELECTRICAL 
 LIGHTING. 
 
2. Navigeeri kataloogi, kus asuvad koolitusfailid. 
3. Nihuta selles kataloogis olev fail E6841.ies tarkvara kataloogi, mis sisaldab IES faile. 
 Tavaliselt on selleks C:\Documents and Settings\All Users\Application 
 Data\Autodesk\RME 2008\IES. 
 
 Kui sealt ei leia, siis kasuta IES kataloogi asukohta, mis on kirjas failis revit.ini. 
 
4. Suurenda end Conference Room B122 ruumi. 
5. Vali valgusti. 
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6. Options Bar, kliki Element Properties. 
7. Dialoogis Element Properties, kliki Edit/New. 
8. Dialoogis Type Properties, kliki Duplicate. 
9. Dialoogis Name: 
 
 - Sisesta 2x4 Lamp 12 Cell Parabolic. 
 - Kliki OK. 
 
10. Dialoogis Type Properties, sektsioonis Electrical – Lighting, sisesta IES Data File 
 Name = E6841. 
 
11. Sektsioonis Identity Data: 
 
 - Sisesta Description = 2x4 12 Cell Parabolic. 
 - Sisesta Type Mark = E. 
 
12. Kliki OK, et sulgeda Type Properties dialoog. 
13. Kliki OK, et sulgeda Element Properties dialoog. 
14. Vajuta ESC klahvi, et tühistada valgusti valik. 
 
 
Uue valgusti tüübi sidumine 
 
1. Muuda vaate suurust nii, et näed ruume Conference Room B121, B122 ning B123. 
2. Vali kõik valgustid konverentsi ruumist läbi valikuakna. 
 

  
 
3. Options Bar, kliki Filter Selection. 
4. Dialoogis Filter: 
 
 - Kliki Check None. 
 - Valik kastike Lighting Fixtures. 
 - Kliki OK. 
 
5. Options Bar, vali Type Selector > Proffer Corner Insert – Hosted : 2x4 2 Lamp 12 
 Cell Parabolic. 
 
6. Vajuta ESC klahvi, et tühista valgusti valik. 
 
 
Ruumi valgustatud analüüs 
 
1. Suurenda end ruumi Conference Room B121. 
2. Design Bar, paan Basics, kliki Tag > By Category. 
3. Options Bar, tühista linnuke Leader kastist ning kliki Tags. 
4. Dialoogis Tags, Lighting Fixtures osas: 
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 - Veendu, et Lighting Fixture Tag : Standard oleks laetud. 
 - Kliki OK. 
 
5. Vali iga valgusti ruumist Conference Room B121. 
6. Projekti brauseris, sektsioonis Schedule/Quantities, tee topelt klikk Room Lighting 
 Analysis peal. 
 
7. Pane tähele, et ruumide lõikes tehtud arvutused, kus keskmine valgustatus ei täida 
 standardi nõuet, kuvatakse punase taustaga. 
 

  
 
8. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Õppetund 4: Torusüsteemi loomine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas maha märkida ning luua torusüsteeme. 
 
Sa lood toite- ning tagastustorustiku mehaanika süsteemide tarvis. Revit MEP pakub 
töövahendeid toite- ning tagastustorustike loomiseks, torustike dimensioneerimiseks, torustike 
dokumenteerimiseks ning torustike komponentide kontrolli kokkulangevuste osas teiste 
ehituskomponentidega. 
 

 
Pump ühendatuna imi- ning survepoole torustikuga. 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on kirjeldada torusüsteeme; määrata põhisammud torusüsteemide 
loomiseks; esitada soovituslikke juhtnööre torusüsteemide loomiseks; lood jahutusvedeliku 
torusüsteemi. 
 

Torusüsteemist üldiselt 
 
Revit MEP pakub töövahendeid torustiku loomiseks, mahamärkimiseks ning 
dimensioneerimiseks. Samuti sisaldab see erinevaid tüüp torustike ning liitmikke 
perekondasid. Iga perekond on torustiku või liitmiku 3D esitus, mis omab samasid 
karakteristikuid, kui vastav füüsiline komponent ehitises. Torustikku, mida on modelleeritud 
Revit MEP tarkvaraga, saab kontrollida kattuvuste lõikes teiste süsteemidega ning esitada 
spetsi, mis loetleb kokku kogused ning mida saab kasutada ka edasisteks analüüsideks. 
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Torustiku, toruliitmiku ning torusüsteemi definitsioon 
 
Torusüsteem on 3D esitus toru lõikudest, mida saab kasutada ehitise mehaanikasüsteemide 
välja ehitamisel. Toruliitmikud on 3D esitus ühendustest ning üleminekutest erinevate 
torulõikude vahel. 
 
Torusüsteemid on toru ning toruliitmike kollektsioonid, mida saab kasutada torustik 
loomiseks mingi kindla tüübi või eesmärgi põhiselt. Kui lisada kindla torusüsteemi toru, siis 
lisatakse toru süsteemi toru liitmikud, mis on määratud tüübi parameetritena selle süsteemi 
tarvis, automaatselt, et luua torustiku võrk. 
 
Järgneval pildil on esitatud külma vee torustiku tüübi parameetrid. 
 

 
 
Dimensioneerimisel kasutatavad toru elemendi parameetrid 
 
Toru dimensioneerimise töövahend kasutab kindlaid elemendi omadusi, et läbi viia toru 
dimensioneerimine. Toru materjal esitab kareduse ning toru liitmikud, mis on määratud toru 
tüübi perekonna poolt, esitavad algoritmi, mida kasutatakse toru dimensioneerimisel. 
 
Seaded, mida nende parameetrite juures kasutatakse kindla toru võrgu juures, leiab 
perekonnast Pipe Type System. 
 
Toru dimensioneerimise meetodid 
 
Toru dimensioneerimise meetodid põhinevad kiirusel, karedusel/hõõrdel või nende kahe 
kombineerimisel. Järgmine tabel esitab neli erinevat toru dimensioneerimise meetodit. 
 
Dimensioneerimise meetod Kirjeldus 
Velocity Toru dimensioneeritakse kiiruse põhjal, mis on määratud 

Pipe Sizing dialoogis. 
Friction Toru dimensioneeritakse lubatud hõõrde väärtusel, mis on 

määratud Pipe Sizing dialoogis. 
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Velocity and Friction Toru dimensioneeritakse nii kiiruse kui lubatud hõõrde 
põhjal, mis on määratud dialoogis Pipe Sizing. 

Velocity or Friction Toru dimensioneeritakse, et see vastaks kas kiirusele või 
lubatud hõõrde väärtusele, mis on määratud dialoogis Pipe 
Sizing. 

 
Järgnev pilt esitab dialoogi Pipe Sizing. 
 

 
 
Paan Piping  ning töövahendid 
 
Torustiku tegemise töövahendid leiad paanilt Piping (Design Bar), mis muuhulgas sisaldab 
töövahendeid torustiku paigutamise, torustiku liitmike paigutuse ning erinevate lisaseadmete 
paigutuse töövahendeid. Samuti leiad siit paanilt töövahendi, mis loob torustiku 
komponentide spetsi. 
 
Kui sa aktiveerid töövahendi Piping, siis kuvab Options Bar erinevaid seadeid, mida saad 
kasutada toru juures. Saad määrata süsteemi tüübi, kõrguse, suuruse, nihke ning kalde enne 
kui alustad toru lisamist MEP mudelisse. 
 
Töövahend Pipe Slope 
 
Kui sa sisestad toru MEP mudelisse, saad määrata selle toru kalde läbi toru mahamärkimise 
seadete. Seejärel saad kasutada Layout Options Bar paani, et anda torule kale läbi tegeliku 
kõrguste vahe ning horisontaalse pikkuse või kõrguse ning pikkuse vahelise suhtena. 
 
Säte Auto Connect 
 
Säte Auto Connect paanil Options Tool Bar võimaldab sul automaatselt ühendada toru võrku 
või toru ühenduslülile mehaanika seadmel. Vältimaks ühendust toru või mehaanika seadme 
läheduses või vahetult toru võrgu ülaosas, võib osutuda mõnedel juhtudele otstarbekaks 
lülitada säte Auto Connect välja. 
 
Torusüsteemi näide 
 
Järgmised pildid esitavad erinevaid torusüsteemide tüüpe. 
 
Järgmine pilt esitab põranda plaani vaate külmavee torustikust ventilatsiooniagregaadi 
jahutussüsteemi liitmikkuse. 
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Järgmine pilt esitab toite- ning tagastustorustikku sooja vee ringluses, mis paikneb radiaatorite 
perimeetril. 
 

 
 
Järgmine pilt esitab vooluhulga infot toru pikkuse kohta, mis toidab radiaatoreid. 
 

 
 

Torusüsteemi loomise protsess 
 
Toru süsteem seob kaks või enam objekti, mis ühendatakse torustikuga ning jagavad ühiseid 
torustiku karakteristikuid. Objektide sidusus, mida torusüsteemi ühendatakse pakub infot, 
mida saab kasutada soovitud toru või mehaanikaseadme dimensioneerimisel. Liites objektid 
süsteemi alla, võimaldab kasutada automaatseid töövahendeid, et kiirelt lisada torustik, mis 
ühendab objektid terviklikuks süsteemiks. 
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Protsess: Soojavee toitetorustiku süsteemi loomine 
 

 
 
1. Mehaanika seadmete lisamine vaatele. 
 Lisa mehaanika seadmed, mida soovid torustikuga vaates ühendada. 
 
2. Redigeeri mehaanika seadmeid. 
 Redigeeri mehaanika seadmeid, mis liidetakse torusüsteemiga, valides esmalt 
 mehaanika seade. Seejärel redigeeri uut süsteemi valides Options Bar > Edit System. 
 
3. Automaatselt märgi torusüsteemi kulgemine 
 Raja automaatselt torusüsteem valides nupu Layout Path paanilt Options Bar. Määra 
 torustiku pearada ning kasuta nooli Design Bar peal, et läbi vaadata võimalikud 
 lahendused. 
 
4. Määra süsteemi vedelik. 
 Määra süsteemi vedelik ning lahendusvõte paanilt Design Bar > System Properties. 
 
5. Salvesta muudatused. 
 Salvesta muudatused ning lõpeta süsteemi rajamine. 
 

Juhtnööre torusüsteemi loomiseks 
 
- Vali sobiv toru tüüp, mida soovid installeerida. Kasutades valet toru tüüpi teatud 
 installatsiooni korral võib anda vale informatsiooni toru tüübi kohta, mida tegelikult 
 peaks installeerima. 
 
- Loo toitesüsteem, et automatiseerida torustiku rajamine ning järgida süsteemi 
 andmestikku dimensioneerimiseks ning analüüsiks. 
 
- Lõika torud, mis omavahel kattuvad. Selle tulemusena saadavad torud, mis asuvad 
 samas kohas, omandavad sobiva liitmiku automaatselt. See hoiab kokku aega, kuna 
 sobiv liitmik lisatakse automaatselt vastavalt toote lõikamise operatsioonile. 
 
- Kontrolli, et kaldega torusüsteemid oleksid õiges suunas peale automaatse torustiku 
 rajamise võtet kasutamist. See on lollikindel võte, kuna sa ei tohiks mitte kunagi 
 aktsepteerida automaatseid operatsioone paljalt nende väljanägemise järgi. 
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Harjutus 4: Jahutusvedeliku torusüsteemi loomine 
 
Selles näiteülesandes lood, märgid maha ning dimensioneerid soojaveetorustiku süsteemi. 
 
Sa paigutad õhkjahutusega kompressori hoonest väljapoole. See kompressor on ühendatud 
pumbaga, mis paneb jahutusvedeliku hoones ringlema. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lisad mehaanika seadme. 
- Määrad elemendid omadused mehaanika seadmele. 
- Lood jahutusvedeliku toitesüsteemi 
- Redigeerid torustiku süsteemi omadusi. 
- Dimensioneerid torustiku süsteemi. 
 

 
 
 
Mehaanika seadme lisamine 
 
1. Ava fail m_creating_a_piping_system.rvt. Fail avaneb vaatelt 1-Mech. 
2. Design Bar, paan Piping, kliki Mechanical Equipment. 
3. Options Bar, vali Type Selector > M_Air-Cooled Chiller : M_Standard. 
4. Vajuta SPACE klahvi kolm korda, et pöörata jahutusagregaati oma koha peal ning 
 kliki, et lisada see hoonest väljapoole, alumise ruumi kõrvale. 
 
 Märkus: Näiteülesandes toodud pildid võivad veidi erineda mudelis toodust. 
 
5. Vali Type Selector > M_Base Mounted Pump : M_Model 100 x 150. 
6. Vajuta SPACE klahvi, et pöörata pumpa ning kliki selle lisamiseks ülemise ruumi 
 alumisse paremasse nurka. 
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7. Design Bar, paan Piping, kliki Modify. 
 
 
Mehaanikaseadme elemendi omaduste määramine 
 
1. Vaate aknas vali jahutusagregaat. 
2. Options Bar, kliki Element Properties. 
3. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Instance Parameters: 
 
 - Sektsioonis Mechanical (Dimensions) ning sisesta PipeRadius = 100 mm. 
 - Sektsioonis Mechanical – Loads, sisesta Flow = 12.5 L/s. 
 - Kliki OK. 
 
4. Vaate aknas vali pump. 
5. Options Bar kliki Element Properties. 
6. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Instance Parameters, Mechanical: 
 
 - Sisesta Pump Flow = 12.5 L/s. 
 - Kliki OK. 
 
7. Design Bar, paanil Piping, kliki Modify. 
 
 
Jahutussüsteemi loomine 
 
1. Vaate aknas, CTRL+ kliki pumbal ning jahutusagregaadil. 
2. Options Bar, vali Create Hydronic Supply System. 
 

  
 
3. Options Bar, kliki Layout Path. 
4. Options Bar: 
 
 - Veendu, et oleks valitud Solution Type > Network. 
 - Vali esimene välja pakutud lahendus. 
 
 Märkus: Sa võid klikkida Next Solution nupul ning läbi vaadata erinevad lahendused. 
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5. Design Bar, paanil Layout Paths, kliki Finish Layout, et lisada torustik. 
 
 
Torusüsteemide omaduste redigeerimine 
 
1. Vaate aknas, vali jahutusagregaat. 
2. Options Bar, kliki Edit System. 
 
 Märkus: Kui kuvatakse dialoog Select a System, jäta vaikimisi esitatud süsteem paika 
 ning kliki OK. 
 
3. Design Bar, paanil Edit System, kliki System Properties. 
4. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Instance Parameters, Mechanical: 
 
 - Nimekirjast Fluid Type, vali Ethylene Glycol. 
 - Sisesta Fluid Temperature = 9°C 
 - Sisesta Fluid Percentage = .70. (Revit MEP 2009?) 
 - Kliki OK. 
 
5. Design Bar, paanil Edit System, kliki Finish System. 
 
 
Torusüsteemi dimensioneerimine 
 
1. Liigu kursoriga süsteemi toru elemendi peale ning vajuta TAB klahvi. Seotud 
 torustiku võrk näidatakse hallina. 
 

  
 
2. Vali toru võrk, üle mille oled nihutamas hiirt. Toru võrk esitatakse nüüd punasena. 
3. Options Bar, vali Sizing. 
4. Dialoogis Pipe Sizing: 
 
 - Veendu, et sektsioonis Sizing Method oleks valitud And. 
 - Veendu, et oleks määratud säte Velocity = 1.2 m/s. 
 - Veendu, et oleks määratud säte Friction = 250 Pa/m. 
 - Kliki OK, et dimensioneerida toru. 
 
 Märkus: Kui kuvatakse Revit veateatega dialoog, kliki Cancel, et see sulgeda. 
 
5. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Õppetund 5: Hoone siseste torusüsteemide loomine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas luua ning dimensioneerida hoone siseseid torusüsteeme (ing. 
k. plumbing systems). 
 
Sa saad kasutada erinevaid töövahendeid Revit MEP tarkvaras, et luua hoone siseseid 
torusüsteeme vannitubadesse ning teisesegi hoone osadesse. Läbi nende töövahendite saad 
dimensioneerida hoone sisese torusüsteemi, mis põhineb seadmete ühikväärtustel ning saad 
kontrollida süsteemi, kas see langeb mõne teise ehituskomponentide kokku. 
 
Järgnev pilt esitab tüüpilise vannitoa sisevõrku ühes komponentidega nagu WC-pott, 
kraanikauss ühes torude ning venttorudega. 
 

 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on kirjeldada hoone siseseid torusüsteeme; määrata põhisammud 
hoone sisesta torusüsteemide loomiseks; esitada juhtnööre torusüsteemide loomiseks; lood 
hoone sisese kanalisatsioonitorustiku süsteemi. 
 

Hoone sisestest torusüsteemidest üldiselt 
 
Hoone sisene torusüsteem seob kaks või rohkem elementi, et siduda need omavahel ühiseid 
karakteristikuid omava torusüsteemiga. Sa saad luua hoone sisese torusüsteemi hoonesse läbi 
torujoonte ning seadmete, et mahutada arvutuslikke vooluhulkasid ning dimensioneeritud 
seadmeid/varustust. 
 
Hoone sisese torusüsteemi definitsioon 
 
Torusüsteem on hoone siseste torude 3D esitus, mis ühendab hoone sisesed seadmed sooja-, 
külma- ning kanalisatsiooni süsteemidega. Hoone sisene torusüsteem esitab torude võrgu ning 
ühendused erinevate seadmete vahel. 
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Seadmete ühikväärtused 
 
Hoone sisest torusüsteemi dimensioneeritakse ühiksuuruste põhjal, mis esitavad vooluhulga 
arvulist väärtust toru lõikes. Seadme ühikväärtus lisatakse igale seadmele ning seejärel saab 
kasutada ühikväärtuseid summat selleks, et dimensioneerida hoone sisene võrk. 
 

 
Hoone sisese toru mehaanikalised parameetrid, mis sisaldavad ka ühikväärtuste summaarse väärtust 
 
System Browser 
 
System Browser on hierarhiline esitus hoone sisestest elementidest ning süsteemidest, millega 
need on seotud. System Browser võimaldab kiiret ning lihtsat viisi järgida hoone siseseid 
elemente ning komponente, mis pole mitte ühegi süsteemiga seotud. 
 
Märkus: Seadmed, mis pole süsteemiga seotud, kuvatakse sidumata (unassigned) kategoorias 
System Browser aknas. 
 

 
Laiendatud vaadet System Browser aknast, mis esitab sooja- ning külmavee süsteeme. 
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Hoone siseste torusüsteemide seadmete raamatukogu 
 
Sa saad kasutada erinevaid torusüsteemi seadmeid laadides need vastavatest perekondadest 
oma projekti (tarkvara raamatukogust). Tarkvara raamatukogu pakub erinevaid seadmeid, 
mida saad vastavalt vajadusele kasutada. 
 
Samuti saad redigeerida torusüsteemi seadme parameetreid, kui teed sellest koopia. 
Kopeeritud torusüsteemi seadmeid saab kasutada ka teistes projektides. 
 

 
Osaline nimekiri hoone sisestest seadmete perekondadest 
 
Hoone sisese toru kalle 
 
Sa saad anda hoone sisesele torule (üksikule toru lõigule või tervele toru võrgule) kalde läbi 
dialoogi Layout Options. Leiad selle Options Bar > Options. 
 

 
Dialoog Layout Options 
 
Sa kasutad sätet Layout Path, et automaatselt rajada hoone sisene torusüsteem. Järgmisel 
pildil on aktiveeritud väli Slope (paanil Options Bar), et määrata kallet tervele süsteemile 
hetkel kui kasutatakse Layout Path sätet. 
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Hoone sisese torusüsteemi tüübi parameetrid 
 
Sa saad määrata hoone sisese torusüsteemi juures omadusi nagu toru kalle ning materjal. Saad 
valida toru ning määrata selle materjal, siduda toru liitmikud (kolmikud, põlved, üleminekud, 
ühendused). Need omadused rakendatakse seejärel automaatselt igale torule, kui sa lisad selle 
hoone sisesele torusüsteemile. 
 

 
Näide tüüpilistest hoone siseste torusüsteemide parameetritest 
 

Hoone sisese torusüsteemi näide 
 

 
Tüüpilise vannitoa esitus, mis on plaanis ühendatud hoone sisese torusüsteemiga 
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Hoone sisese torusüsteemi loomise protsess 
 
Sa saad luua hoone sisese torusüsteemi, mis seob torud ning liitmikud ning võimaldab 
teostada arvutusi, mida kasutakse torustike dimensioneerimiseks. Samuti saad siduda 
torusüsteemi elemente süsteemidele, mis aitab kasutada automaatseid mahamärkimise 
töövahendeid. Need töövahendid võimaldavad sisestada hoone siseseid torustike rajajooni, 
ühendamaks objektid, mis kokku moodustavad süsteemi. 
 
Protsess: Hoone sisese torusüsteemi loomine 
 

 
 
1. Hoone sisese torusüsteemi elementide valik. 
 Lisa seadmed plaanilises vaates, mida pead omavahel torudega ühendama. Vali need 
 seadmed, mida soovid siduda hoone sisese torusüsteemiga. 
 
2. Määra seadmete omadused. 
 Kasuta käske Edit System ning Settings paanilt Options Bar, et määrata seaded nagu 
 toru tüüp, süsteemi kõrgusmärk peatorustikule ning harutorustikele ning kalle. 
 
 Märkus: Tagurpidi kalde esitamiseks torul pead selle sisestama miinus märgiga nagu 
 näiteks -1/10. 
 
3. Torustiku rajajoone loomine. 
 Vali Options Bar > Layout Path, et luua torustiku rajajoon ning koostada süsteemi 
 torustik. Vali üks väljapakutavatest lahendustest ning kasuta noolekesi Design Bar 
 peal, et läbi vaadata erinevad lahendused. 
 
4. Salvesta muudatused. 
 Salvesta muudatused peale sobiva lahenduse valikut. Kliki Finish System paanilt 
 Design Bar, et salvestada muudatused. Samuti võid valida liitmikud ning klikkida Tee 
 objektipunktidel, et lisada vajadusel ühendusi ventilaatoritele või tagastusseadmetele. 
 
 
 
 
 



 

Autodesk Revit | Baaskursus (MEP) | Raido Puust | 2021 116/268 
 

Juhtnööre hoone siseste torusüsteemide loomiseks 
 
- Vali sobiv toru tüüp hoone sisese torusüsteemi tarvis, et kindlustada sobivate liitmike 
 valik ning vastavate parameetrite sidumine süsteemile. 
 
- Loo hoone sisesed torusüsteemid automatiseeritud torustike rajamise protsessina ning 
 järgi süsteemi andmeid, mida kasutatakse dimensioneerimiseks ning analüüside 
 läbiviimiseks. 
 
- Kasuta pluss-märgi kujulisi objektipunkte torusüsteemide liitmikel, et muuta põlv 
 kolmikuks ning kolmik ristühenduseks, et ühendada ventilaatorid ning 
 tagastussüsteemid. 
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Harjutus 5: Hoone sisese kanalisatsioonisüsteemi loomine 
 
Selles näiteülesandes lood, märgid maha ning redigeerid hoone sisese 
kanalisatsioonisüsteemi. 
 
Sa oled rajamas vannitoa torusüsteemi eluruumi korrusele. 
 
Sa teed järgmist: 
- Paigutad torusüsteemi seadmed. 
- Lood hoone sisese kanalisatsioonisüsteemi. 
- Käsitsi lõpetad torustiku võrgu korruse lõikes. 
 

 
 
 
Hoone sisese torusüsteemi seadmete lisamine 
 
1. Ava fail m_create_plumbing_system.rvt. Fail avaneb plaanilt 2nd Floor Plumbing 
 Mechanical. 
 
2. Vaate aknas suurenda end keskmise vannitoa osa peale. 
 

  
 
3. Paanil Design Bar, paanil Plumbing, kliki Plumbing Fixture. 
4. Vali Type Selector > M_Corner Shower Stall : 800x850mm. 
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5. Options Bar peal vali Place on Work Plane. 
6. Vajuta SPACEBAR klahvi kolm korda, et õigesti joondada seade. 
7. Vaate aknas: 
 
 - Joonda torustiku seade vannitoa ülemise vasaku nurgaga. 
 

  
 
 - Kliki, et lisada vastav element. 
 
8. Vali Type Selector > M_Vanity Lavatory : 750 x 475mm. 
9. Vaate aknas: 
 
 - Vajuta SPACEBAR klahvi, et pöörata elementi. 
 - Paiguta element lõuna seina keskpunkti (vaata joonist). 
 

  
 
10. Vali Type Selector > M_Flush Tank Water Closet : Standard. 
11. Paanil Options Bar, vali Place on Work Plane. 
12. Vaate aknas: 
 
 - Vajuta SPACEBAR klahvi kolm korda, et pöörata elementi sobivalt. 
 - Joonda element kraanikausiga. 
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 - Kliki, et lisada element. 
 
13. Design Bar peal, paanil Plumbing, kliki Modify. 
14. Vaate aknas vajuta CTRL klahv alla ning vali kõik kolm elementi, mis lisasid 
 vannituppa. 
 
15. Nupupaanil Edit, vali Copy. 
16. Vaate aknas, kliki põhjapoolse vannitoa ülemises parempoolses sisemises 
 nurgapunktis, et märkida lähtepunkt. 
 

  
 
17. Vaate aknas suurenda end paremasse ülanurka alumise vannitoa juures. 
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18. Lisamaks valitud elementide koopia: 
 
 - Paiguta kursor nii, et hiire kursori all on näha nelinurkne objektipunkt, mis 
  tähistab seina otsa keskpunkti. 
 

  
 
 - Kliki, et lisada elemendid. Veendu, et kopeeritud elemendid oleksid joondatud 
  vannitoa seinte järgi. Kui elemente ei kopeerita õigesti, siis vali ning nihuta 
  neid seintega joondamiseks käsitsi. 
 
19. Design Bar, paan Plumbing, kliki Plumbing Fixture. 
20. Vali Type Selector > M_Maestro Bath Tub : 900 x 1900mm. 
21. Options Bar, kliki Place on Work Plane. 
22. Vaate aknas: 
 
 - Vajuta SPACEBAR klahvi, et pöörata elementi nii nagu näidatud alloleval 
  pildil. 
 
 - Joonda element alumise vannitoa alumise parempoolse nurgapunktiga. 
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 - Kliki, et lisada element. 
 
23. Design Bar, paan Plumbing, kliki Modify. 
 
 
Hoone sisese kanalisatsioonitorustiku loomine 
 
1. Vaatea aknas vali dušinurk alumises vannitoas. 
 

  
 
2. Options Bar, kliki Create Sanitary System. 
3. Options Bar, kliki Edit System. Pane tähele, et Design Bar muutub Edit System 
 paaniks. 
 
4. Design Bar, paanil Edit System, kliki Add To System. 
5. Vaate aknas vali kõik elemendid/seadmed, mille lisasid mõlemasse vannituppa. Ära 
 kasuta CTRL klahvi, et teha korraga mitu valikut. 
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6. Design Bar, paan Edit System, kliki Finish System. 
7. Vaate aknas: 
 
 - Paiguta kursor mistahes elemendile, mille eelnevalt lisasid. 
 - Vajuta TAB klahvi, et esitada soovituslikku rajajoont torusüsteemile. Pane 
  tähele, et Status Bar kuvab vaikimisi rajajoone nimetuse, Default Domestic 
  Cold Water. 
 

  
 
8. Vaate aknas: 
 
 - Vajuta TAB klahvi, kuniks Status Bar kuvab nimetuse Sanitary 1. 
 - Kliki, et valida välja pakutud lahendus. 
 
9. Options Bar, kliki Layout Path. Paan Design Bar muutub Layout Paths paaniks ühes 
 valikuga Solutions aktiivsena. 
 
10. Options Bar, kliki Settings. 
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11. Dialoogis Pipe Conversion Settings: 
 
 - Vali Main. 
 - Vali Pipe Type > Pipe Types : PVC. 
 - Sisesta Offset = -450 mm. 
 - Vali Branch. 
 - Vali Pipe Type > Pipe Types: PVC. 
 - Sisesta Offset = -450 mm. 
 
12. Kliki OK, et sulgeda dialoog Pipe Conversion Settings. 
13. Paanil Options Bar: 
 
 - Vali nimekirjast Solution Type > Perimeter. 
 - Kliki Next Solution, et vaadata erinevaid lahendusi. Vali lahend 5 of 5. 
 - Sisesta slope = -0.6°. 
 - Veendu, et Inset = 225 mm. 
 
14. Design Bar, paan Layout Paths, kliki Finish Layout. 
15. Vaate aknas vali ülemisest vannitoast torustiku segment, mis näidatud alloleval pildil. 
 Pane tähele negatiivset kallet. 
 

  
 
Torustiku käsitsi lõpetamine korrusel 
 
1. View Control Bar, vali Detail Level > Fine. Pane tähele, et torud esitatakse nüüd kahe 
 joonega. 
 
2. Vaate aknas suurenda end ülemise põlve juurde. 
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3. View Control Bar, vali Detail Level > Medium. 
4. Vaate aknas vali põlv. Pane tähele põlve “+” objektipunkte allolevat joonist aluseks 
 võttes. 
 

  
 
5. Vaate aknas kliki ülemisel põlve (Tee) objektipunktil. 
 

  
 
6. Vaate aknas: 
 
 - Vali vertikaalne toru, mis jab kolmikust allapoole. 
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 - Parem klikk vaate aknas. 
 - Kliki Create Similar. 
 
7. Kliki kolmiku otsapunktil (vaata pilti), et alustada toru segmendi joonestamist. 
 Suurenda end kolmikule, et puntki oleks lihtsam valida. 
 

  
 
8. Options Bar, kliki Options. 
9. Dialoogis Layout Options: 
 
 - Veendu, et Slope Angle = -0.6°. 
 - Kliki OK. 
 
10. Vaate aknas vähenda joonist ning lisa toru vertikaalne segment. 
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11. Paiguta horisontaalne segment paremale. 
 

  
 
12. Lisa veel üks vertikaalne segment mis läbib seina. 
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13. Options Bar: 
 
 - Sisesta Offset = -3000 mm. 
 - Kliki Apply. 
 
14. Design Bar paan, Plumbing, kliki Modify. 
15. Vaate aknas vali kolmik, millest alustasid toru segmendi joonestamist. Pane tähele 
 Flip Fittings nooleotsi, mis kuvatakse paremal pool. 
  

  
 
16. Kliki Flip Fitting nooleotstel, et pöörata kolmikut õiges suunas. 
 

  
 
17. Projekti brauseris, sektsioonis Views (Discipline), Mechanical, Plumbing, 3D Views, 
 tee topelt klikk 3D Plumbing peal, et avada see vaade. 
 
18. Vaate aknas tee SHIFT+ parem klikk ning pööra 3D mudelit, et vaadata hoone sisese 
 torustikuga seotud seadmeid, mille eelnevalt lisasid. 
 
19. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Õppetund 6: Sprinklersüsteemi loomine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas luua ning dimensioneerida tulekustutuse sprinklersüsteemi. 
 
Kasutades Revit MEP tarkvara, saad luua erinevaid tulekustutuse sprinklersüsteeme nagu 
püstised – ning rippsüsteemid ja luua sprinklertorustikud läbi automaatsete töövahendite. 
 

 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on kirjeldada sprinklersüsteeme; määrata põhisammud 
sprinklersüsteemi loomise protsessi kohta; esitada soovituslikud juhtnöörid sprinklersüsteemi 
loomiseks; lood sprinklersüsteemi. 
 

Sprinklersüsteemist üldiselt 
 
Sa saad kasutada Revit MEP tarkvara, et luua sprinklersüsteem, mis on tänapäevase hoone 
loomulik osa. Sa saad luua, maha märkida ning dimensioneerida tulekustutussüsteemi ning 
selle komponente läbi torustike töövahendite. 
 
Tulekustutussüsteemi definitsioon 
 
Tulekustutussüsteem on teatud grupp sprinklereid ning neid toetavad torustikud ning klapid, 
mis on vajalikud süsteemi loomiseks. Sa saad luua sprinklersüsteemi läbi sprinklerpeade 
lisamise nagu näiteks püstised ja ripp-süsteemsed automaatseid mahamärkimise töövahendeid 
kasutada või siis käsitsi joonestades. 
 
Samuti saad kontrollida tulekustutussüsteemi ning selle komponentide kokkulangevusi teiste 
ehitise komponentidega. Infot, mis süsteemi kohta hoitakse, saab omakorda kasutada 
analüüside läbiviimiseks või spetside koostamiseks. 
 
Revit MEP pakub laia valikult püstiste ning rippsüsteemi sprinklerpeade valikut, mida saab 
joonisele lisada peremeesobjektile või siis omaette objektina. 
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Osalise kinnitusega ripp-sprinkler 
 
Sprinklerite raamatukogud 
 
Sa saad kasutada erinevaid sprinkleripäid, mis on saadaval sprinklerite raamatukogudes. 
Laadides need perekonnad projekti, saad teha need kättesaadavaks MEP mudelile. 
 

 
Osaline nimekiri kättesaadavatest sprinklerite perekondadest 
 
Märkus: Peremeesobjektiga (hosted) perekonnad vajavad laeobjekti, et neid saaks paigutada 
ning peremeesobjektita (non-hosted) vajavad kõrgusmärgi sisestamist. 
 
Torustikud töövahendid 
 
Sa saad kasutada erinevaid töövahendeid paanilt Fire Protection (Design Bar), et lisada 
sprinkleripäid, sprinkleritorustike ning torustikes kasutatavaid seadmeid. 
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Fire Protection paan Design Bar paanil 
 
Märg ning kuiv tulekustutussüsteem 
 
Sa saad ühendada sprinkleri pead märja või kuiva tulekustutussüsteemiga. Sprinklerid, mis on 
loodud kuiva sprinklerisüsteemi jaoks, saab siduda vaid kuiva sprinklersüsteemiga ning sama 
kehtib ka märja sprinklersüsteemi kohta. Kui sa lood uue süsteemi mudelisse lisatud 
sprinkleri toel, siis on vaid see süsteem kättesaadav (märg või kuiv), mis vastab selle 
sprinkleri tüübile. 
 
Tulekustutussüsteemi näide 
 

 
3D vaade tüüpilisest sprinklersüsteemist ning seotud torustikust 
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Tulekustutussüsteemi loomise protsess 
 
Sa saad luua torusüsteemi, et siduda omavahel sprinkleripead. Automaatsed töövahendid 
aitavad sul sprinklereid siduda tulekustutussüsteemiga ning kiirelt lisada torustik, mis objektid 
omavahel ühendab ning süsteemi kui terviku loob. 
 
Protsess: Tulekustutussüsteemi loomine 
 

 
 
1. Vali sprinkleripead. 
 Leia ning vali sprinkleri pead, mida soovid torustikuga vaates ühendada. Kasuta käske 
 Options Bar peal, et luua tulekustutussüsteem. 
 
2. Redigeeri sprinkleri süsteemi. 
 Kasuta käsku Edit System paanilt Options Bar, et aktiveerida mudeli redigeerimine. 
 Kasuta käske Design Bar pealt, et lisada veel sprinkleripeasid süsteemi. 
 
3. Loo rajajooned. 
 Kasuta käsku Layout Path, et automaatselt rajada süsteemi torustik. Sa saad valida 
 erinevate lahenduste tüüpide vahel ning valida kõige sobivama lahenduse. 
 
4. Salvesta muudatused. 
 Salvesta muudatused, et lahendus rakendad, mille oled valinud ning lõpetada 
 tulekustutussüsteemi joonestamine. 
 

Juhtnööre tulekustutussüsteemi loomiseks 
 
- Paiguta sprinkleri torustik ripp-sprinkleritest ülesse poole ning püstiste sprinkleri 
 peade korral allapoole. Seda seepärast, et torustiku loomine vastupidises suunas ei 
 ühenda sprinklereid nii nagu kavatsetud. 
 
- Määra torustiku kõrgusmärk, kui kasutad automaatseid mahamärkimise töövahendeid. 
 Seda seetõttu, et mahamärkimise töövahendid ei leia lahendit torustikule, mis on 
 püstistest sprinkleritest üleval pool ning ripp-srpinkleritest allpool. 
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- Ära dimensioneeri sprinklereid vooluhulga info põhjal, mida näidatakse üksikutele 
 sprinkleri peadele. See info on mõeldud vaid spetside loomiseks, kooskõlastuste ning 
 analüüside läbiviimiseks. 



 

Autodesk Revit | Baaskursus (MEP) | Raido Puust | 2021 133/268 
 

Harjutus 6: Tulekustutussüsteemi loomine 
 
Selles näiteülesandes lood ning märgid maha märja ning kuiva tulekustutussüsteemi. 
 
Sa oled loomas sprinklerite plaani ning tulekustutuse torustiku plaani väikesele laohoonele 
ning avatud laadimise depoole. 
 
Sa teed järgmist: 
- Paigutad sprinkleri pead. 
- Lood sprinkleri süsteemi. 
- Märgid sprinkleri torustiku. 
 

 
 
Sprinkleri peade paigutamine 
 
1. Ava fail m_fire_protection.rvt. Fail avaneb plaanilt Level 1 Fire Protection. 
 
 Märkus: Näiteülesande pildid on veidi erinevad mudelis esitatutest. 
 
2. Vaate aknas suurenda end laadimise alasse (paremas nurgas olev nelinurkne ala). 
3. Design Bar, paanil Fire Protection, kliki Sprinkler. 
 
4. Vali Type Selector > M_Sprinkler-Dry_Pendent-Plane_Hosted : 15mm Dry Pendent. 
5. Options Bar, vali Place on Face. 
6. Vaate aknas paiguta sprinkleri pea laadimisala ülemisse paremasse nurka. Joonda see 
 1800 mm põhja seinast ning 2100 mm ida seinast. 
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7. Design Bar, paan Fire Protection paan, kliki Modify. 
8. Vaate aknas vali sprinkleri pea, mille just lisasid. 
9. Edit nupupaanil, kliki Copy. 
10. Paanil Options Bar, vali Multiple kastike. 
11. Vaate aknas kliki punktis, mis jääb sprinkleri peast allapoole, et näidata 
 kopeerimiskäsu lähtepunkt. 
 

  
 
12. Nihuta kursor 2700 mm vasakule ning lisa sprinkleri peast koopia. 
 

  
 
13. Lisa teinegi koopia sprinkleri peast 2700 mm vasakule. 
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14. Design Bar, paanil Fire Protection, kliki Modify. 
15. Vaate aknas vali kolm sprinkleri pea koopiat, mille just lisasid. 
 

  
 
16. Edit nupupaanil, kliki Copy. Veendu, et kastike Multiple oleks valitud paanil Options 
 Bar. 
 
17. Vaate aknas paiguta kaks koopiat igaüks 3000 mm eelmisest eemal. 
 

  
 
18. Design Bar, paanil Fire Protection, kliki Modify. 
19. Design Bar, paanil Fire Protection, kliki Sprinkler. 
20. Vali Type Selector > M_Sprinkler-Pendent-Plane_Hosted : 15 mm Pendent. 
21. Paanil Options Bar, vali Place on Face. 
22. Vaate aknas paiguta kaks koopiat sprinkleri peadest laoruumi alumisse paremasse 
 nurka. 
 

  
 
23. Design Bar, paanil Fire Protection, kliki Modify. 
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24. Vaate aknas vali mõlemad sprinkleri pea koopiat, mille just lisasid. 
 

  
 
25. Paanil Edit, kliki Copy. Veendu, et kastike Multiple oleks valitud paanil Options Bar. 
26. Vaate aknas, paiguta kaks koopiat valitud sprinkleri peadest vasakule, igaüks eelmisest 
 3600 mm eemal. 
 

  
 
27. Paanil Design Bar, paanil Fire Protection, kliki Modify. 
28. Paiguta veel kaks koopiat sprinkleri peadest: 
 
 - Vali ükskõik milline sprinkleri koopia. 
 

  
 
 - Parem klikk kus tahes vaate aknas, kliki Create Similar. 
 - Paanil Options Bar, kliki Place on Face. 
 
29. Vaate aknas: 
 
 - Lisa kaks koopiat nii nagu näidatud joonisel. 
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 - Vajuta ESC klahvi kaks korda, et lõpetada käsk. 
 
30. Vali mõlemad sprinkleri pead, mille just lisasid. Kasutades Copy käsku, kopeeri 
 sprinkleri pead neli korda vertikaalselt üles, iga koopia eelmisest 3000 mm ning kliki 
 Modify, et lõpetada käsk. 
 

  
 
Sprinklersüsteemi loomine 
 
1. Vaate aknas vali mistahes sprinkleri pea laadimise alas (paremas nurgas). 
 

  
 
2. Options Bar, kliki Create Fire Protection System. 
3. Options Bar, kliki Edit System. Pane tähele, et Design Bar muutub Edit System 
 paaniks. 
 
4. Design Bar peal, paanil Edit System kliki Add to System. 
5. Vaate aknas vali ülejäänud kaheksa sprinkleri pead laadimise ala sees. 
6. Design Bar, paanil Edit System, kliki Finish System. 
7. Vaate aknas vali mistahes sprinkleri pea laoruumist. Pane tähele, et Options Bar omab 
 nüüd teistsugust ikooni, et luua märg tulekustutussüsteem. Kliki Create Fire 
 Protection Wet System. 
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8. Korda samme 3 kuni 6, et siduda kõik sprinklerid laoruumis märja 
 tulekustutussüsteemiga. 
 
 
Sprinklersüsteemi torustiku mahamärkimine 
 
1. Laadimise alas (parem ülemine ruum), vali sprinkleri pea. 
 

  
 
2. Paanil Options Bar, kliki Layout Path. Pane tähele, et seal on vaid üks võrgu põhine 
 torustiku lahendus sprinkleripeade ühendamiseks. 
 
3. Options Bar, kliki Settings. 
4. Dialoogis Pipe Conversion Settings: 
 
 - Vali Main. 
 - Kontrolli, et Pipe Type väärtus oleks Pipe Types: Standard. 
 - Kontrolli, et Offset väärtus oleks 2900 mm. 
 - Vali Branch. 
 - Veendu, et Pipe Type väärtus oleks Pipe Types: Standard. 
 - Kontrolli, et Offset väärtus oleks 2900 mm. 
 
5. Kliki OK, et sulgeda dialoog. 
6. Design Bar, paanil Layout Paths, kliki Finish Layout. 
7. Projekti brauseris, sektsioonis Views (Discipline), Mechanical, HVAC, 3D Views, tee 
 topelt klikk {3D} peal, et avada see vaade. Pane tähele uut sprinklersüsteemi, mille 
 äsja tegid. 
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8. Projekti brauseris, sektsioonis Views (Discipline), Mechanical, HVAC, Ceiling Plans, 
 tee topelt klikk Level 1 Fire Protection Plan peal, et avada see vaade. 
 
9. Vaate aknas vali sprinkleri pea laoruumist. 
 

  
 
10. Options Bar, kliki Layout Path. Kliki Next Solution, et läbi vaadata kõik soovituslikud 
 võrguskeemid. Pane tähele, et mõlema lahenduse juures ei ole soovituslik torustik 
 piiratud laoruumi. 
 
11. Options Bar: 
 
 - Vali Solution Type > Perimeter. 
 - Sisesta Inset = 400 mm. 
 - Kliki Settings. 
 
12. Dialoogis Pipe Conversion Settings: 
 
 - Vali Main. 
 - Veendu, et Pipe Type väärtus on Pipe Types : Standard. 
 - Sisesta Offset = 2900 mm. 
 - Vali Branch. 
 - Veendu, et Pipe Type väärtus on Pipe Types : Standard. 
 - Sisesta Offset = 2900 mm. 
 
13. Kliki OK, et sulgeda dialoog. 
14. Paanil Options Bar, kliki Next Solution, et vaadata läbi võimalikud lahendused. Pane 
 tähele, et mõne lahenduse korral jääb torustik laoruumi alasse. Vali lahendus 2 of 5. 
 
15. Design Bar, paan Layout Paths, kliki Finish. 
16. Projekti brauseris, sektsioonis Views (Discipline), Mechanical, HVAC, 3D Views, tee 
 topelt klikk {3D} peal, et avada see vaade. Vaata mõlemat sprinklersüsteemi, mille 
 oled loonud erinevates suundades. 
 
17. Sulge failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Moodul 2 

Töötamine eriplatvormidega erisüsteemide keskkonnas 
 
Selles moodulis õpid sa tundma viise, kuidas integreerida töökulgu projektis erinevate 
meeskonnaliikmetega. Sa õpid tundma töövahendeid ning protsesse, mis aitavad 
koordineerida erinevaid lingitud arhitektuurseid ning konstruktsiooni projekte veendumaks, et 
sinu disain sobitub üldise ehitusdisainiga. 
 
Eesmärgid: 
 
- Töötad Revit MEP projekti keskkonnas ühes projekti meeskonna liikmetega 

erinevatelt distsipliinidelt ning teist liiki projektiga seotud andmestikuga. 
- Koordineerid disaini. 
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Õppetund 7: Koostöö projektides 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas töötada Revit MEP projekti keskkonnas ühes projekti 
meeskonna liikmetega erinevatest distsipliinidest ning teist liiki projektiga seotud 
andmestikuga. 
 
Tüüpilises ehitusprojektis, arhitektid, konstruktorid, ning MEP insenerid töötavad koos, et 
viia ühiselt ehitusprojekt lõpule. Iga meeskonnaliikme edukas panus kindlustab selle, et ühe 
inimese disaini muudatused ei põhjusta ettekavatsemata probleeme teises disaini osas. Samuti 
kindlustab see selle, et vajalik projekti info on kättesaadav igale meeskonnaliikmele ning 
projekti infot saab jagada ning taaskasutada maksimaalse tootlikkuse saavutamiseks. 
 
Järgnev pilt esitab andmestiku jagamise näite teiste eriala spetsialistidega. See esitab 
konstruktsiooni posti lingitud projektist nii, et sind teavitatakse, kui see post ära nihutatakse. 
Järgides komponente jagatud projektidest, saad töötada oma disaini kallal kindlustundega, 
teades, et sind teavitatakse igast projekti muudatusest, mis võib mõjutada sinu disaini 
otsuseid. 
 

 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on määrata sammud projekti koostöö protsessis teiste 
meeskonnaliikmetega; määrata sammud kahe ehitusmudeli linkimiseks; esitada soovituslikke 
juhtnööre projektide linkimiseks; määrata põhisammud projekti järgimiseks, mida on jagatud 
inseneride ning arhitektide vahel; määrata sammud töökaustade (workset) loomiseks; esitada 
soovituslikke juhtnööre töökaustade loomiseks ning nendega töötamiseks; kirjeldada protsessi 
faaside loomise koha pealt süsteemide projekti; esitada soovituslikke näpunäiteid faaside 
loomiseks; lingid konverentsi keskuse asukohamudeli ehitusmudeliga; lingid Revit 
Architecture projekti oma projekti ning järgid selle muutumist; lood ning avad uue 
arhitektuurse, mehaanik, elektri ning torustiku töökausta; lood faasid, et esitada 
insenertehnilise konstruktsiooni projekti staadiumid. 
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Projektide koostöö protsess 
 
Sa saad luua projekti keskkonna, et töötada teiste meeskonnaliikmetega läbi teatud 
soovituslikke juhtnööride. Allpool kirjeldatud protsessid on spetsiifilised igale töö 
stsenaariumile ning pole ilmtingimata omavahel seotud. Iga protsess illustreerib Revit MEP 
tarkvara kasutamist ülesannete lahendamiseks, millega võid kokku puutuda kui MEP 
insenerina mitmeplatvormilisel ning mitme-kasutajaga keskkonnas. 
 
Protsess: Koostöö projektis 
 
Järgnev tabel esitab inseneri ülesanded, mis loovad koostöö töökulu. Samuti esitab see 
tarkvara protsessid, et neid ülesandeid ellu viia ning esitab tarkvara omadused, mida iga 
protsessi juures saab kasutada. 
 
Inseneri ülesanne Tarkvara protsess Tarkvara omadus 
Ehitusprojekti linkimine 
asukoha plaaniga 

1. Impordi ning paiguta 
    ehitusmudel. 
2. Loo teine koopia 
    ehitusmudelist. 
3. Redigeeri lingitud mudelit. 

- Import/Link funktsioon 
- Töövahendid Mirror, 
  Rotate, Move 
- Dialoog Manage Place 
and   Location 
- Dialoog Duplicate 
Modified   Linked Model 

Projekti jagamine ning 
monitooring inseneri ning 
arhitekti vahel 

1. Lingi arhitektuurne mudel 
    projekti. 
2. Määra koopia seaded. 
3. Kopeeri ning järgi 
    korruseid. 
4. Seo lingitud vaated sobiva 
    distsipliiniga. 
5. Kopeeri ning järgi     ruume. 
6. Kopeeri ning järgi 
    konstruktsiooni poste. 

- Funktsioon Import/Link 
- Töövahend Copy/Monitor 
- Dialoog Copy/Monitor 
Options 
- Discipline omadus 

Loo töökaustad projekti 
jagamise haldamiseks 

1. Loo töökaustad. 
2. Asusta ning kontrolli 
    elektri töökausta. 
3. Asusta mehaanika 
    töökausta. 
4. Asusta torustiku     töökausta. 
5. Tee töökaustad 
    kättesaadavaks teistele. 

- Dialoog Worksets 
- Töövahend Filter Selection 
- Workset omadus 
- Dialoog 
Visibility/Graphics 
  Overrides 

Loo faasid, et vaadata 
kindlaid perioode projekti 
elutsüklist 

1. Loo uus projekti faas. 
2. Määra komponendid 
    mahalõhkumise faasi     jaoks. 
3. Loo vaated uue 
    konstruktsiooni ning 
    mahalõhkumise plaanide 
    tarvis. 

- Funktsioon Phases 
- Dialoog Phasing 
- Omadus Phase Filter 
- Töövahend Demolish 

Projekti linkimise protsess 
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Sa saad linkida projekt, et luua modulaarset ehitusdisaini, näiteks linkida erinevad 
ehitusprojektid asukoha plaaniga, et luua linnaku projekt. Samuti saad linkida AutoCAD 
jooniseid Revit MEP joonistega, et alustada uut projekti, mis põhineb olemasoleval 
andmestikul ning projekti standarditel. 
 
Selles stsenaariumis alustad sa Revit MEP projekti asukohaplaanist koos konstruktsiooni 
geomeetriaga. Sa lingid teise Revit projekti sellesse projekti, et importida konverentsikeskuse 
jälg. 
 
Sa redigeerid selle lingi komponente. Samas enne, kui sa avad lingitud projekti, et redigeerida 
selle elemente, pead sa salvestama iga imporditud koopia asukoha, et need ei nihkuks oma 
vaikimisi asukohtadesse, kui sa projekti uuesti avad. 
 
Protsess: Projektide linkimine 
 
1. Lingi ning paiguta ehitusmudel: 
 
 - Lingi Revit projekt. 
 - Paiguta see soovitud asukohta. 
 

  
 
2. Loo teine koopia imporditud mudelist: 
 
 - Peegelda mudelit. 
 - Paiguta dubleeritud koopia. 
 - Salvesta asukoht mõlema koopia juures. 
 

  
 
3. Redigeeri lingitud projekti. 
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Juhtnööre projektide linkimiseks 
 
- Defineeri vaid ühe faili koordinaadid ning seejärel publitseeri need koordinaadid teise 
 faili. See kindlustab olukorra, kus vaid see üks fail määrab koordinaadid kõigi teiste 
 failide osas, mida projektis kasutatakse. 
 
- Lingi ehitusmudelid, et luua terviklikud projekti disaini mahud, nagu mitme ehitise 
 linkimine ühte MEP süsteemi tehase alla, et luua konverentsi-puhkekeskuse mudel. 
 
- Ära kasuta linkimist, et luua ühe ja sama mudeli erinevaid korruseid või tasapindu. 
 Üldjuhul pole erinevate korruste linkimine ühte tervikuks erinevate RVT failide põhjal 
 toetatud. Tegemist on töökuluga, mis sobib rohkem töökaustadega ühes RVT failis. 
 Elemente nagu annotatsioonid ning spetsid, ei kuvata, kui kasutada lingitud faile. 
 
- Kui sa impordid joonise, et kasutada seda uue projekti lähtejoonisena, siis jaga 
 koordinaate joonise ning projekti vahel. Läbi selle meetodi saad paigutada jagatud 
 koordinaatidega joonised lingitud joonise suhteliste koordinaatide järgi. 
 

Lingitud projekti monitooringu protsess 
 
Kui sa töötad ehitusprojektis erinevate eriala inseneridega, kasutad sa Copy/Monitor käsku, et 
koordineerida muudatuste järgimise protsessi, mis projekti mudelisse tehakse. 
 
Selles stsenaariumis kasutad sa Copy/Monitor käsku, et kopeerida ning monitoorida 
võrgustikke, korruseid ning poste lingitud arhitektuursest mudelist, veendumaks, et sind 
hoiatatakse disaini muudatustest, mis võivad MEP disaini mõjutada. 
 
Protsess: Lingitud projekti monitooring 
 
1. Lingi arhitektuurne mudel projekti: 
 
 - Lingi Revit projekt. 
 - Vali link, mida kopeerida ning monitoorida. 
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2. Määra kopeerimise seaded määrates koopia parameetrid: 
 
 - Korrustele 
 - Postidele 
 - Ruumidele 
 
3. Kopeeri ning järgi korruseid: 
 
 - Kopeeri korrused, mis loovad lingitud korrused vastavalt korruse koopia  
  parameetritele. 
  
 - Aktiveeri monitooring. 
 

  
 
4. Seo lingitud vaated vastava distsipliiniga. 
 

  
 
5. Kopeeri ning järgi ruume. 
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6. Kopeeri ning järgi konstruktsiooni elemente. 
 

  
 

Töökaustade loomise protsess 
 
Töökaust (workset) on projekti elementide kollektsioon, mida saab redigeerida vaid ühe 
projekti liikme poolt mistahes ajahetkel. Sa saad kasutada töökaustasid, et jagada sisu või 
ehitise osasid nii, et erinevad inimesed saavad töötada sama ehitusmudeliga samal ajahetkel. 
 
Töökaustad on optimeeritud toetama meeskondi, kes töötavad üksiku ehitusmudeliga. 
Projektid, mis kaasavad endas mitut konstruktsiooni, mis on jaotatud linnaku stiilis, sa lingid 
RVT failid. Iga üksikut hoonet saab seejärel organiseerida oma enda töökaustadesse. 
 
Protsess: Töökaustade loomine 
 
1. Loo järgmised töökaustad: 
 
 - Arhitektuurne töökaust, et hoida kõiki sidumata modelleeritavaid komponente. 
 - Mehaanika, torustiku ning elektri töökaustad. 
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2. Asusta ning kontrolli elektri töökausta: 
 
 - Ava elektrivalgustuse vaade. 
 - Seo elektri komponendid Electrical töökaustaga. 
 - Lülita elektri töökausta nähtavus välja, et kontrollida komponente, mis on 
  töökaustaga seotud. 
 
 - Ava elektri toitesüsteemi vaade. 
 - Seo elektrikomponendid Electrical töökaustaga. 
 

  
 
3. Asusta mehaanika töökaust: 
 
 - Ava mehaanika vaade. 
 - Seo mehaanika komponendid Mechanical töökausta. 
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4. Asusta HVAC torustiku töökaust: 
 
 - Ava HVAC torustiku vaade. 
 - Seo torustiku komponendid Piping töökausta. 
 

  
 

Juhtnööre töökaustade loomiseks ning nendega töötamiseks 
 
- Loo vähemalt üks määratud töökaust iga meeskonnaliikme kohta lisaks projekti 
 standardite, jagatud korruste ning võrgustike ning vaadete omadele. Tavaliselt võib 
 üks projekt omada kuni 3 või rohkem töökausta iga meeskonnaliikme kohta. Omades 
 vähem töökaustasid, tõuseb tõenäosus, et kaks inimest peavad redigeerima sama 
 töökausta samal ajahetkel, mis teeb mudeli tükeldamise ebaotstarbekaks. 
 
- Loo töökausta struktuur, mis peegeldab iga meeskonna liikme rolli projektis. 
 Ideaaljuhul iga meeskonna liige kontrollib oma osa disainist ning koordineerib 
 muudatusi teiste meeskonnaliikmetega läbi keskse faili. 
 
- Pikaajalisema toimimise parandamiseks tee töökaustad vaikimisi nähtavaks vaid siis, 
 kui need sisaldavad elemente, mis peavad olema nähtavad refereerimise huvide 
 enamikes töökaustades. 
 
- Optimeerimaks kuva esitust projektis, ava vaid need töökaustad, mis on vajalikud sinu 
 tööks. 
 

Faaside loomise protsess 
 
Sa lood faase oma projektis, et lisada vaatele sügavust ning organisatoorset kontrolli oma 
mudeli üle. Kõik modelleeritavad komponendid omavad faasi vaates New, Existing, 
Demolished või Temporary seisundit samanimelistes faasi vaadetes. Luues lisa faase ning 
kasutades faasi filtreid, saad luua nii palju kombinatsioone kuva võimalustest, kui vaja mingi 
teatud modelleeritavate komponentide gruppi jaoks. 
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Protsess: Faaside loomine 
 
1. Loo uus projekti faas: 
 
 - Loo mahalõhkumise faas. 
 - Sea mahalõhkumise faasi kuva seaded. 
 - Redigeeri faasi filtreid. 
 

  
 
2. Määra komponendid mahalõhkumise faasi tarvis: 
 
 - Ava olemasoleva konstruktsiooni vaade. 
 - Rakenda faasi filtrit Show Previous Phase sellele vaatele. 
 - Määra komponendid, mis kuuluvad maha lõhkumisele. 
 

  
 
3. Loo vaated uuele konstruktsiooni ning mahalõhkumise plaanile:  
 
 - Loo vaade uuele konstruktsiooni plaanile. 
 - Seo Show Complete faasi filter sellele vaatele. 
 - Loo uus mahalõhkumise plaan. 
 - Seo Show Previous + Demo filtrit sellele vaatele. 
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Juhtnööre faaside loomise kohta 
 
- Loo kindlast vaatest koopia ning rakenda erinevad faasid ning faasi filtrid uuele, 
 vastloodud vaatele, et kindlustada mudeli sama asukoha esitust erinevate projekti 
 staadiumite korral. 
 
- Kasuta faase, et pakkuda lisavõimalust ning võimekat andmevälja komponentide 
 filtreerimiseks, organiseerimiseks ning välistamiseks spetsides. 
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Harjutus 7.1: Projekti linkimine ning redigeerimine 
 
Selles näiteülesandes lingid ning redigeerid konverentsikeskuse asukoha mudeli 
ehitusmudeliga. 
 
Sa pead pöörama ning nihutama imporditud sümbolit, mis vaikimisi imporditakse vaate 
keskele, et joondada see konstruktsiooni geomeetriaga. Seejärel dubleerid impordi sümbolit, 
et luua teine koopia konverentsi keskusest. Jällegi pead sa pöörama ning nihutama seda 
dubleeritud instantsi, et joondada see oma konstruktsiooni geomeetriaga. 
 
Iga instantsi katusel on jahutussüsteemi agregaadid, mille pead esteetilistel põhjustel 
eemaldama. Samas, enne kui sa avad lingitud projekti, et need jahutussüsteemi agregaadid 
kustutada, salvestad sa iga imporditud instantsi asukoha selleks, et  need ei taastaks oma 
vaikimisi asukohti peale projekti taasavamist. Sa nimetad ühe asukoha kui East ning teise 
asukoha kui West. Seejärel kustutad sa jahutussüsteemi agregaadid lingitud projektist. Kui sa 
avad oma asukoha plaani uuesti, siis võid veenduda, et lingitud projekt kaks instantsi ei kuva 
enam jahutussüsteemi agregaate. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lingid ning paigutad ehituse mudeli. 
- Lood teise instantsi lingitud ehitusmudelist. 
- Redigeerid lingitud ehitusmudelit. 
 

 
 
Ehitusmudeli linkimine ning paigutamine 
 
1. Ava fail c_projects_linking_site.rvt. Fail avaneb Level 1 korruse plaanilt. 
2. Menüüst File > Import/Link > Revit. 
3. Dialoogis Add Link: 
  
 - Vali c_projects_linking.rvt. 
 - Kliki Open. 
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4. Vaate aknas vali lingitud plaan. 
 

  
 
5. Nupupaanil Edit, kliki Rotate. 
6. Vaate aknas: 
 
 - Kliki plaanil, kui joon kursoril on horisontaalne, et määrata pöörde lähtepunkt. 
 - Pööra kursorit vastupäeva 90 kraadi. 
 

  
 
7. Nupupaanil Edit, kliki Move. 
8. Tiri plaani ülemine parem nurk geomeetria nurka asukohaplaani üleval osas. 
 

  
 
Loo teine instants lingitud ehitusmudelist 
 
1. Vaate aknas vali lingitud plaan. 
2. Nupupaanil Edit, kliki Mirror. 
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3. Vali referentsjoon asukoha plaani keskel. 
 

  
 
 Plaanist luuakse peegeldatud kujutis keskjoonest teisele poole. 
 
4. Nupupaanil Edit: 
 
 - Kliki Rotate. 
 - Pööra uut peegeldatud plaani 180 kraadi. 
 

  
 
5. Nupupaanil Edit, kliki Move. 
6. Tiri uue peegeldatud plaani alumine vasak nurk geomeetria nurka asukohaplaani 
 allosas. 
 

  
 
7. Projekti brauseris, sektsioonis Views (All), 3D Views, tee topelt-klikk {3D} peal, et 
 avada see vaade. Pane tähele nelja katusel paiknevat jahutusagregaati. 
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8. Vali ülemine ehitis. 
 

  
 
9. Options Bar, kliki Element Properties. 
10. Dialoogis Element Properties, vali Shared Location = Not Shared. 
11. Dialoogis Choose Location: 
 
 - Vali Record Current Position as “c_projects_linking.rvt : Internal.” 
 - Kliki Change. 
 
12. Dialoogis Manage Place and Locations: 
 
 - Vali Internal. 
 - Kliki Duplicate. 
 
13. Dialoogis Name: 
 
 - Sisesta East. 
 - Kliki OK ning sulge kõik dialoogid. 
 
14. Vali alumine hoone. Korda samme 9 kuni 12, et dubleerida Internal plaan. Nimeta see 
 dublikaat kui West. 
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15. Standard nupupaanil kliki Save. 
16. Dialoogis Save Modified Linked Model: 
 
 - Sektsioonis Options, kliki Save. 
 - Kliki OK. 
 
17. Sulge projekt c_projects_linking_site.rvt. 
 
 
Lingitud ehitusmudeli redigeerimine 
 
1. Ava c_projects_linking.rvt. Fail avaneb plaaniliselt vaatelt 1 st FLOOR. 
2. Projekti brauseris, sektsioonis Views (All), Floor Plans, tee topelt-klikk 8 ROOF peal. 
3. Suurenda end katusel olevatele jahutusagregaatidele. 
 

  
 
4. CTRL+ vali iga katusel olev jahutusseade. 
 

  
 
5. Vajuta DELETE klahvi. 
6. Paanil Standard kliki Save. 
7. Sulge fail c_projects_linking.rvt. 
8. Ava c_projects_linking_site.rvt. Pane tähele, et jahutusseadmeid ei kuvata mõlemal 
 ehitisel lingitud mudelite juures. Sulge fail c_projects_linking_site.rvt. 
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Harjutus 7.2: Lingitud projekti monitooring 
 
Selles näiteülesandes lingid sa Revit Architecture projekti arhitektilt oma projekti. Arhitekt 
jätkab töötamist oma disainiga, kui sina töötad MEP disainiga. Sa kopeerid ruume ning valid 
konstruktsiooni postid nii, et saaksid neid monitoorida mistahes muudatuste osas. Kui näiteks 
arhitekt suurendab ruumi, soovid et sind teavitatakse sellest, et saaksid redigeerida vastavalt 
ka venttorusid. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lingid arhitektuurse mudeli oma projekti. 
- Määrad kopeerimise seaded. 
- Kopeerid ning monitoorid korruseid. 
- Rakendad lingitud vaated sobivale distsipliinile. 
- Kopeerid ning monitoorid ruume. 
- Kopeerid ning monitoorid konstruktsiooni poste. 
 

 
 
Arhitektuurse mudeli linkimine 
 
1. Ava fail c_projects_sharing_template.rvt. Fail avaneb 1 – Mech põrandaplaanilt. 
2. Menüüst File > Import/Link > Revit. 
3. Dialoogis Import/Link RVT, sektsioonis Positioning, veendu, et Auto – Center to 
 Center oleks valitud. 
 
4. Dialoogis Import/Link RVT: 
  
 - Vali c_projects_sharing.rvt. 
 - Kliki Open. 
 
5. Projekti brauseris, sektsioonis Mechanical, Elevations (Building Elevation), tee topelt 
 klikk East – Mech peal. 
 
6. Menüüst Tools > Copy/Monitor > Select Link. 
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7. Vaate aknas vali plaan, et aktiveerida Copy/Monitor töövahend. 
 

  
 
 Pane tähele, et Design Bar muutub Copy/Monitor paaniks. 
 
 
Koopia sätete määramine 
 
1. Design Bar, paan Copy/Monitor, kliki Options. 
2. Dialoogis Copy/Monitor Options, sektsioonis Additional Copy Parameters: 
 
 - Vali Reuse Matching Levels > Reuse If Elements Match Exactly. 
 - Sisesta Add Prefix to Level Name = Link-. 
 
3. Paanil Columns, sektsioonis Categories and Types to Copy: 
 
 - Sektsioonis Structural Columns, vali Concrete-Rectangular-Column type 18 x 
  24 ning 30 x 40 osas Copy Original Type. 
 
 - Sektsioonis Structural Columns, vali HSS-Double-Ladder-Column_11.25 type 
  168.3x10CHS osas Copy Original Type. 
 
4. Sektsioonis Additional Copy Parameters, vali Split Columns by Levels kastike. 
5. Paanil Rooms, sektsioonis Additional Copy Parameters, vali Phases > Edit. 
6. Dialoogis Phases. 
 
 - Sektsioonis Phase from Link File, vali New Construction > New Construction 
  (0 Rooms). 
 - Kliki OK. 
 
7. Dialoogis Copy/Monitor Options, kliki OK. 
 
 
Korruste kopeerimine ning monitooring 
 
1. Design Bar, paanil Copy/Monitor, kliki Copy. 
2. Options Bar, vali kastike Multiple. 
3. CTRL+ ning vali kolm alumist korrust ning esimene korus. 
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 Märkus: Liigu hiirega alumisse paremasse sektsiooni ning suurenda vaadet, et valida 
 korrused. 
 
4. Options Bar, kliki Finish. 
5. Vaate aknas, pane tähele, et monitooringu ikoonid kuvatakse piki monitooritavaid 
 korruseid. 
 

  
 
6. Design Bar, Copy/Monitor paan, kliki Finish Mode. 
 
 
Lingitud vaadete sidumine sobivate distsipliinidega 
 
1. Menüüst View > New > Floor Plan. 
2. Dialoogis New Plan, SHIFT+ vali järgmised korruse plaanid: 
 
 - Link-1ST FLOOR 
 - Link-B1 BASEMENT 
 - Link-B1 MEZZANINE 
 - Link-B2 BASEMENT 
 
3. Dialoogis New Plan, kliki OK. 
4. Projekti brauseris, sektsioonis Views (Discipline), Architectural, Floor Plans: 
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 - Parem klikk Link-B2 BASEMENT peal. 
 - Kliki Properties. 
 
5. Dialoogis Element Properties: 
 
 - Sektsioonis Instance Parameters, Graphics, vali Discipline osas Coordination. 
 - Kliki OK. 
 
6. Korda samme 4 kuni 5 ka järgmiste jooniste osas: 
 
 - Link-1ST FLOOR 
 - Link-B1 BASEMENT 
 - Link-B1 MEZZANINE 
 
 
Ruumide kopeerimine ning monitooring 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Views (Discipline), Coordination, Floor Plans, tee 
 topelt-klikk Link-B1 BASEMENT peal. 
 
2. Menüüst Tools > Copy/Monitor > Select Link. 
3. Vaate aknas, vali ehitusmudel. 
4. Paanil Design Bar, Copy/Monitor paanil, kliki Copy Rooms. 
5. Revit dialoogis, kliki OK. 
6. Vaate aknas vali ruum. Pane tähele silmakujulist ikooni, mis esitad, et seda ruumi 
 monitooritakse. 
 

  
 
Konstruktsiooni postide kopeerimine ning monitooring 
 
1. Vaate akna: 
 
 - Kliki tühjas kohas, et tühistada valik. 
 - Suurenda end plaani. 
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2. Design Bar, Copy/Monitor paan, kliki Copy. 
3. Options Bar, vali Multiple kastike. 
4. CTRL+ vali neli struktuur posti. 
 

  
 
5. Paanil Options Bar, kliki Finish. 
6. Dialoogis Duplicate Types, kliki OK. 
7. Vaate aknas pane tähele monitooringu ikooni konstruktsiooni posti kõrval, mis 
 tähistab, et monitooring on aktiivne. 
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8. Design Bar, kliki Finish Mode. Monitooringu ikoonid kaovad. 
9. Sulge fail c_projects_sharing_templates.rvt. 
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Harjutus 7.3: Töökaustade loomine 
 
Selles näiteülesandes lood sa neli uur töökausta: arhitektuurne, mehaanika, elektri- ning 
torustiku nimelised. Sa alustad töökaustade aktiveerimisega, seejärel nihutad kõik, mis pole 
juba seotud töökaustaga, töökausta nimega Arch. Seejärel lood sa eraldiseisvad töökaustad 
mehaanika, elektri- ning torustike tarvis. Sa avad vastava distsipliini vaate ning seod 
elemendid sellelt vaatelt sobivale töökaustale. Seejärel tagastad sa mõned töökaustad keskfaili 
nii, et teised inimesed saaksid uuendada töökaustasid töötamaks iga töökausta poolt 
defineeritud süsteemi mudeli osaga. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lood töökaustad. 
- Asustad ning kontrollid elektri töökausta. 
- Asustad mehaanika töökausta. 
- Asustad HVAC torustiku töökausta. 
- Lood keskfaili. 
 

 
 
Töökaustade loomine 
 
1. Ava fail c_projects_workset.rvt. Fail avaneb plaanilt 1ST FLOOR. 
2. Menüüst File > Worksets. 
3. Dialoogis Worksharing: 
 
 - Sisesta Move Remaining Elements to Workset = Arch. 
 - Kliki OK. Elementide taasloomine võib võtta natukene aega. 
 
4.  Mehaanika töökausta loomiseks: 
 
 - Dialoogis Workset, kliki New. 
 - Dialoogis New Workset, sisesta Mechanical. 
 - Veendu, et Visible by Default in All Views kastike oleks valitud. 
 - Kliki OK. 
 
5. Kliki OK dialoogis Worksets. 
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Elektri töökausta asustamine ning kontroll 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT 
 ELECTRICAL LIGHTING peal. 
 
2. Kasuta valikuakent, et valida plaan. 
 

  
 
3. Options Bar, kliki Filter Selection. 
4. Filter dialoogis: 
 
 - Kliki Check None. 
 - Vali Electrical Equipment kastike. 
 - Vali Electrical Fixtures kastike. 
 - Vali Lighting Fixtures kastike. 
 - Kliki OK. 
 
5. Options Bar peal kliki Element Properties. 
6. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Identity Data, vali Workset > Electrical. 
7. Kliki OK. Valitud osad nihutatakse elektri töökausta. 
8. Vajuta VG, et avada Visibility/Graphics Overrides dialoog. 
9. Dialoogis Visibility Graphics Overrides: 
 
 - Paanil Worksets, tühista linnuke Electrical, nii et töökaust ei oleks valitud. 
 - Kliki OK. Põranda plaan kuvatakse elektri töökausta komponentideta. 
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10. Vajuta VG, et avada Visibility/Graphics Overrides dialoog. 
11. Dialoogis Visibility Graphics Overrides: 
 
 - Paanil Worksets vali Electrical kastike, et valida see töökaust. 
 - Kliki OK. Elektri komponentide kuva vastavast töökaustast kuvatakse taas. 
 

  
 
12. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT 
 ELECTRICAL POWER peal. 
 
13. Kasuta valikuakent, et valida plaan. 
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14. Options Bar, kliki Filter Selection. 
15. Dialoogis Filter: 
 
 - Kliki Check None. 
 - Vali kastike Electrical Equipment. 
 - Vali kastike Electrical Fixtures. 
 - Kliki OK. 
 
16. Options Bar, kliki Element Properties. 
17. Dialoogis Element Properties: 
 
 - Sektsioonis Identity Data, vali Workset > Electrical. 
 - Kliki OK. Valitud objektid nihutatakse elektri töökausta. 
 
 
Mehaanika töökausta asustamine 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT HVAC 
 DUCTWORK peal. 
 
2. Kasuta valikuakent, et valida plaan. 
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3. Options Bar, kliki Filter Selection. 
4. Filter dialoogis: 
 
 - Kliki Check None. 
 - Vali kastike Air Terminals. 
 - Vali kastike Duct Fittings. 
 - Vali kastike Ducts. 
 - Vali kastike Flex Ducts. 
 - Vali kastike Mechanical Equipment. 
 - Kliki OK. 
 
5. Options Bar, kliki Element Properties. 
6. Dialoogis Element Properties: 
 
 - Sektsioonis Identity Data, vali Workset > Mechanical. 
 - Kliki OK. Valitud elemendid nihutatakse mehaanika töökausta. 
 
 
HVAC torustiku töökausta asustamine 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT HVAC 
 PIPING peal. 
 
2. Kasuta valikuakent, et valida plaan. 
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3. Options Bar, kliki Filter Selection. 
4. Dialoogis Filter: 
 
 - Kliki Check None. 
 - Vali kastike Pipe Fittings. 
 - Vali kastike Pipes. 
 - Kliki OK. 
 
5. Options Bar, kliki Element Properties. 
6. Dialoogis Element Properties: 
 
 - Sektsioonis Identity Data, vali Worksets > Piping. 
 - Kliki OK. Valitud elemendid nihutatakse torustiku töökausta. 
 
 
Keskfaili loomine 
 
1. Menüüst File > Save As. 
2. Dialoogis Save As: 
 
 - Sisesta File Name = c_projects_worksets_central.rvt. 
 - Kliki Save. 
 
3. Menüüst File > Worksets. 
4. Dialoogis Worksets: 
 
 - Vali Arch. Kliki Non Editable. 
 - Vali Mechanical. Kliki Non Editable. 
 - Vali Piping. Kliki Non Editable. 
 - Kliki OK. Teised kaastöötajad ei saa neid töökaustasid redigeerida. 
 
5. Sulge c_projects_worksets_central.rvt. 
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Harjutus 7.4: Faaside loomine 
 
Selles näiteülesandes kasutad sa faase, et näidata konstruktsiooni projekti staadiumeid. 
Olemasolev laoruum muudetakse kaheks konverentsisaaliks. Hetke plaan esitab nii uut 
konstruktsiooni kui ka olemasolevat konstruktsiooni tingimusi samal vaatel. Muutes faaside 
ülesseadistust, rakendades sobivat faaside filtrit igale vaatele ning lisades ka mahalõhkumise 
faasi, saad muuta plaani selgemaks ning määrata sobivad elemendid, mis kuuluvad 
mahalõhkumise faasi. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lood uue projekti faasi. 
- Määrad komponendid mahalõhkumise faasile. 
- Lood vaate uuele ning mahalõhkumise plaanile. 
 

 
 
Uue projekti faasi loomine 
 
1. Ava fail c_projects_phases.rvt. Fail avaneb B1 BASEMENT HVAC DUCTWORK 
 EXISTING plaanilt. 
 
2. Menüüst Settings > Phases. 
3. Dialoogis Phasing, paanil Project Phases: 
 
 - Vali Existing. 
 - Kliki After. 
 - Nimeta faas kui Demolition. 
 
4. Paanil Graphic Overrides, sektsioonis Phase Status, Demolished osas kliki joone 
 värvil. 
 
5. Dialoogis Color, vali Blue vastavalt värvipaletilt. Kliki OK. 
6. Dialoogis Phasing, paanil Phase Filters,  vali Show Previous Phase osas vali 
 Demolished > By Category. 
 
7. Kliki New. Nimeta see uus filter kui Demolition. 
8. Demolition osas vali nimekirjast New > Not Displayed; Existing > Not Displayers; 
 Temporary > Not Displayed. 
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9. Kliki OK. 
 
Määra komponendid mahalõhkumise faasile 
 
1. Parem klikk vaate aknas. Kliki View Properties. 
2. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Phasing: 
 
 - Vali Phase Filter osas Show Previous Phase. 
 - Kliki OK. 
 
3. Vaate aknas, pane tähele faasi Existing vaadet. 
 

  
 
4. Nupupaanil Tools, kliki Demolish. 
5. Vali õhuterminal, üleminek ning venttoru ja venttoru kolmik mahalõhkumiseks (vaata 
 pilti). 
  

  
 
6. Vajuta ESC klahvi, et lõpetada Demolish töövahendiga töö. 
 
 
Loo vaated uuele konstruktsioonile ning mahalõhkumise plaanidele 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans: 
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 - Parem klikk B1 BASEMENT HVAC DUCTWORK EXISTING ning kliki  
  Duplicate View > Duplicate. 
 
 - Parem klikk Copy of B1 BASEMENT HVAC DUCTWORK EXISTING peal. 
  Kliki Rename. 
 
2. Dialoogis Rename View, sisesta B1 BASEMENT HVAC DUCTWORK 
 COMPLETE. Kliki OK. 
 
3. Parem klikk vaate aknas. Kliki View Properties. 
4. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Phasing, vali Phase Filter > Show 
 Complete. Kliki OK. 
 
 Vaate aknas, New Construction faas kuvatakse. 
 

  
 
5. Dubleeri vaade B1 BASEMENT HVAC DUCTWORK EXISTING. Nimeta see umber 
 kui B1 BASEMENT HVAC DEMOLITION. 
 
6. Parem klikk vaate aknas. Kliki View Properties. 
7. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Phasing, vali Phase Filter > Demolition. 
 Kliki OK. 
 
 Vaate aknas kuvatakse vaid komponendid, mis kuuluvad mahalõhkumisele. Uks ning 
 seinad olid juba arhitekti poolt eelnevalt määratud mahalõhkumisele, enne kui sina 
 selle projektfaili said. 
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8. Kuna see vaade sisaldab väga vähe sisuelemente, siis seod sa uuesti selle vaatega faasi 
 filtri. Parem klikk vaate aknal. Kliki View Properties. 
 
9. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Phasing, vali Phase Filter > Show Previous 
 + Demo. Kliki OK. Vaate aknas kuvatakse mahalõhkumisele kuuluvad objektid ühes 
 olemasoleva konstruktsiooniga. 
 

  
 
10. Sulge fail. Ära salvesta muudatusi. 
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Õppetund 8: Disaini koordineerimine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas koordineerida disaini. 
 
Kas oled proovima integreerida elektri- ning HVAC disaini elemente ühte projekti või töötad 
arhitektuurse ning konstruktsiooni disainiga oma MEP projektis, pead olema tuttav 
töövahenditega ning protsessidega, mis aitavad sul koordineerida kõiki vajalikke disaine. 
Käbi koordineerimise töövahendite aitab Revit MEP sul luua disaini, mis arvestab 
arhitektuurseid ning konstruktsiooni elemente nagu alloleval pildil näidatud konstruktsiooni 
postid. 
 

 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on määrata ülesanded ning seda toetavad protsessid disaini 
koordineerimiseks; määrata sammud kontrollimaks MEP süsteemide kokkulangevusi; esitada 
soovituslikke juhtnööre kokkulangevuste kontrolliks MEP süsteemide vahel; määrata sammud 
projektide koordineerimiseks; esitada soovituslikke juhtnööre Revit projektide 
koordineerimiseks; kontrollida kokkulangevusi kõikide distsipliinide vahel ning korrigeerida 
iga raporteeritud kokkulangevus; kasutada koordineerimise töövahendeid projekti 
informatsiooni linkimiseks teistest Revit projekti failidest. 
 

Disaini koordineerimise protsess 
 
Üldjoontes saab esitada soovituslikud ülesanded, mida sa teed disaini info koordineerimiseks. 
Siin kirjeldatud protsessid on spetsiifilised igale töö stsenaariumile ning pole ilmtingimata 
omavahel seotud. Pigem esitab iga protsess  põhimõtteid, kuidas kasutada tarkvara ülesannete 
lahendamiseks, millega sina kui MEP insener võid kokku puutuda süsteemide disaini 
koordineerimisel oma ehitusmudelis, aga ka arhitektuurse ning konstruktsiooni disaini koha 
pealt MEP disainis. 
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Ülesanded ning töövahendid 
 
Järgmine tabel esitab inseneri ülesanded, mida pead disaini koordineerimiseks läbi viima üle 
erinevate süsteemide. Samuti esitatakse tarkvara protsessid nende ülesannete elluviimiseks 
ning lisatud on ka tarkvara omadused, mida iga protsessi juures kasutad. 
 
Inseneri ülesanne Tarkvara protsess Tarkvara omadus 
Kokkulangevuste kontroll 
MEP süsteemide vahel 

1. Käivita kokkulangevuste 
    kontroll. 
2. Korrigeeri raporteeritud 
    kokkulangevused. 
3. Käivita kokkulangevuse 
    kontroll uuesti. 

- Töövahend Interference 
  Check. 
- Dialoog Interference 
  Report. 
- Töövahend Show. 
- Töövahend Refresh 

Revit projektide 
koordineerimine 

1. Lingi Revit Architecture     fail. 
2. Lingi Revit Structure fail. 

- Töövahend Import/Link 
- Töövahend Copy/Monitor 
- Töövahend Room Tag 
- Töövahend Interference 
  Check. 

 

Interferentsi kontroll MEP süsteemide vahel 
 
Kasutades Interference Check töövahendit saad automaatselt analüüsida oma mudelit 
kokkulangevuste lõikes erinevate valitud elementide vahel. Selle kontrolli tulemusena 
esitatakse raport ühes kõikide kokkulangevustega. Kasutades töövahendit Show vastavas 
raportis, saad esile tõsta iga kokkulangevuse ning korrigeerida seda vastavalt. Töövahend 
Refresh vastavas raportis esitab, kas sinu kokkulangevuse eemaldamine õnnestus. 
 
Kokkulangevuste kontroll on iteratiivne protseduur. Ühelt poolt saad kasutada Refresh 
töövahendit, et kontrollida, kas raporteeritud kokkulangevused on eemaldatud, kuid sa ei tea, 
kas uusi kokkulangevusi luuakse selle tulemusena. Sa pead seetõttu kokkulangevuste kontrolli 
uuesti käivitama, ning veenduma, et kõik kokkulangevused eemaldati. Seega kordad sa 
raporteeritud kokkulangevuste korrigeerimise protsessi senikaua, kuniks raport uuendamine 
enam kokkulangevusi ei tuvasta. 
 
Protsess: Kokkulangevuste kontroll MEP süsteemide vahel 
 
1. Käivita kokkulangevuste kontroll: 
 
 - Aktiveeri kõikide objektide esitus projektis. 
 - Vali elemendid, mille kohta soovid käivitada kokkulangevuste kontrolli. 
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2. Korrigeeri kokkulangevused: 
 
 - Leia iga raporteeritud kokkulangevus. 
 - Nihuta ühte kokkulangevat elementi teise eest ära. 
 - Värskenda raportit. 
 
3. Korda kokkulangevuste kontrolli. 
 

  
 
 

Juhtnööre kokkulangevuste kontrolliks MEP süsteemide vahel 
 
- Vali ainult need ehituskomponendid, millest oled huvitatud, kui käivitad 
 kokkulangevuste kontrolli, et protsessi enda aega lühendada. See kindlustab õige 
 koordineerimise disaini meeskonnas. 
 
- Dialoogis Interference Report vali objekt, mida soovid vaadata ning kliki Show. See 
 suurendab end vaatele, mis tõstab valitud objekti esile. 
 
- Värskenda koordineerimise kontrolli peale redigeerimist, et veenduda kokkulangevuse 
 paranduses. Värskendamine kontrollib vaid algses raportis esitatud objekte. 
 
- Korda kokkulangevuste kontrolli peale kokkulangevuste parandamist. See kindlustab, 
 et uusi kokkulangevusi pole tekitatud eelmiste korrigeerimiste käigus. See aitab sul 
 avastada ning parandada konfliktsed punktid juba enne ehituse algust. 
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Revit projektide koordineerimise protsess 
 
Kui sa vajad projekti infot arhitektuursest mudelist, mis on disainitud Revit Architecture 
tarkvaras ning konstruktsiooni mudelit, mis on disainitud Revit Structure tarkvaras, kasutad sa 
koordineerimise töövahendeid, et linkida vajalik disaini info, monitoorida lingitud mudeleid 
muudatuste vastu ning kontrollida, et lingitud elemendid ei kattuks elementidega hetkel 
aktiivsest projektist. 
 

Protsess: Revit projektide koordineerimine 
 
1. Arhitektuurse mudeli linkimine: 
 
 - Kopeeri ning monitoori arhitektuursed elemendid 
 - Lisa ruumi tähised, et kuvada lingitud ruumi infot. 
 

  
 
2. Konstruktsiooni mudeli linkimine: 
 
 - Kontrolli kokkulangevusi konstruktsiooni elementide ning HVAC elementide 
  vahel. 
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Juhtnööre Revit projektide koordineerimiseks 
 
- Seadista sätted Copy/Monitor töövahendil, et need kattuks ruumide faasidega failis, 
 mida hetke projektiga monitooritakse. 
 
- Monitoori korrused enne, kui üritad kopeerida ruume, kindlustamaks õigete ruumide 
 valik ning paigutus. 
 
- Dialoogis Interference Report vali objekt, mis sind huvitab ning kliki Show. See 
 suurendab sind vaatele, mis esitab valitud objekti. 
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Harjutus 8.1: Kokkulangevuste kontroll MEP süsteemide vahel 
 
Selles näiteülesandes kontrollid sa kokkulangevusi erinevate distsipliinide vahel ning 
korrigeerid iga raporteeritud kokkulangevuse. 
 
Sa oled lõpetanud algse disaini oma MEP süsteemi lõikes ning tahad veenduda, et MEP 
objektide vahel ei eksisteeri kokkulangevusi, kui need siiski esinevad, siis tahad need 
eemaldada. Sa käivitad kokkulangevuse analüüsi kõikide plafoonide, postide, venttorude 
liitmike, venttorude, valgustite ning torustike vahel. Läbi Show töövahendi saad igat 
kokkulangevust vaadata joonisel Sa eemaldad kokkulangevuse nii, et nihutad ühte 
kokkulangevat elementi teisest eemale. Sa klikid nupul Refresh raportis Interference Report, 
et veenduda kõikide kokkulangevuste eemaldamises. 
 
Kui sa taaskäivitad kokkulangevuse analüüsi, siis leiad sa uue kokkulangevuse, mis on 
põhjustatud eelmise eemaldamisest. Sa parandad ka selle kokkulangevuse ning käivitad 
analüüsi uuesti. Kui kuvatakse, et ühtegi kokkulangevust ei leitud, on sinu joonis puhastatud 
kokkulangevustest. 
 
Sa teed järgmist: 
- Käivitad kokkulangevuse kontrolli. 
- Parandad kokkulangevused. 
- Kontrollid ning parandad uue kokkulangevuse. 
- Taaskäivitad veel viimase kokkulangevuse kontrolli. 
 

 
 
 
Kokkulangevuste kontrolli läbiviimine 
 
1. Ava c_interfere general.rvt. Fail avaneb plaaniliselt vaatelt. 
2. Vajuta VG. 
3. Dialoogis Visibility/Graphic Overrides, paanil Model Categories: 
 



 

Autodesk Revit | Baaskursus (MEP) | Raido Puust | 2021 178/268 
 

 - Kliki All. 
 - Sektsioonis Visibility, vali mistahes tühi kastike, et automaatselt valida kõik 
  kategooriad. 
 
 - Kliki OK. 
 
4. Menüüst Tools > Interference Check > Run Check. 
5. Dialoogis Interference Check, vali järgmised kastikesed mõlemas veerus: 
 
 - Air Terminals 
 - Columns 
 - Lighting Fixtures 
 - Pipes 
 
6. Dialoogis Interference Check, vali järgmised kastikesed paremast veerust: 
 
 - Duct Fittings 
 - Ducts 
 
7. Kliki OK. Dialoog Interference Report kuvatakse, mis esitab kõik leitud 
 kokkulangevused. 
 
 
Kokkulangevuste parandamine 
 
1. Dialoogis Interference Report, sektsioonis Columns, vali esimene kokkulangevus 
 raportis, ning kliki Show. 
 
2. Joonisel, tiri venttoru, mis on ühendatud kokkulangeva venttoru liitmikuga teisele 
 poole seina. 
 

  
 
3. Dialoogis Interference Report, kliki Refresh. Pane tähele, et venttoru ning posti 
 kokkulangevust enam ei esitata raportis. 
 
4. Dialoogis Interference Report, sektsioonis Pipes: 
 
 - Laienda Pipes. 
 - Vali Pipes : Pipe Types : Chilled Water – Mark 70 : id 829449. 
 - Kliki Show. 
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5. View aknas, suurenda end nii, et näeksid esile tõstetud toru venttoru suhtes. 
 

  
 
6. Tiri toru allapoole, et nihutada see nelinurkse ristlõikega venttorust eemale. 
 

  
 
7. Dialoogis Interference Report, kliki Refresh. Pane tähele, et toru ning venttoru liitmiku 
 vaheline kokkulangevus on eemaldatud. 
 
8. Dialoogis Interference Report, sektsioonis Lighting Fixtures: 
 
 - Vali Air Terminals. 
 - Kliki Show. 
 
9. Suurenda end nii, et näed esile tõstetud õhuterminale teiste elementide suhtes. Tiri 
 valgusti venttoru peale. 
 

  
 
 Vajuta ESC klahvi, et tühistada valik. 
 
10. Dialoogis Interference Report, kliki Refresh. Pane tähele, et õhuterminali ning valgusti 
 vaheline kokkulangevus on eemaldatud raportist. 
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11. Dialoogis Interference Report, kliki Close. 
 
 
Kontrolli ning korrigeeri uus kokkulangevus 
 
1. Menüüst Tools > Interference Check > Run Check. 
2. Dialoogis Interference Check vali mõlema veeru osas: 
 
 - Sektsioonis Categories From, vali Current Project. 
 - Vali Ducts ning Lighting Fixtures kastikesed. 
 - Kliki OK. 
 
 Dialoog Interference Report dialoog kuvatakse, mis esitab uue kokkulangevuse, mis 
 tekkis, kui üritati parandada eelmist kokkulangevust raportis. 
 
3. Dialoogis Interference Report: 
 
 - Vali Ducts. 
 - Kliki Show. 
 
4. Sa pead nihutama valgusti venttorult eemale, kuid selle nägemine on venttoru poolt 
 blokeeritud. Selleks, et ajutiselt peita venttoru vaatest, vali venttoru. 
 
5. View Control Bar: 
 
 - Kliki Temporary Hide/Isolate. 
 - Kliki Hide Element. 
 
 Venttoru peidetakse ning valgustid saab nüüd lihtsalt valida. 
 
6. Tiri valgusti õhuterminali poole nii, et see on vähemalt 275 cm seinast vasakul. 
 

  
 
7. View Control Bar: 
 
 - Kliki Temporary Hide/Isolate. 
 - Kliki Reset Temporary Hide/Isolate. 
 
 Peidetud venttoru kuvatakse taas. 
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8. Dialoogis Interference Report: 
 
 - Kliki Refresh. Pane tähele, et kokkulangevust enam raportis ei kuvata. 
 - Kliki Close. 
 
 
Viimase kokkulangevuse analüüsi käivitamine 
 
1. Menüüst Tools > Interference Check > Run Check. 
2. Dialoogis Interference Check, sektsioonis Categories From, vali Current Project 
 mõlemas veerus. 
 
3. Dialoogis Interference Check, mõlemas veerus, vali järgmised kastid: 
 
 - Air Terminals 
 - Columns 
 - Lighting Fixtures 
 - Pipes 
 
4. Dialoogis Interference Check, paremas veerus, vali järgmised kastid: 
 
 - Duct Fittings 
 - Ducts 
 
5. Kliki OK. 
6. Revit dialoogis kliki OK. 
 

  
 
7. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Harjutus 8.2: Revit projektide koordineerimine 
 
Selles näiteülesandes kasutad sa koordineerimise töövahendeid Revit MEP tarkvaras, et 
linkida projekti infot teisest Revit projekti failist. 
 
Sinu projekti kolmandal korrusel on ruumid ilma definitsioonideta. Nendele ruumidele disaini 
info lisamiseks lingid sa arhitektuurse disaini oma projekti. Sa kasutad töövahendit 
Copy/Monitor, et kopeerida ning monitoorida ruume ja korrust lingitud mudeli kolmandalt 
korruselt nii, et sind teavitatakse igast disaini muudatusest. Samuti lisad sa ruumi tähised, et 
kuvada infot otse lingituna arhitektuurse mudeliga. 
 
Seejärel lingid sa konstruktsiooni mudeli oma projekti. Sa käivitad kokkulangevuste analüüsi, 
et kontrollida konstruktsiooni poste ning raame lingitud mudelilt venttorude ning venttoru 
liitmikega sinu enda projektist. Kasutades kokkulangevuste raportit, eemaldad sa 
kokkulangevuse nii, et sa saad koordineerida konstruktsiooni ning HVAC disainid omavahel. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lingid arhitektuurse mudeli. 
- Kopeerid ning monitoorid ruume ja korrust kolmandalt korruselt. 
- Lingid ruumi info. 
- Lingid ning koordineerid konstruktsiooni mudeli. 
 

 
 
Arhitektuurse mudeli linkimine 
 
1. Ava c_coord.rvt. Fail avaneb esimese korruse plaanilt. 
2. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk 3RD FLOOR peal. 
3. Menüüst File > Import/Link > Revit. 
4. Dialoogis Import/Link RVT 
 
 - Vali c_Arch.rvt. 
 - Sektsioonis Positioning, veendu et oleks valitud Auto – Origin to Origin. 
 - Kliki Open. 
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5. Menüüst Tools > Copy/Monitor > Select Link. 
6. Vaate aknas vali mudel, et linkida hetkel aktiivse projektiga c_coord.rvt. 
 

  
 
Ruumide ning korruse kopeerimine ning monitooring kolmandal korrusel 
 
1. Design Bar, paan Copy/Monitor, kliki Options. 
2. Dialoogis Copy/Monitor Options, paanil Rooms, sektsioonis Additional Copy 
 Parameters, sektsioonis Phases, kliki Edit. 
 
3. Dialoogis Phases, sektsioonis Phase from Link File: 
 
 - Vali Existing > Existing (0 Rooms). 
 - Vali New Construction, vali New Construction (12 Rooms). 
 
4. Kliki OK, et sulgeda dialoog. 
5. Projekti brauseris, sektsioonis Elevations (Building Elevations), tee topelt-klikk 
 Elevation 1-a peal. 
 
6. Design Bar peal, paanil Copy/Monitor, kliki Monitor. 
7. View aknas vali 3RD FLOOR. 
 

  
 
8. Vali 3RD FLOOR kõrgusjoon, et monitoorida seda korruse elementi. Kuvatakse 
 Monitor ikoon, mis näitab et kolmandat korrust sellest lingitud mudelist nüüd 
 monitooritakse. 
 

  
 
9. Paanil Design Bar, Copy/Monitor, kliki Copy Rooms. 
10. Dialoogis Revit, kliki OK, et võtta teadmiseks 10 ruumi kopeerimine. 
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11. Design Bar, paan Copy/Monitor, kliki Finish Mode. 
12. Sulge Elevation 1 – a vaate aken. 
 
 
Ruumi info linkimine 
 
1. Koordineerimise failis, suurenda end kontori- ning nõupidamiste ruumidesse. 
2. Design Bar, paan Drafting, kliki Room Tag. Pane tähele, et View aknas esitatakse need 
 ruumid sinisega, millesse saad lisada ruumi tähiseid. 
 

  
 
3. Vali neist iga esitatud ruum, et kuvada ruumi infot. 
 

  
 
4. Vajuta ESC klahvi, et väljuda töövahendist Room Tag. 
5. Sulge 3RD FLOOR vaate aken. 
 
 
Konstruktsiooni mudeli linkimine ning koordineerimine 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT HVAC 
 DUCTWORK peal. 
 
2. Menüüst File > Import/Link > Revit. 
3. Dialoogis Import/Link RVT 
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 - Vali c_Structure.rvt. 
 - Sektsioonis Positioning, veendu et oleks valitud Auto – Origin to Origin. 
 - Kliki Open. 
 
4. Menüüst Tools > Interference Check > Run Check. 
5. Dialoogis Interference Check, vasakus veerus: 
 
 - Categories From vali c_Structure.rvt. 
 - Vali Structural Columns kastike. 
 - Vali Structural Framing kastike. 
 
6. Paremas veerus: 
 
 - Vali Categories From, veendu et siin oleks valitud Current Project. 
 - Vali Duct Fittings kastike. 
 - Vali Ducts kastike. 
 
7. Kliki OK. 
8. Vaata kokkulangevuste raportit. Korrigeeri iga kokkulangevus, et koordineerida 
 konstruktsiooni elemendid venttorudega projektis. 
 
9. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 



 

Autodesk Revit | Baaskursus (MEP) | Raido Puust | 2021 186/268 
 

Moodul 3 

Projekti info dokumenteerimine 
 
Selles moodulis õpid sa looma spetse ning analüüsima disaini elemente. Samuti õpid tundma, 
kuidas luua erinevaid vaateid, konstruktsiooni lehti, et disaini läbi suhelda klientide ning 
lepingupartneritega. 
 
Eesmärgid: 
 
- Lisad ning redigeerid spetsifikatsioone. 
- Lood vaated. 
- Lood konstruktsiooni lehed. 
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Õppetund 9: Töötamine spetsifikatsioonidega 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas lisada ning redigeerida spetsifikatsioone. 
 
Spetsid on kasulikud disaini elementide analüüsiks. Samuti moodustavad need ühe osa 
konstruktsioonidokumentidest. Samamoodi nagu projekti brauser haldab kõiki erinevaid 
vaateid projektis, haldab see ka kõiki spetse, mis projekti mahus on loodud. 
 
Ehkki objektide tähistamine (tag) pole ilmtingimata vajalik selleks, et neid spetsifikatsiooni 
saada, aitavad tähised identifitseerida elemente ning jagada seda infot spetsifikatsioonidega. 
 

 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on määrata põhisammud spetsitabelite loomise ning töötamise 
protsessis; määrata põhisammud spetsitabelite redigeerimises; esitada soovituslikke juhtnööre 
spetsitabelite redigeerimiseks; määrata samme tähiste lisamiseks ning redigeerimiseks; esitada 
soovituslikke juhtnööre tähiste lisamiseks ning redigeerimiseks; määrata samme VAV spetside 
loomiseks; esitada soovituslikke juhtnööre VAV spetside loomiseks; määrata samme 
valgustite spetside loomiseks ehitusmudeli kindla korruse kohta; esitada soovituslikke 
juhtnööre valgustite spetside loomiseks; määrata põhisammud kilpide spetside loomiseks; 
esitada soovituslikke juhtnööre kilpide spetside loomiseks; redigeerid spetse; rakendad 
tähised venttorustiku-, torustiku- ning elektri joonistele; lood uue VAV spetsi ning lisad 
jagatud parameetri sellele; lood ning redigeerid valgustite spetsi; vaatad ning lood kilbi spetsi. 
 

Spetside loomise ning nendega töötamise protsess 
 
Sa saad luua spetse järgides soovituslikke tegevuste jada. Allpool kirjeldatud protsessid on 
omased kindlale tööstsenaariumile ning pole ilmtingimata omavahel seotud. Pigem esitab iga 
protsess kontseptsiooni, kuidas Revit MEP tarkvara kasutada, et ülesandeid lahendada, 
millega sina kui MEP insener võid kokku puutuda, kui lisad spetse oma ehitusmudelile. 
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Protsess: Spetside loomine ning nendega töötamine 
 
Järgmine tabel esitab inseneri ülesanded, millega sa puutud kokku, kui töötad spetsidega. 
Samuti esitab see tarkvara protsessid nende tegevuste elluviimiseks ning esitab tarkvara 
omadused, mida iga protsessi juures kasutada. 
 
Inseneri ülesanne Tarkvara protsess Tarkvara omadus 
Loo VAV kastide spetsid 1. Loo uus mehaanika 

    seadmete spets. 
2. Redigeeri seadmete 
    perekonna tüübi faili, et 
    lisada parameetrid. 
3. Uuenda spetsi uute 
    parameetritega. 

- Töövahend New Schedule 
- RFA fail 
- Dialoog Edit Shared 
  Parameters 
- Dialoog Parameter 
  Properties 
- Dialoog Shared Parameters 
- Dialoog Family Types 
- Dialoog Associate Family 
  Parameter 

Valgustite spetsi loomine 1. Loo uus valgustite spets. 
2. Lisa soovitud väljad spetsi. 
3. Sorteeri ning filtreeri 
    spets. 
4. Vorminda spets. 
5. Lisa teksti kirjeldused 
    spetsi. 

- Töövahend New Schedule 
- Dialoog Schedule 
  Properties 

Kilpide spetside loomine 1. Loo kilbi spets. 
2. Disain-kilbi spetsis kasuta 
    sorteerimist, filtreerimist 
    ning küljendamist 
    vastavalt vajadusele. 

- Töövahend Panel Schedule 
- Töövahend New Schedule 
- Dialoog Schedule 
  Properties 

Spetside redigeerimine 1. Sorteeri spets. 
2. Filtreeri spets. 
3. Tingimuslik vormistus 
    spetsile. 
4. Küljenda spets. 

- Dialoog Schedule 
  Properties 

Tähiste lisamine ning 
redigeerimine 

1. Lae tähise perekond 
    projekti. 
2. Lisa tähised. 
3. Redigeeri tähiste etikette. 

- Töövahend Tag by 
  Category 
- RFA failid 
- Dialoog Tags 
- Säte Leader 
- Säte Tag on Placement 
- Säte Edit Family 
- Töövahend Label 
- Töövahend Room Tag 
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Spetside redigeerimise protsess 
 
Peale spetside loomist saad neid redigeerida ning manipuleerida andmestikuga, mida need 
kuvavad. Näiteks saad andmestikku filtreerida ning sorteerida, kasutada tingimuslikku 
küljendust, et esile tõsta mingit olulist infot ning muuta spetside välimust teksti suuruse 
muutmise jne teel. Spetside redigeerimine võimaldab sul luua tähendusrikkaid spetse disaini 
info kohta, mida saad kasutada raportite koostamiseks või analüüside läbiviimiseks, kas 
disaini väärtused vastavad nõuetele. 
 
Protsess: Spetside redigeerimine 
 
1. Sorteeri spets. 
 

  
 
2. Spetsi filtreerimine. 
 

  
 
3. Kasuta sätet Conditional Format, et esile tõsta olulist infot spetsis. 
 

  
4. Vorminda spetsi väljanägemine. 
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Juhtnööre spetside redigeerimiseks 
 
- Kasuta spetside sorteerimise omadust, et kontrollida info esituse järjekorda spetsis. 
- Kasuta spetside filtreerimise töövahendeid, et kontrollida, millist infot spetsis 
 näidatakse. 
 
- Kasuta peidetud veerge, et sorteerida andmestikku, mis pole nähtav. 
- Kasuta tingimuslikku vormingut, et esitada olulist disaini info kriteeriumit, mis on 
 väljapool lubatud piire. 
 
- Kasuta spetside küljendamise töövahendeid, et kontrollida spetsi väljanägemist, nagu 
 teksti font ning selle suurus, kui see lisatakse lehele. 
 
Näide 
 
Järgmine pilt esitab paani Sorting/Grouping dialoogist Schedule Properties. Kasutades seda 
omadust sellelt paanilt, saad kontrollida spetsitabelis oleva info järjestust. 
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Tähiste lisamise ning redigeerimise protsess 
 
Tähised (tags) pakuvad erinevat disaini infot, mis varieerub ahela numbrist näiteks kontaktile 
kuni õhuvooluhulga väärtusele tähistatud ruumis. Mitmed tähised tulevad tarkvara poolt 
eeldefineeritutena, ning need on ka kategooriatesse jaotatud. Kataloogist C:\Documents and 
Settings\All Users\Application Data\Autodesk\<Revit Content rada>\Metric 
Library\Annotations võib leida ca 50 erinevat eeldefineeritud tähist. Samuti on eraldi 
kataloogid Architectural, Electrical, Mechanical ning Pipe selle sama kataloogi sees, kust 
leiad veelgi lisa tähised. 
 
Esmalt pead laadima tähise joonisele, et saaksid seda kasutada. Peale tähiste lisamist, saad 
redigeerida tähistatud elemente läbi tähise redigeerimise. Samuti saad redigeerida seda, mida 
tähis esitab. 
 
Protsess: Tähiste lisamine ning redigeerimine 
 
1. Lae tähis projekti. 
 

  
 
2. Lisa tähised. 
 

  
 
3. Redigeeri vajadusel tähiseid: 
 
 - Redigeeri tähiste etiketti. 
 - Paiguta tähised ümber. 
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Juhtnööre tähiste lisamiseks ning redigeerimiseks 
 
Kasuta järgmiseid juhtnööre, et optimeerida tähiste funktsionaalsust ning välimust. 
 
- Lae standardsed tähised firma üldmalli, et neile lihtsalt ning kiirelt ligi pääseda. 
- Kasuta automaatset leader sätet, kui lisad tähiseid, mis piirab nende liikumisvõimet 
 peale paigutamist. 
 
- Loo kasutajapõhised tähised, mis sisaldavad kogu vajalikku infot selle asemel, et 
 tähistada ühte objekti mitu korda. 
 
Näide 
 
Järgmine pilt esitab dialoogi Element Properties tähise kohta. Sa saad valida Leader Line 
parameetri selles dialoogis, et piirata tähise liikumisvõimet peale selle paigutamist. 
 

 
 

 

VAV kasti spetsi loomise protsess 
 
Sa lood VAV kasti spetsi esmalt luues mehaanika seadmete spetsi ning seejärel kasutades 
filtrit, et kuvada ainult VAV seadmete elemente. Lisamaks väljasid, mis on omased vaid VAV 
seadmetele, ning mis pole kättesaadavad spetsi omaduste nimekirjast, saad redigeerida RFA 
(Revit perekond) faili VAV perekonna tüübi juures, mis hoiab endas kõike olulist info VAV 
perekonna kohta. RFA failis lisad sa parameetrid perekonna tüübile laadides eeldefineeritud 
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jagatud parameetrite faili või luues uued parameetrid. Peale nende parameetrite sidumist VAV 
kastiga, saad nende parameetrite väärtuseid kuvada oma spetsis. 
 
 
Protsess: VAV seadme spetsi loomine 
 
1. Loo uus mehaanika seadmete spets: 
 
 - Vali ning sorteeri väljad. 
 - Filtreeri spetsi nii, et see näitaks vaid VAV seadmeid. 
 

  
 
2. Redigeeri VAV seadmeid, et lisada parameetrid: 
 
 - Seo jagatud parameetri fail VAV seadmega. 
 - Loo uus jagatud parameeter. 
 - Lisad parameeter VAV seadmele. 
 - Salvesta redigeeritud RFA fail oma projektis. 
 

  
 
3. Seo jagatud parameetrid VAV ühendusega (connector). 
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4. Uuenda spetsi jagatud parameetritega. 
 

  
 

Juhtnööre VAV seadmete spetside loomiseks 
 
- Kasuta spetsi filtreerimise töövahendeid, et piirata spetsi valik VAV seadmetele. 
- Loo valemi-põhine veerg, et võimaldada importida disaini kriteerium, mida 
 arvutatakse nagu õhuvooluhulk ruutmeetrile ruumi pindalast. 
 
- Kasuta tingimuslikku vormistust, et esitada disaini kitsaskohad, mis põhinevad 
 arvutatud väärtustel, nagu ebapiisav sissepuhke õhuhulk ruumi ruutmeetri kohta. 
 
- Kasuta spetsi sorteerimise sätet, et sorteerida VAV seadmed ruumi või seadme enda 
 järgi. 
 



 

Autodesk Revit | Baaskursus (MEP) | Raido Puust | 2021 195/268 
 

Näide 
 
Järgmine pilt esitab spetsi filtreerimise töövahendeid dialoogis Schedule Properties. Sa saad 
kasutada neid töövahendeid, et piirata objektide esitus spetsis kindlale kriteeriumile. 
 

 
 
 

Valgustite spetsi loomise protsess 
 
Spetside töötamine on üldjuhul iteratiivne protsess, mille abil sa vaata spetsis kuvatavaid 
andmeid, otsustad, mis infot spets peaks kuvama, redigeerid spetsi andmeid ning reasta spetsi 
andmeid ümber. 
 
Töötades valgustite spetsidega järgid sa samasid printsiipe kui iga teisegi spetsi juures: lood 
spetsi, rakendad sorteerimise ning filtreerimise seaded, lisad lisainfot sinna, kus see on 
oluline. Iga tekst, mille sisestad otse spetsi, uuendatakse ka elemendi omaduste lehel. 
 
Protsess: Valgustite spetsi loomine 
 
1. Loo uus valgustite spets. 
 

  
 
2. Redigeeri spetsi: 
 
 - Nimeta spets ümber. 
 - Filtreeri spetsi. 
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 - Küljenda spetsi. 
 - Lisa tekst spetsile. 
 

  
 

Juhtnööre valgustite spetsi loomiseks 
 
- Kasuta peidetud Room:Level veergu, et sorteerida valgustid spetsis korruse põhjal. 
- Kasuta tingimuslikku vormistust spetsis, et esile tõsta puudused valgustuse tasemetes 
 nõutud väärtuste suhtes. 
 
- Tühista valik Itemize Every Instance säte paanil Sorting/Grouping (dialoog Element 
 Properties), et kuvada iga valgusti tüübi kohta vaid üks rida. 
 
Näide 
 
Järgmine tabel esitab valgustite spetsi. Tühistades sätte Itemize Every Instance, kuvab 
valgustite spets iga tüübi kohta vaid ühe rea. 
 

 
 

Elektrikilpide loomise protsess 
 
Kilpide spetsi loomiseks on sul kaks võimalust. Kasutades töövahendit Panel Schedule, saad 
automaatselt luua kilbi spetsi, mille saad lisada konstruktsiooni dokumentide hulka. Samas 
võid sa luua uue spetsi elektriahelate kohta; lisada soovitud väljad, millest üks oleks Pane; 
sorteerida ning filtreerida spets. Allpool on kirjeldatud teist meetodit. 
 
Protsess: Kilpide spetsi loomine 
 
1. Loo uus elektriahela (electrical-circuit) spets. 
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2. Redigeeri spetsi: 
 
 - Lisa väljad spetsi, millest üks oleks Panel. 
 - Filtreeri spetsi. 
 - Küljenda spets. 
 

  
 

Juhtnööre kilpide spetside loomiseks 
 
- Kasuta väljasid kõikidest nimekirjadest, kuna ruumi info võib osutuda väga kasulikuks 
 sorteerimisel ning filtreerimisel. 
 
- Kasuta tavapäraseid spetsi töövahendeid, et luua kasutajapõhine kilbi spets. 
- Kasuta kasutajapõhist spetsi, et redigeerida ahela infot spetsis või läbi viia 
 disainianalüüse. 
 
- Kasuta Panel Schedule töövahendit, et luua standardse stiiliga kilbi spets. 
- Kasuta standardset kilbi spetsi, et esitada elektri kilbi kujundust. 
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Harjutus 9.1: Spetside redigeerimine 
 
Selles näiteülesandes kasutad sa põhilisis spetsi omadusi, et kontrollida spetsi esitust. 
 
Sa alustad õhuterminalide spetsiga, mis esitab kõik plafoonid ehitises. Sa soovid sorteerida 
seda spetsi nii, et see loeks kokku plafoonid nende tüüpide järgi. Kuna mõned plafoonid ei 
oma veel tüübi parameetrit, pead sa tegema ka teise sorteerimise, et vältida sidumata 
plafoonide esitust ühe spetsitabeli reana. Samuti tühistad sa sätte Itemize Every Instance, kuna 
sa soovid kuvada kogu arvu. Selle tulemusena on sul spets, mis sisaldab plafooni tüüpide 
koguarvu spetsis. 
 
Järgmine spets, millega sa töötad, on valgustite spets meeste WC-s, mis asub alumise korruse 
tasapinnal. Hetkel esitab spets kõiki valgusteid terves hoones. Filtreerides spetsi omadusi 
korruse (Basement) järgi ning ruumi nime (Men’s) põhjal saad spetsi, mis esitab vaid alumise 
korruse meeste WC-s olevaid valgusteid. 
 
Seejärel rakendad sa tingimusliku formaadi väärtusele Lighting Delta ruumi 
valgustusanalüüsi spetsis. Selle tulemusena näidatakse kõiki Lighting Delta väärtuseid, mis on 
väiksemad kui 0, punase taustaga, esitades, et need ruumid ei täida valgustuse disainväärtuse 
tingimust. 
 
Viimaks redigeerid sa valgusteid, mis on juba lehele lisatud, läbi spetsi enda. Sa muudad 
spetsi esitust, mis uueneb automaatselt ka lehel, kuhu see on lisatud. 
 
Sa teed järgmist: 
- Sorteerid spetsi. 
- Filtreerid spetsi. 
- Tingimuslik formaat spetsile. 
- Muudad spetsi välimust. 
 

 
 
Spetsi sorteerimine 
 
1. Ava fail c_sched_general.rvt. 
 
 See fail avaneb Air Terminal Schedule vaatelt. 
 
2. Vaate aknas pane tähele, et spets kuvab hetkel kogu ehitise õhuplafoone. 
3. Parem klikk vaate akna sees. Kliki View Properties. 
4. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Other, Sorting/Grouping, kliki Edit. 
5. Dialoogis Schedule Properties, paanil Sorting/Grouping, vali Type Mark. 
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6. Vali Then by > Type. 
 

  
 
8. Kliki OK, et väljuda dialogist. Vaate aknas kuvatakse nüüd plafoonide koguarv. 
 
 
Spetsi filtreerimine 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Schedule/Quantities, tee topelt klikk Basement Men's 
 Washroom Fixture Schedule peal. 
 

  
 
2. Vaate aknas, veendu, et WC valgustid ehitises kuvatakse. 
 

  
 
3. Parem klikk vaate akna sees. Vali View Properties. 
4. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Other, Filter, kliki Edit. 
5. Dialoogis Schedule Properties,  paan Filter, sektsioonis Filter by: 
 
 -. Vali Level. 
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 - Veendu, et Level > Equals. 
 - Vali B1 Basement. 
 
6. Dialoogis Schedule Properties, paan Filter, lisa And sektsioonis: 
 
 - Vali Room: Name. 
 - Veendu, et Room: Name > Equals. 
 - Vali Men’s. 
 
7. Kliki OK, et väljuda dialoogist. Pane tähele vaate akent, vaid valgustid alumise 
korruse  meeste WC-st kuvatakse. 
 
 
Tingimuslik küljendus spetsile 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Schedules/Quantities, tee topelt klikk Room Lighting 
 Analysis peal. 
 

  
 
2. Parem klikk vaate aknas. Vali View Properties. 
3. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Other, vali Formatting real Edit. 
4. Dialoogis Schedule Properties, paan Formatting, vali Fields veerus Lighting Delta. 
5. Vali Conditional Format. 
6. Dialoogis Conditional Formatting: 
 
 - Vali Field > Lighting Delta. 
 - Vali Test > Less Than. 
 - Sisesta Value = 0 fc. 
 - Veendu, et Background Color = punane toon. 
 
7. Kliki OK, et väljuda dialoogist. Vaate aknas, pane tähele, et kõik valgustite muudud, 
 mis on väiksemad kui 0 fc, on punase taustaga. 
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Spetsi välimuse redigeerimine 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Sheets, tee topelt klikk S1.0 – Schedules peal. 
 

  
 
2. Suurenda end Lighting Fixture Schedule peale. 
 

  
 
3. Projekti brauseris, sektsioonis Schedules/Quantities, parem klikk Lighting Fixture 
 Schedule peal. Kliki Properties. 
 

  
 
4. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Other, real Formatting, kliki Edit. 
5. Dialoogis Schedule Properties, paanil Formatting: 
 
 - Kasuta SHIFT klahvi, et valida kõik väljad veerus Fields. 
 - Vali Alignment > Center. 
 
6. Paanil Appearance: 
 
 - Tühista kastike Blank Row Before Data. 
 - Header Text osas sisesta 3/8”. 
 - Vali kastike Header Text > Bold. 
 
7. Kliki OK, et väljuda dialoogist. 
8. Vaate aknas: 
 
 - Pane tähele, et spets, mis on lehele lisatud uuendatakse formaadi seadetega. 
 - Vali spets. 
 
9. Tiri selle objektipunkte, et muuta veerud laiemaks. 
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10. Sulge failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Harjutus 9.2: Tähiste lisamine ning redigeerimine 
 
Selles näiteülesandes rakendad sa tähised venttorustiku-, torustiku- ning elektri joonistele. 
 
Sa soovid tähistada mõned venttorud, kuid sobivat tähist pole joonisesse laetud. Seega pead sa 
esmalt laadima tähise mehaanika annotatsioonide raamatukogust. Seejärel lisad tähised 
olemasolevatele venttorudele ning redigeerid venttorude mõõtusid läbi venttoru tähise. Samuti 
lisad sa venttoru oma joonisele automaatse tähise lisamisega. Viimaks redigeerid sa venttoru 
tähist, lisad lining thickness parameetri ning seejärel ka torupõhja kõrgusmärgi. Enne venttoru 
jooniselt lahkumist, lisad sa ruumi tähise, mis esitab õhuvooluhulga. 
 
Seejärel liigud sa torustiku joonisele. Samuti pole ka siin tähiseid laetud, seega esmalt laed 
invert elevation pipe tähise vastavast piping annotations raamatukogust. Seejärel tähistad sa 
mõned VAV seadmed. 
 
Elektri valgustite joonisel tähistad sa mõne kojujooksud. Seejärel elektritoite joonisel tähistad 
sa kontaktid. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lisad venttoru tähised olemasolevatele venttorudele. 
- Lisad venttorud ühes automaatsete tähiste paigutamisega. 
- Lisad etiketi Lining Thickness venttoru tähisele. 
- Lisad Bottom Elevation etiketi venttoru tähisele. 
- Lisad HVAC ruumi tähise. 
- Lisad tähised torustiku plaanile. 
- Lisad tähised elektriplaani kojujooksudele. 
- Lisad tähised kontaktidele toiteplaanil. 
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Venttoru tähiste lisamine olemasolevatele venttorudele 
 
1. Ava c_sched_tagging.rvt. 
 
 Fail avaneb plaanilt B1 BASEMENT HVAC DUCTWORK. 
 
2. Vaate aknas suurenda end MEP mudeli alasse, mis näidatud alloleval pildil, et näha 
 WC Corridor alasse jäävaid venttorusid. 
 

  
 
3. Design Bar, paan Mechanical, kliki Tag > By Category. 
 

  
 
4. Paanil Options Bar, kliki Tags. 
 

  
 
5. Dialoogis Tags, kliki nupul Load, et laadida tähiste perekond oma projekti. 
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6. Dialoogis Open: 
 
 - Vali Annotations\Duct. 
 - Vali M_Duct Tag Rectangular – Section and Elevation.rfa. 
 - Kliki Open. 
 
7. Dialoogis Tags, kliki OK. 
8. Vaate aknas, kliki et lisada tähis venttorule. 
 

  
 
9. Options Bar, tühista linnuke Leader ees, lülitab viitjoone välja. 
 

  
 
10. Vaate aknas, kliki et lisada tähised kahele venttorule. 
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11. Design Bar, paan Mechanical, kliki Modify, et lõpetada käsk Tag. 
12. Vaate aknas tiri venttoru tähis (viitjoonega) allapoole. 
 

  
 
Venttorude lisamine automaatse tähise paigutusega 
 
1. Design Bar, paan Mechanical, kliki Duct, et lisada veel venttorusid. 
2. Vali Type Selector > Rectangular Duct : Galvanized – Takeoff Based. 
 

  
 
3. Options Bar, kliki Options. 
4. Dialoogis Layout Options: 
 
 - Vali kastike Tag on Placement. 
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 - Kliki OK. 
 
5. Vaate aknas, lisa kaks horisontaalset ning üks vertikaalne venttoru auditooriumisse, 
 alustades venttorust, mis asub WC Corridor läheduses (vaata pilti). 
 

  
 
 Märkus: Tähised lisatakse nüüd automaatselt venttorudele, kui sa lisad venttorud 
 MEP mudelisse. 
 
6. Design Bar, paan Mechanical, kliki Modify, et lõpetada käsk Duct. 
7. Vaate aknas: 
 
 - Vali tähis, mis paikne esimesena lisatud horisontaalsel venttorul. 
 - Vali kõrguse väärtus ning sisesta 24”. 
 - Vajuta ENTER. 
 
8. Muuda laiuse väärtust 24” peale. Kontrolli, et laius ning kõrgus venttorul uuendatakse 
 automaatselt peal tähise muutmist. 
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9. Vali 24” x 24” horisontaalne venttoru. 
10. Options Bar: 
 
 - Vali W (width) > 12”. 
 - Vali H (height) > 12”. 
 
 Tähised, mis on lisatud venttorudele, uuendatakse automaatselt uute venttorude 
 mõõtudega. 
 
 
Lining Thickness etiketi lisamine venttoru tähistele 
 
1. Vaate aknas, vali tähise X sümbol 12” x 12” horisontaalsel venttorul, mida just 
 redigeerisid. Vajadusel suurenda end joonise sisse, et tähist valida. 
 

  
 
2. Options Bar, kliki Edit Family. 
 

  
 
3. Revit dialoogis, kliki Yes, et redigeerida tähise perekonda. 
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4. Design Bar, paanil Family, kliki Label. 
5. Vaate aknas, vali punkt Width x Height etiketi allosas, et lisada etikett. 
6. Dialoogis Select Parameter: 
 
 - Sektsioonis Parameter, vali Lining Thickness. 
 - Kliki OK. 
 
7. Design Bar, paanil Family: 
 
 - Kliki Modify, et lõpetada Label käsk. 
 - Kliki Load into Projects, et kasutada uuendatud perekonda projektis. 
 
8. Dialoogis Load into Projects: 
 
 - Veendu, et c_sched_tagging.rvt kastike oleks valitud. 
 - Kliki OK. 
 
9. Dialoogis Reload Family, kliki Yes. Vaate aknas, lining thickness etiketi väärtus 
 kuvatakse kui 0” vastavatel venttoru tähistel. 
 

  
 
Torupõhja kõrgusmärgi lisamine 
 
1. Vaate aknas, vali tähise X sümbol, eelnevalt lisatud horisontaalse venttoru pealt. 
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2. Options Bar, kliki Edit Family. 
3. Revit dialoogis, kliki Yes, et redigeerida tähise perekonda. 
4. Vaate aknas, parem klikk Lining Thickness etiketi peal, kliki Delete. 
5. Design Bar, paanil Family, kliki Label. 
6. Vaate aknas, vali punkt allpool Width x Height etiketist. 
7. Dialoogis Select Parameter: 
 
 - Vali Bottom Elevation. 
 - Kliki OK. 
 
8. Design Bar, paanil Family, kliki Text. 
9. Vaate aknas: 
 
 - Vali punkt, kuhu soovid teksti lisada. 
 - Sisesta Bottom: 
 
10. Design Bar, Family paan, kliki Modify, et lõpetada Text käsk. 
11. Vaate aknas, tiri tekst, mille lisasid Bottom Elevation etiketi ette. 
 

  
 
12. Design Bar, paan Family, kliki Load into Projects. 
13. Dialoogis Load into Projects: 
 
 - Veendu, et c_sched_tagging.rvt kastike oleks valitud. 
 - Kliki OK. 
 
14. Dialoogis Reload Family, kliki Yes. Vaate aknas, pane tähele, et venttoru tähisele on 
 lisandunud etikett torupõhja kõrgusmärgi kohta. 
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HVAC ruumi tähise lisamine 
 
1. Vaate aknas liigu otse allapoole ruumi Main Hall B125. 
2. Design Bar, paanil Mechanical, kliki Space Tag. 
3. Type Selector, vali Custom HVAC Tag. 
 

  
 
4. Vali punkt 18” venttoru allosas olevas ruumis Reception B126. pane tähele, et tähis 
 sisaldab infot HVAC vooluhulga kohta ruumis. 
 

  
 
5. Vajuta ESC klahvi, et lõpetada Room Tag käsk. 
 
 
Tähiste lisamine torustike plaanile 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt-klikk B1 BASEMENT HVAC 
 PIPING peal. 
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2. Suurenda end terve plaani vaatesse. 
3. Suurenda end ruumi Utility Room B120. 
 

  
 
4. Design Bar, paan Mechanical, kliki Tag > By Category. 
5. Vali toru lõik, nagu näidatud joonisel. 
 

  
 
6. Dialoogis Revit, mis küsib, kas soovid laadida tähist, kliki Yes. 
7. Dialoogis Open: 
 
 - Tee topelt-klikk Annotations peal. 
 - Topelt-klikk Pipe kataloogil. 
 - Vali M_Invert Elevation Pipe Tag.rfa. 
 - Kliki Open. 
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8. Options Bar, vali Leader kastike. 
9. Vali kaks toru ruumist Utility Room B120 nii nagu näidatud pildil, et lisada tähised 
 kõrgusmärkidega. 
 

  
 
10. Vajuta ESC klahvi, et lõpetada käsk Tag. 
11. Vali alumine tähis, ning tiri seda paremale poole, et see umber paigutada. 
 

  
 
12. Design Bar, kliki Tag > By Category. 
13. Options Bar, tühista linnuke Leader eest. 
14. Vali VAV kastike, mis asub ruumi Main Hall B125 ülemises parempoolses nurgas. 
 

  
 
Tähiste lisamine kojujooksudele elektriplaanidel 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT 
 ELECTRICAL LIGHTING peal. 
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2. Vaate aknas, liigu ruumi peale WC Corridor. 
3. Design Bar, paanil Electrical, kliki Tag > By Category. 
 
 Märkus: Parem klikk Design Bar peal, et kuvad Electrical paan. 
 
4. Options Bar peal: 
 
 - Vali kastike Leader. 
 - Sisesta viitjoone pikkuseks 1/4". 
 
5. Vali kojujooksu nool ruumi WC Corridor paremast ülanurgast. Pane tähele, et 
lisatakse  tähis, mis esitab ahela numbri. 
 

  
 
6. Vali kojujooksu nool ruumi WC Corridor alumises vasakus nurgas. 
 

  
 
7. Vajuta ESC klahvi, et lõpetada Tag käsk. 
8. Vali kojujooksu tähis etiketiga 3 ning tiri seda kojujooksu noolest paremale. 
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9. Paiguta ka kojujooksu tähis 6 ümber nii, et see asuks noolest paremal. 
 

  
 
Tähiste lisamine kontaktidele toiteplaanil 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT 
 ELECTRICAL POWER peal. 
 

  
 
2. Suurenda end üle terve plaani. 
3. Suurenda end ruumi B121 ning B122 kohale. 
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4. Design Bar peal, paan Electrical, kliki Tag > By Category. 
5. Options Bar, tühista linnuke Leader kastist. 
6. Vaate aknas, vali mistahes elektrikomponent. 
7. Dialoogis Revit, kliki Yes. 
 

  
 
8. Dialoogis Open: 
 
 - Tee topelt-klikk Annotations peal. 
 - Tee topelt klikk Electrical peal. 
 - Vali M_Electrical Device Circuit Tag.rfa. 
 - Kliki Open. 
 
9. Vali kontaktid mõlema ruumi Room B121 ning B122 mõlemal küljel, et lisada ahela 
 tähised neile. 
 

  
 
10. Vajuta ESC klahvi, et lõpetada Tag käsk. 
11. Suurenda kahe kontakti alasse, mis asuvad ruume Conference Room B121 ning Main 
 Hall B125 eraldaval seinal. 
 



 

Autodesk Revit | Baaskursus (MEP) | Raido Puust | 2021 217/268 
 

  
 
12. Paiguta kaks ahela tähist kahele kontaktile lähemale. 
 

  
 
13. Menüüst File > Close. Ära salvesta muudatusi. 
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Harjutus 9.3: VAV seadme spetsi loomine 
 
Selles näiteülesandes lood sa uue VAV seadme spetsi ning lisad sellele jagatud parameetrid. 
 
Esmalt lood sa mehaanikaseadmete spetsi, ning filtreerid seda vaid VAV seadmetele. Seejärel 
redigeerid sa VAV seadme perekonna tüüpi, et lisada sellele parameetreid eeldefineeritud 
jagatud parameetrite failist. Terve rida parameetreid on selles failis juba defineeritud ning sa 
lood veel ühe parameetri nimetusega Voltage. Seejärel seod sa jagatud parameetrid ühe 
ühenduslüliga VAV seadmel ning laed redigeeritud perekonna tüübi oma projekti. Viimaks 
uuendad sa spetsi, et see sisaldaks ka jagatud parameetreid. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lood VAV seadme spetsi. 
- Lisad jagatud parameetrid VAV perekonna tüübile. 
- Rakendad jagatud parameetrid VAV ühenduslülile. 
- Uuendad spetsi jagatud parameetritega. 
 

 
 
Uue VAV seadme spetsi loomine 
 
1. Ava fail c_sched_mechequip.rvt. 
  
 Fail avaneb B1 BASEMENT HVAC DUCTWORK plaanilt. 
 
2. Menüüst View > New > Schedule/Quantities. 
3. Dialoogis New Schedule: 
 
 - Vali Mechanical Equipment. 
 - Sisesta Name =  VAV Box Schedule. 
 - Kliki OK. 
 
4. Dialoogis Schedule Properties, paanil Fields, sektsioonis Available Fields: 
 
 - Tee topelt-klikk Mark peal. 
 - Tee topelt-klikk Type Mark, Family ning Type peal. 
 
5. Sektsioonis Select available fields from, vali Room. 
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6. Sektsioonis Available Fields, tee topelt klikk Room:Number peal. 
 

  
 
7. Paanil Filter, Filter by: 
 
 - Vali Type Mark. 
 - Vali Begins With. 
 - Sisesta VAV. 
 
8. Paanil Sorting/Grouping, vali Sort by > Type Mark. 
 

  
 
9. Kliki OK. Vaate aknas, mehaanika seadmete spets on filtreeritud näitama vaid VAV 
 seadmeid. 
 

  
 
Jagatu parameetrite lisamine VAV perekonna tüüpi 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Families > Mechanical Equipment, parem klikk 
 Parallel Fan Powered VAV. Kliki Edit. 
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2. Dialoogis Revit, kliki Yes. Vaate aknas, avatakse Parallel Fan Powered VAV.rfa. 
 

  
 
3. Menüüst File > Shared Parameters. Kliki OK Revit dialoogis, mis kuvatakse. 
4. Dialoogis Edit Shared Parameters, kliki Shared Parameter File > Browse. 
5. Dialoogis Open, vali Shared.txt koolitusfailide kataloogist. Kliki Open. 
 
 Märkus: Selleks, et harjutust uuesti läbi viia, pead sa shared.txt faili uuesti alla 
 laadima. 
 
6. Dialoogis Edit Shared Parameters, sektsioonis Under Parameters, kliki New. 
7. Dialoogis Parameter Properties: 
 
 - Sisesta Name = Voltage. 
 
  Märkus: Sa pead sisestama unikaalse nimetuse, kui näiteks Voltage juba 
   eksisteerib, sisesta näiteks Voltage7. 
 
 - Vali Discipline > Electrical. 
 - Vali Type of Parameter > Electrical Potential. 
 - Kliki OK. 
 
8. Dialoogis Edit Shared Parameters, kliki OK. 
9. Paanil Design Bar, Family paan, kliki Family Types. 
10. Dialoogis Family Types, sektsioonis Parameters, kliki Add. 
11. Dialoogis Parameter Properties, sektsioonis Parameter Type: 
 
 - Kliki Shared Parameter. 
 - Kliki Select. 
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12. Dialoogis Shared Parameters, sektsioonis Parameters, vali Voltage, või kuidas iganes 
 sa seda uut parameetrit nimetasid. Kliki OK. 
 
13. Dialoogis Parameter Properties, sektsioonis Parameter Data: 
 
 - Vali Group Parameter Under > Electrical – Loads. 
 - Veendu, et Type oleks valitud. 
 - Kliki OK. 
 
14. Dialoogis Family Types, sisesta Voltage reale veergu Formula = 480. 
 

  
 
15. Dialoogis Family Types, sisesta Name kasti erinev suurus. Pane tähele, et Voltage on 
 480 iga valitud suuruse korral sama, kuna see sisestati Formula väljale. 
 

  
 
16. Kliki OK. 
 
 
Jagatud parameetri lisamine VAV ühenduslülile 
 
1. Vaate aknas, vali Connector Element : Connector 3 : Power – Balanced. 
 

  
 
2. Options Bar, kliki Element Properties. 
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3. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Electrical – Loads, sektsioonis Voltage, 
 kliki parempoolsel nupul. 
 

  
 
4. Dialoogis Associate Family Parameter: 
 
 - Vali Voltage või kuidas-iganes sa seda uut parameetrit nimetasid. 
 - Kliki OK. 
 

  
 
5. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Electrical Loads, Number of Poles kliki 
 parempoolsel nupul. 
 

  
 
6. Dialoogis Associate Family Parameter: 
 
 - Vali Number of Poles. Kliki OK. 
 

  
 
7. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Electrical – Loads, vali System Type > 
 Power – Unbalanced. 
 
8. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Electrical – Loads, kliki real Apparent Load 
 Phase 3 parempoolsel nupul.  
 
9. Dialoogis Associate Family Parameter dialoogis: 
 
 - Vali Apparent Power Phase 3. 
 - Kliki OK. 
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10. Korda samme 8 ja 9 ka Apparent Load Phases 1 ning 2 tarvis. Seejärel kliki OK 
 dialoogis Element Properties. 
 
11. Menüüst File > Save As. Salvesta perekond kui Parallel Fan Powered VAV.rfa. 
12. Design Bar, paanil Family, kliki Load into Projects. 
13. Dialoogis Load into Projects: 
 
 - Vali kastike c_sched_mechequip.rvt. 
 - Kliki OK. 
 

  
 
14. Dialoogis Reload Family: 
 
 - Vali Override parameter values of existing types kastike. 
 - Kliki Yes. 
 

  
 
 
Spetsi uuendamine jagatud parameetritega 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Schedules/Quantities, tee topelt klikk VAV Box 
 Schedule peal. 
 
2. Parem klikk vaate aknas. Kliki View Properties. 
3. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Other, väljal Fields, kliki Edit. 
4. Dialoogis Schedule Properties, paanil Fields, sektsioonis Available Fields: 
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 - Vali Electrical Heat Power. Kliki Add. 
 - Vali Motor HP. Kliki Add. 
 - Vali Phase. Kliki Add. 
 - Vali Voltage või kuidas iganes sa selle uue parameetrina defineerisid. Kliki 
  Add. 
 
5. Kliki OK, et väljud dialoogist. Vaate aknas on uued väljad lisatud spetsile. 
 

  
 
6. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Harjutus 9.4: Valgustite spetsi loomine ning redigeerimine 
 
Selles näiteülesandes lood ning redigeerid valgustite spetsi. 
 
Sa alustad uue valgustite spetsi loomisega. Samas on selles spetsis olev info piiratud. Selle 
kasumlikkuse tõstmiseks, nimetad sa selle spetsi esmalt ümber kui Basement Lighting Fixture 
Schedule. See annab parema pildi, mida see spets esitab. Samuti filtreerid sa spetsi korruste 
lõikes nii, et vaid alumise korruse valgustid lisatakse ning lisad ka veeru Count, et arvutada 
kokku alumise korruse valgustid tüübi alusel. Lisaks parandad sa spetsi formaati läbi Count 
veeru vormingu ning lisad summaarse välja spetsile. 
 
Spetsi lõpetamiseks lisad sa kirjelduse valgustitele Type Mark A. Valgustite parameetrites 
veendu, et lisatud kirjeldus uuendatakse ka elemendi omaduste lehel. Seejärel redigeerid sa 
elemendi kirjelduse omadust ning kontrollid omakorda spetsist, et see sama väli uuendatakse. 
Viimaks sisestad sa väärtuse Lamp igale tüübi väljale. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lood valgustite spetsi. 
- Filtreerid spetsi. 
- Küljendad spetsi. 
- Lisad ning redigeerid tekstilisi kirjeid. 
 

 
 
 
Valgustite spetsi loomine 
 
1. Ava fail c_sched_lightfixt.rvt. 
 
 See fail avaneb plaanilt B1 BASEMENT ELECTRICAL LIGHTING. 
 
2. Menüüst View > New > Schedule/Quantities. 
3. Dialoogis New Schedule, sektsioonis Category, tee topelt-klikk Lighting Fixtures peal. 
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4. Dialoogis Schedule Properties, paan Fields, sektsioonis Available Fields, tee topelt-
 klikk järgmistel väljadel: 
 
 - Type Mark. 
 - Manufacturer. 
 - Model. 
 - Lamp. 
 - Electrical Data. 
 - Description. 
 
5. Dialoogis Schedule Properties, paanil Sorting/Grouping: 
 
 - Vali Sort by > Type Mark. 
 - Tühista linnuke Itemize Every Instance. 
 
6. Kliki OK. Vaate aknas luuakse valgustite tabel ning see sorteeritakse Type Mark 
 alusel. 
 

  
 
Spetsi filtreerimine 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Schedule/Quantities, parem klikk Lighting Fixture 
 Schedule peal. Kliki Rename. 
 
2. Dialoogis Rename View: 
 
 - Sisesta Name = Basement Lighting Fixture Schedule. 
 - Kliki OK. 
 

  
 
3. Option Bar, kliki Element Properties. 
4. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Other, real Fields, kliki Edit. 
5. Dialoogis Schedule Properties, paanil Fields, sektsioonis Available Fields: 
 
 - Tee topelt klikk Count peal. 
 - Tee topelt klikk Level peal. 
 
6. Dialoogis Schedule Properties, paanil Filter, Filter by: 
 
 - Vali Level. 
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 - Veendu, et Level > Equals. 
 - Vali B1 Basement. 
 
7. Paanil Formatting: 
 
 - Sektsioonis Fields, vali Level. 
 - Vali kastike Hidden Field. 
 
8. Kliki OK, et väljuda mõlemast dialoogist. Vaate aknas pane tähele, et väli Count on 
 lisatud tabelile. Peidetud väli Level filtreerib spetsi nii, et kuvatakse vaid alumise 
 korruse valgustid. 
 

  
 
Spetsi küljendamine 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Schedule/Quantities, parem klikk Basement Lighting 
 Fixture Schedule. Kliki Properties. 
 
2. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Other, real Formatting, kliki Edit. 
3. Dialoogis Schedule Properties, paanil Formatting: 
 
 - Sektsioonis Fields, vali Count. 
 - Vali Alignment = Center. 
 
4. Paanil Sorting/Grouping, vali Grand Totals kastike. 
 

  
 
5. Kliki OK, et väljuda dialoogist. Vaate aknas on veeru Count väärtused keskele 
 joondatud ning kuvatakse Grand Total välja tabeli allosas. 
 

  
 
Teksti kirjete lisamine ning redigeerimine 
 
1. Tiri Basement Lighting Fixture Schedule veeru Description serva eemale, et laiendad 
 veeru laiust. 
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2. Basement Lighting Fixture Schedule sektsioonis Description: 
 
 - Sisesta Type Mark A osas 2x4 Lensed Troffer. 
 - Vajuta ENTER. 
 

  
 
 Kõikide valgustite Type Mark A kirjeldused MEP mudelis on automaatselt uuendatud. 
 
3. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT 
 ELECTRICAL LIGHTING peal. 
 

  
 
4. Suurenda end joonisele. Vali Type Mark A valgusti. 
 

  
 
5. Options Bar, kliki Element Properties. 
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6. Dialoogis Element Properties, kliki Edit/New. 
7. Dialoogis Type Properties, sektsioonis Identity Data, Description osas veendu, et 
 Description = 2x4 Lensed Troffer. 
 

  
 
8. Dialoogis Type Properties, sisesta Description = 2x4 Parabolic Troffer. 
 

  
 
9. Kliki OK, et väljuda dialoogidest. 
 
 Kõikide valgustite Type Mark A kirjeldused MEP mudelis on automaatselt uuendatud 
 uuesti. 
 
10. Projekti brauseris, sektsioonis Schedule/Quantities, tee topelt klikk Basement Lighting 
 Fixture Schedule. 
 
11. Sektsioonis Basement Lighting Fixture Schedule, veendu, et Type Mark A, kirjeldus 
 Description on uuenenud automaatselt 2x4 Parabolic Troffer peale. 
 

  
 
12. Sektsioonis Basement Lighting Fixture Schedule, sektsioonis Lamp: 
 
 - Sisesta Type Mark A = (2) F32 T8. Vajuta ENTER. 
 - Sisesta Type Mark B vali (2) F32 T8. Vajuta ENTER. 
 - Sisesta Type Mark C = (8) F32 T8. Vajuta ENTER. 
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13. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Harjutus 9.5: Kilpide spetside loomine 
 
Selles näiteülesandes lood sa kilpide spetsid. 
 
Sinu elektri plaanil on kaks kilpi. Sa lood spetsi neile mõlemale läbi töövahendi Panel 
Schedule, mis esitab automaatselt kogu vajaliku info ühes kujundusega, mille võid kohe lisada 
konstruktsiooni dokumendile. Seejärel lood sa elektriahelate kilbi ning sorteerid selle kilbi 
põhiselt, et luua oma enda versioon kilbi spetsist. Kuna sul on nüüd suurem vabadus spetsis 
olevate väljade üle, saad kasutada seda spetsi, et analüüsida iga kilbi ahelaid. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lood kilbi spetsi oma konstruktsiooni dokumendile. 
- Lood kilbi spetsi oma disaini analüüsimiseks. 
 

 
 
Kilbi spetsi loomine konstruktsiooni dokumenteerimiseks 
 
1. Ava fail c_sched_panel.rvt. 
 
 Fail avaneb vaatelt B1 BASEMENT ELECTRICAL POWER. 
 
2. Design Bar, paanil Electrical, kliki Panel Schedule. 
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3. Dialoogis Select Panel: 
 
 - Vali LP-1. 
 

  
 
 - Kliki OK. 
 
4. Vaate aknas uuri kilbi spetsi, mis automaatselt luuakse. 
5. Menüüst View > New > Panel Schedule. 
6. Dialoogis Select Panel: 
 
 - Vali PP-1. 
 - Kliki OK. 
 
7. Vaate aknas, uuri kilbi spetsi. 
 

  
 
8. Sulge mõlemad kilbi spetsi aknad. 
 
 
Kilbi spetsi loomine disaini analüüsimiseks 
 
1. Menüüst View > New > Schedule/Quantities. 
2. Dialoogis New Schedule, sektsioonis Category: 
 
 - Vali Electrical Circuits. 
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 - Kliki OK. 
 
3. Dialoogis Schedule Properties, paanil Fields, sektsioonis Available Fields: 
 
 - Vali Panel. Kliki Add. 
 - Vali Circuit Number. Kliki Add. 
 - Vali Voltage. Kliki Add. 
 - Vali Length. Kliki Add. 
 - Vali Voltage Drop. Kliki Add. 
 - Vali Wire Size. Kliki Add. 
 
4. Dialoogis Schedule Properties, paanil Sorting/Grouping: 
 
 - Väli Sort by > Panel. 
 - Vali kastike Header. 
 - Vali Then by > Circuit Number. 
 
5. Kliki OK. Vaate aknas on nüüd ahelad spetsid grupeeritud kilbi alusel. 
6. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Õppetund 10: Vaadete loomine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas luua vaateid. 
 
Vaated aitavad sul järgida erinevaid disaini aspekte. Näiteks saad kasutada 3D vaateid, et 
kontrollida võimalikke kokkulangevuse probleeme; renderdada mingit kindalt osa, et näidata 
oma disaini kliendile, kellel pole insenertehnilisi teadmisi, lihtsal aga tasuval viisil; või 
dokumenteerida erinevaid esitusi oma disainist. 
 

 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on määrata põhisammud süsteemi vaadete loomise protsessis; 
määrata põhisammud 3D vaadete loomise protsessi; määrata põhisammud detaili vaadete 
loomise protsessi; lood vaikimisi ning 3D perspektiiv vaated; lood detaili vaate. 
 

Vaadete loomise protsess 
 
Sa saad luua vaateid järgides soovituslikku tegevuste jada. Allpool kirjeldatud protsessid on 
omased kindlale tööstsenaariumile ning pole ilmtingimata omavahel seotud. Pigem esitab iga 
protsess kontseptsiooni, kuidas Revit MEP tarkvara kasutada, et ülesandeid lahendada, 
millega sina kui MEP insener võid kokku puutuda, kui lisad vaateid oma ehitusmudelile. 
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Protsess: Vaadete loomine 
 
Järgmine tabel esitab inseneri ülesanded, millega sa puutud kokku, kui töötad vaadetega. 
Samuti esitab see tarkvara protsessid nende tegevuste elluviimiseks ning esitab tarkvara 
omadused, mida iga protsessi juures kasutada. 
 
Inseneri ülesanne Tarkvara protsess Tarkvara omadus 
3D vaate loomine 1. Loo uus 3D vaikimisi 

vaade. 
2. Loo perspektiiv 3D vaade. 

- Vaikimisi 3D View 
töövahend 
- Töövahend Section Box 
- Töövahend Render (säte 
Region) 
- Töövahend Camera. 
- Dialoog Visibility/Graphic 
Overrides 

Detaili vaadete loomine 1. Loo uus lõike vaade. 
2. Lisa detaili komponendid. 
3. Joonista detailid. 
4. Annoteeri detailid. 

- Töövahend Section 
- Säte Detail Level 
- Töövahend Detail 
  Component 
- Töövahend Detail Lines 
- Töövahend Text 

 

3D vaadete loomise protsess 
 
Sa saad kasutada vaikimisi 3D vaate kaamerat ning luua uusi kaameraid selleks, et lõigata 
mudelit ja selle vaate komponente, luua perspektiivseid vaateid ja isoleerida mehaanika 
süsteeme. 3D vaade on vaade mistahes kaamera asukohast. Kaamera suund on määratud selle 
sihtpunkti paiknemisega. Kui sa lood vaikimisi 3D vaate, lisatakse selle kaamera vaade 
väljapoole leitud projekti mudeli piire. Kaamerat saab ümber paigutada või kustutada, kui 
järgnevad kaamerad on lisatud soovitud kohtadesse. 
 
Protsess: 3D vaate loomine 
 
1. Loo vaikimisi 3D vaade: 
 
 - Kasuta lõike karpi, et lõigata mudelist läbi ning kuvada soovitud komponente. 
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2. Loo perspektiivne 3D vaade: 
 
 - Paiguta kaamera ning selle sihtpunktid. 
 

  
 
3. Mehaanika süsteemi isoleerimine: 
 
 - Paiguta kaamera ning selle sihtpunktid. 
 - Aktiveeri ainult mehaanika komponentide kuva. 
 

  
 
Märkus: Salvesta 3D vaade kohe, kui see luuakse, et vältida selle kadumist, kui projekt 
sulgub ning ka selleks, et paremini organiseerida 3D projekti vaateid. 
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Detaili vaadete loomise protsess 
 
Sa lood detaili vaated kas läbi tegelike ehitusmudeli elementide, või kasutad mudeli elemente 
põhjana, et joonistada nende peale detaili vaated. Sa kasutad detaili töövahendeid, et lisada 
lisa etikette ning viite infot ilma, et peaksid selleks keerukaid Revit perekondi looma. Näiteks 
võid sa soovida lisada detaile skeemjoonisele, et paremini esitada disaini kavatsust. Kui sa 
lisad detaili komponendi, saad veel omakorda lisada komponendi kahel erineval moel, 
sõltuvalt detaili tüübist, mida sa lood. 
 
Kui sa kasutad esimest meetodit, ning modelleeritud elemendid muutuvad disainis, pead sa 
minema detaili vaatesse ning uuendama kõiki 2D detaili komponente, mida sa lisasid detaili 
vaatele, et need taasühendada modelleeritud elementidega. 
 
Kui sa kasutad teist meetodit, siis kasutad modelleeritud elemente vaid selleks, et joonestad 
oma detaili vaated ning seejärel peidad need modelleeritud komponendid. 
 
Protsess: Detaili vaadete loomine 
 
1. Loo lõike vaade: 
 
 - Nimeta vaade ümber. 
 - Kasuta Visibility/Graphic Overrides dialoogi, et lülitada välja elemendid, mida 
  sa ei soovi näha. 
 
 - Redigeeri lõike ulatust. 
 

  
 
2. Lisa detailid: 
 
 - Paiguta detailid. 
 - Kasuta modelleeritud komponente taustana, et täiendada seda detailidega. 
 - Lülita modelleeritud komponentide kuva välja, et näha esitatavat skitseeritud 
  detaili. 
 

  
 
 



 

Autodesk Revit | Baaskursus (MEP) | Raido Puust | 2021 238/268 
 

3. Annoteeri detailid: 
 
 - Lisa tekst. 
 - Redigeeri vajadusel vaate ulatust. 
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Harjutus 10.1: Vaikimisi ning perspektiivse 3D vaate loomine 
 
Selles näiteülesandes lood sa vaikimisi ning perspektiivse 3D vaate. 
 
Sa disainid kontorihoonet. Sinu klient soovib visuaalset esitust hetke disaini olukorrast. 
Veelgi täpsemalt, klient soovib näha renderdatud sisevaadet aga ka vaadet, mis esitab 
mehaanika- ja elektrisüsteemide ning konstruktsioonide kooskõla ruumides. Samuti soovib 
sinu klient näha ka vaid mehaanika süsteemi. Kuna mehaanikasüsteem paikne vaid pool- ning 
esimesel korrusel, siis paigutad sa oma kaamera esimesele korrusele, mis on umbes 2.5 m 
poolkorrusest kõrgemal, et saada hea koondumispunkt süsteemist üleval pool. Vaate 
lõpetamiseks redigeerid sa kaamerat, muutes selle kõrguse nüüd 6 meetri kõrgusele ning 
kasutades SteeringWheel ketast, muudad dünaamiliselt vaadet, kuniks oled leidnud vaated, 
mida esitada kliendile. 
 
Sa teed järgmist: 
- Renderdad vaikimisi 3D vaate. 
- Lood perspektiivse 3D vaate. 
- Isoleerid mehaanika süsteemi. 
 

 
 
Vaikimisi 3D vaate renderdamine 
 
1. Ava fail c_3d_views.rvt. Fail avaneb plaanilt B1 BASEMENT HVAC DUCTWORK. 
2. Paanil View, kliki Default 3D View. Konverentsikeskusest esitatakse isomeetriline 
 vaade. 
 
3. Parem klikk vaate aknas. Kliki View Properties. 
4. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Instance Parameters: 
 
 - Liigu allapoole, sektsiooni Extents. 
 - Vali Section Box kastike. 
 - Kliki OK. 
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5. Vaate aknas, vali lõike kastike, et aktiveerida selle objektipunktid. 
 

  
 
6. Tiri ülemine objektipunkt allapoole nii, et see on umbes esimesel korrusel aga 
 venttorustik on veel näha. Pööra mudelit, et saada parem vaatenurk. 
 

  
 
7. Nihuta vasakut objektipunkti (lõike kastil) seina väliselt perimeetrilt sisemisele 
 perimeetrile, et lõigata sein läbi. 
 

  
 
8. Menüüst View > Shading with Edges. 
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9. Menüüst View > Rendering Dialog. 
10. Dialoogi ülaosas kliki Region kastis. Vaate aknas kuvatakse raam. Redigeeri selle 
 raami perimeetreid nii, et renderdatakse vaid soovitud osa. 
11. Kliki nupul Render. Ala renderdatakse. 
 

  
 
Perspektiiv 3D vaate loomine 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT HVAC 
 DUCTWORK peal. 
 
2. Menüüst View > New > Camera. 
3. Vaate aknas, vali punkt, et lisada kaamera. 
 

  
 
4. Vali punkt trepišahtis, et lisada kaamera sihtpunkt. 
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5. Tiri kontrollpunktid väljapoole, et suurendada nähtavat 3D ala. 
 

  
 
6. Menüüst View > Shading with Edges. 
 

  
 
Mehaanikasüsteemide isoleerimine 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk 1ST FLOOR peal. 
2. Menüüst View > New > Camera. 
3. Vaate aknas, paiguta kaamera ning sihtpunkt nii nagu näidatud alloleval pildil. 
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4. Menüüst View > Visibility/Graphics. 
5. Dialoogis Visibility/Graphics Overrides, vali kastike Show categories from all 
 disciplines. 
 
6. Kliki All. 
7. Sektsioonis Visibility, vali mistahes kastike, et tühistada kõik kastid. 
8. Kliki None, et valikud tühistada. 
9. Sektsioonis Visibility, vali järgmised kastid: 
 
 - Air Terminals 
 - Columns 
 - Duct Accessories 
 - Duct Fittings 
 - Ducts 
 - Flex Ducts 
 - Flex Pipes 
 - Mechanical Equipment 
 
10. Kliki OK, et sulgeda dialoog Visibility/Graphics. 
11. Menüüst View > Shading with Edges. 
 

  
 
12. Projekti brauseris, sektsioonis 3D Views, parem klikk 3D View 2 peal ning kliki 
 Properties. 
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13. Dialoogis Element Properties, sektsioonis Instance Parameters: 
 
 - Liigu kaamera juurde. 
 - Sisesta Eye Elevation = 6 m (jalgades 20’). 
 - Kliki OK. 
 
14. Kliki mistahes punktis vaateakna sees. Nupupaanil kliki SteeringWheels. 
15. Muuda vaate suunda. 
16. Vaate aknas nihuta vaatenurka nii, et näeksid mehaanikasüsteemide omavahelisi 
 seoseid. 
 

  
 
17. Sulge SteeringWheels. 
18. Menüüst File > Close. Ära salvesta muudatusi. 
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Harjutus 10.2: Detaili vaate loomine 
 
Selles näiteülesandes lood sa detaili vaate. 
 
Selle näite vaates B1 Basement Plumbing näed sa mõningaid torustikke pesemisruumis. Kuna 
tegemist on skeemjoonisega, siis lood sa detaili lõike läbi WC, et olek paremini mõistetav 
torustiku disain. 
 
Peale lõike vaate loomist WC-le, lisad sa põrandaklapi detaili komponendi. Kasutades 
modelleeritud komponente tausta mallina, joonestad sa sketšjooned torustiku esitamiseks ning 
liitmike esitamiseks kasutad sa nelinurga ning ringi joonestamise töövahendit. Seejärel lisad 
kraanikausi haisuluku, et esitada mudelit nii nagu seda tegelikkuses ehitatakse. Sa skitseerid 
veel ühe komponendi ning nihutad selle kraanikausi äravoolutoru ühenduspunkti. Peale 
skitseerimist, peidad sa modelleeritud komponendid, et näha, milline sinu detaili esitus välja 
näeb. 
 
Viimaks annoteerid sa põrandaklappi. Detaili vaate jaoks on see tekst liiga suur, seega 
redigeerid sa vaate skaalat läbi vaate omaduste. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lood lõike vaate. 
- Lisad põranda klapi ning klapi detailid. 
- Skitseerid torustiku ning liitmike rajajoone. 
- Lisad kraanikausi trapi detailid. 
- Skitseerid detailid kraanikausi ning äravoolutoru vahel. 
- Vaatad skitseeritud detailijoonist. 
- Annoteerid põranda klapi. 
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Lõike vaate loomine 
 
1. Ava fail c_views_detail.rvt. Fail avaneb paanilt B1 BASEMENT Plumbing. 
2. Suurenda end WC seadmete alasse. 
 

  
 
3. Paanilt View Control Bar > Detail Level > Fine. 
4. Vaate aknas, pane tähele, et nüüd kuvatakse torude ning liitmike paksused. 
 

  
 
5. Design Bar, Basics, kliki Section. 
6. Loo lõige alloleva pildi kohaselt. 
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7. Design Bar, paan Basics, kliki Modify. 
8. Tee topelt klikk lõike ploki tähisel, et avada lõike vaade. 
 

  
9. Projekti brauseris, sektsioonis Sections (Building Section), parem klikk Section 1 peal. 
 Kliki Rename. 
 
10. Dialoogis Rename View, sisesta Toilet Room Plumbing Detail. Kliki OK. 
11. Vali punkt vaate aknas. Sisesta VG. 
12. Dialoogis Visibility/Graphic Overrides, paanil Annotation Categories, sektsioonis 
 Visibility: 
 
 - Tühista kastike Grids. 
 - Tühista kastike Levels. 
 - Kliki OK. 
 
13. Vali lõike vaate perimeetri joon, et aktiveerida selle objektipunktid. 
 

  
 
14. Tiri objektipunkte nii, et sinu vaade näeks välja alljärgneva pildi kohaselt. 
 

  
 
15. View Control Bar, Detail Level > Fine. Pane tähele muutust torustiku esituse kuvas. 
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16. Vali mistahes punkt vaate aknas, et teha see aktiivseks. Sisest VG. 
17. Dialoogis Visibility/Graphic Overrides, paanil Model Categories, sektsioonis 
 Visibility, tühista järgmised kastikesed: 
 
 - Air Terminals 
 - Duct Accessories 
 - Duct Fittings 
 - Ducts 
 - Electrical Equipment 
 - Electrical Fixtures 
 - Lighting Devices 
 - Lighting Fixtures 
 - Mechanical Equipment 
 
18. Kliki OK. Elektri- ning mehaanika elemendid eemaldatakse vaatelt. 
 

  
 
Põrandaklapi ning haisuluku detailide lisamine 
 
1. Design Bar, paan Drafting, kliki Detail Component. 
2. Type Selector, vali Floor Drain-Section. 
3. Vali pesemisosas põrandal punkt, mis jääb WC ja torustiku vahele. 
 

  
 
4. Vajuta ESC klahvi kaks korda, et lõpetada Detail Component töövahend. 
5. Design Bar, paan Drafting, kliki Detail Component. 
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6. Vali Type Selector > DrainTrap : 19”. 
7. Vali sisestuspunktina põrandatrapi alumine punkt, et lisada haisulukk. 
 

  
 
Skitseeri detailid torustikule ning liitmikele 
 
1. Design Bar, paanil Drafting, kliki Detail Lines. 
2. Type Selector, vali Thin Lines. 
3. Options Bar, aktiveeri Chain kastike. 
4. Joonista jooned, võttes aluseks joonisel näidatud 4 punkti, haisulukust modelleeritud 
 toru lõpuni. 
 

  
 
 Märkus: Ignoreeri hoiatused, mis kuvatakse. 
 
5. Options Bar: 
 
 - Tühista kastike Chain. 
 - Kliki Rectangle. 
 
6. Lisa kaks punkti nii nagu näidatud pildil, et lisada liitmik, mis ühendab uue kaldtoru 
 ning modelleeritud risti oleva toru. 
 

  
 
7. Options Bar, kliki Sketching Options > Circle. 
8. Paiguta kaks punkti nii nagu näidatud joonisel, et lisada ringjoon, mis esitab lõigatud 
 toru. 
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9. Options Bar, kliki Rectangle. 
10. Paiguta kaks punkti joonisel näidatud viisil, et joonestada nelinurk, mis esitab 
 ühenduse lõigatud toru ülaosas. 
 

  
 
11. Design Bar, kliki Modify, et lõpetada töövahend Detail Lines. 
 
 
Kraanikausi trapi detaili lisamine 
 
1. Design Bar, paan Drafting, kliki Detail Component. 
2. Type Selector, vali Sink Trap : 19”. 
3. Paiguta kraanikausi trapp kraanikausi allosasse, märksa eemale takistuse joonest. 
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4. Vajuta ESC klahvi kaks korda, et lõpetada Detail Component töövahend. 
 
 
Detaili skitseerimine kraanikausi trapi ning äravoolutoru vahel 
 
1. Vali modelleeritud toru. 
2. Tiri modelleeritud toru nii, et see kattub toruga kraanikausi trapil. 
 

  
 
3. Vali kraanikausi trapp. 
4. Tiri selle objektipunkti toru lõppu, modelleeritud toru põlveni. 
 

  
 
5. Vali modelleeritud toru põlv. 
6. Tiri põlv ülesse poole, et see joonduks kraanikausi trapi detailiga. 
 

  
 
7. Design Bar, paan Drafting, kliki Detail Lines. 
8. Options Bar, kliki Rectangle. 
9. Joonesta toru kraanikausi äravoolutoru alumisest parempoolsest punktist põrandatrapi 
 äravoolutoru ülemisse vasakusse punkti. 
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10. Vajuta ESC klahvi kaks korda, et Detail Lines töövahendiga töö lõpetada. 
 
 
Skitseeritud detailide vaatamine 
 
1. Vali modelleeritud toru põrandas. 
 

  
 
2. View Control Bar, kliki Temporary Hide/Isolate > Hide Category. 
3. Kontrolli skitseeritud detaile, mille eelnevalt lisasid. 
 

  
 
Põrandatrapi annoteerimine 
 
1. Design Bar, paan Piping, kliki Text. 
2. Type Selector, vali Text : 3/32” Arial. 
3. Options Bar, Leader osas kliki Two Segments. 
4. Suurenda end põrandatrapile. 
5. Vali punktid joonisel näidatud kohas, et joonistada kaheosaline viitjoon. 
6. Sisesta 3” Floor Drain Type. 
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7. Design Bar, kliki Modify, et lõpetada Text töövahend. Pane tähele, et annotatsioon on 
 liiga suur selle vaate jaoks. 
 

  
 
8. Projekti brauseris, sektsioonis Sections (Building Section), parem klikk Toilet Room 
 Plumbing Detail. Vali Properties. 
 
9.  Dialoogis Element Properties, sektsioonis Graphics, sisesta View Scale = 3/4" = 1’-
 0”. Kliki OK. 
 
10. Suurenda end põrandatrapi detaili juurde. Redigeeri tähise ning viitjoone paigutust. 
 Vajuta ESC klahvi. 
 

  
 
11. Menüüst File > Close. Ära salvesta muudatusi. 
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Õppetund 11: Konstruktsiooni lehti loomine 
 
Sissejuhatus: 
See õppetund kirjeldab, kuidas luua konstruktsiooni lehti. 
 
Lisade annoteeritud vaated organiseeritud lehtedele, saad esitada oma disaini ideed ning 
spetsifikatsioone kliendile ning ehitusfirmale. Kogu ehitusinfo mudelit hoitakse ühes 
andmebaasis. Seega mistahes muudatus, mille sa teed vaates, mis on lisatud lehele, uueneb 
automaatselt ka lehel. 
 
Sa saad luua konstruktsiooni lehti lisades plaanilised või lõike vaated lehele. Järgmine pilt 
esitab lõike vaate, mis on lisatud lehele. 
 

 
 
Eesmärgid: 
Selle õppetunni eesmärgiks on määrata põhisammud ning seda toetavad protsessi 
konstruktsiooni lehtede loomiseks; määrata põhisammud plaaniliste vaadete lisamiseks lehele; 
esitada soovituslikke näpunäiteid plaaniliste vaadete lisamiseks lehele; määrata põhisammud 
lõike vaadete lisamiseks lehele; esitada näpunäiteid lõike vaadete lisamiseks lehele; paigutad 
plaani vaate lehele; paigutad lõike vaate lehele. 
 

Konstruktsiooni lehtede loomise protsess 
 
Sa saad luua konstruktsiooni lehti järgides soovituslikku tegevuste jada. Allpool kirjeldatud 
protsessid on omased kindlale tööstsenaariumile ning pole ilmtingimata omavahel seotud. 
Pigem esitab iga protsess kontseptsiooni, kuidas Revit MEP tarkvara kasutada, et ülesandeid 
lahendada, millega sina kui MEP insener võid kokku puutuda, kui lisad konstruktsiooni lehti 
oma süsteemi disaini. 
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Ülesanded ning töövahendid 
 
Järgmine tabel esitab inseneri ülesanded, millega sa puutud kokku, kui töötad konstruktsiooni 
lehtedega. Samuti esitab see tarkvara protsessid nende tegevuste elluviimiseks ning esitab 
tarkvara omadused, mida iga protsessi juures kasutada. 
 
Inseneri ülesanne Tarkvara protsess Tarkvara omadus 
Plaanilise vaate lisamine 
lehele 

1. Lisa plaaniline vaade 
    lehele. 
2. Lisa annotatsioonid lehele. 

- Omadus Crop Region 
Visible 
- Crop Region omadus 
- Omadus Detail Number 
- Töövahend Symbol 

Lõike vaate lisamine lehele 1. Loo lõike vaade. 
2. Lisa lõike vaade lehele. 
3. Lisa annotatsioonid lehele. 

- Töövahend Section 
- Omadus Detail Number 
- Omadus View Name 
- Töövahend Spot Dimension 
 

 

Plaanilise vaate lehele lisamise protesess 
 
Sa saad lisada ühe või rohkem plaanilist vaadet projekti brauseri aknast lehele, et muuta leht 
informatiivsemaks. Kui plaaniline vaade on lisatud lehele, saad aktiveerida vaate ning seda 
redigeerida nagu vaate lõikejoonte muutmine, et esitada vaatest vaid olulist osa. Samuti saad 
lisada annotatsioone lehele kui lisainformatsiooni oma konstruktsiooni kohta. 
 
Protsess: Plaaniliste vaadete lisamine lehele 
 
1. Lisa plaaniline vaade lehele: 
 
 - Redigeeri vaate perimeetrit vastavalt vajadusele. 
 - Redigeeri vajadusel pealkirja märgi pikkust. 
 

  
 
2. Lisa annotatsioonid. 
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Juhtnööre plaaniliste vaadete lisamiseks lehele 
 
- Muudatused skaalas või kuvas tuleks teha plaanilisel vaatel, mida seejärel esitatakse 
 lehel. 
 
- Kasuta lõike-perimeetrit ning vaate lõikejooni, et kindlustada olulise info esitus. 
- Sea väärtus dialoogis Element Properties > Use Title on Sheet väljal, et kirjutada 
 plaani nimetus üle projekti brauseris ning pealkirja märgis. 
 

Lõike vaadete lisamise protsess lehele 
 
Lõike vaadete lisamine lehele järgib analoogset protsessi, mida ka plaaniliste vaadete lisamine 
lehele. Sa alustad lõike loomisega, redigeerid selle ulatust. Seejärel paigutad lõike lehele ning 
annoteerid selle. Kõik annotatsioonid, mis on lisatud lõikes, kuvatakse automaatselt ka lõike 
vaates, mille lisad lehele. 
 
Protsess: Lõike vaadete lisamine lehele 
 
1. Loo lõike vaade: 
 
 - Redigeeri lõike ulatust. 
 

  
 
2. Lisa lõike vaade lehele. 
 

  
 
3. Annoteeri lõiget. 
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Juhtnööre lõike vaadete lisamiseks lehele 
 
- Tee muudatused skaala ning nähtavuse osas plaanilisel vaatel, mida seejärel 
 kajastatakse ka lehel. 
 
- Loo annotatsioonid ning mõõdud, mis kuvatakse lehel, lõike vaates. 
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Harjutus 11.1: Plaanilise vaate paigutamine lehele 
 
Selles näiteülesandes paigutad sa plaanilise vaate lehele. 
 
Sa lisad esimese korruse HVAC plaanilise vaate olemasolevale mehaanika lehele. Sa lõikad 
vaate perimeetreid, et redigeerida nähtava vaate ulatust. Samuti lühendad sa vaate pealkirja, 
muudad detaili numbri ära 1 pealt 2 peale ning lisad põhja noole sümboli. 
 
Viitena lisad sa väiksema skaalaga elektri plaani vaate samast korrusest. Nii nagu tegid HVAC 
plaaniga, kärbid sa ka seda plaani. Vaate tähis omandab automaatselt numbri 1, kuna see 
väärtus pole kasutusel. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lisad HVAC venttoru plaanilise vaate lehele. 
- Annoteerid lehe. 
- Lisad elektritoite plaanilise vaate lehele. 
 

 
 
HVAC venttoru plaanilise vaate lehele 
 
1. Ava c_condoc_plan.rvt. 
2. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tiri B1 BASEMENT HVAC DUCTWORK 
 vaade lehele, et lisada HVAC venttoru vaade. 
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4. Parem klikk HVAC venttorustiku vaatel. Kliki Element Properties. 
5. Dialoogis Element Properties: 
 
 - Sektsioonis Extents, vali kastike Crop Region Visible. 
 - Kliki OK. 
 
6. Parem klikk HVAC venttorustiku vaatel. Kliki Activate View. 
7. Vali venttoru vaate serv, et aktiveerida selle objektipunktid. 
8. Tiri objektipunkti vaate paremast servast vasakule, lõikamaks vaadet nii, et vaid 
 venttoru on nähtav. 
 

  
 
9. Parem klikk vaate aknal. Kliki Deactivate View. 
10. Vali vaade. 
 

  
 
11. Tiri vaade paremale, et paigutada see kohe kirjanurga kõrvale. 
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12. Tiri parem objektipunkt vasakule, et lühendada pealkirja tähist. 
 

  
 
Lehe annoteerimine 
 
1. Suurenda vaadet, et näha pealkirja välja. 
  

  
 
2. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, parem klikk B1 BASEMENT HVAC 
 DUCTWORK. Kliki Properties. 
 
3. Dialoogis Element Properties: 
 
 - Sektsioonis Graphics, sisesta Detail Number = 2. 
 - Kliki OK. 
 
4. Vaate aknas, pane tähele, et detaili number uuendatakse väärtusele 2. 
 

  
 
5. Design Bar, paan Drafting, kliki Symbol. 
6. Dialoogis Revit, kliki Yes, et laadida Generic Annotations perekond oma projekti. 
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7. Dialoogis Open, kataloogist Metric Library > Annotations, vali M_North Arrow 1.rfa. 
 Kliki Open. 
 
8. Vali punkt vasakul pool pealkirja, et lisada sümbol. 
 

  
 
9. Vajuta ESC klahvi kaks korda, et lõpetada Symbol töövahend. 
 
 
Elektritoite plaanilise vaate lisamine lehele 
 
1. Suurenda oma vaadet nii, et näed tervet lehte. 
2. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tiri B1 BASEMENT ELECTRICAL 
 POWER lehele. 
 
3. Vaate aknas, vali punkt lehel, et lisada elektritoite plaaniline vaade. 
 

  
 
4. Parem klikk elektritoite plaanilisel vaatel. Kliki Elements Properties. 
5. Dialoogis Element Properties: 
 
 - Sektsioonis Graphics, vali View Scale real 1/16” = 1’-0”. 
 - Sektsioonis Extents, vali kastike Crop Region Visible. 
 - Kliki OK. 
 
6. Parem klikk elektritoite plaanilisel vaatel. Kliki Activate View. 
7. Vali elektritoite plaanilise vaate serv, et aktiveerida selle objektipunktid. 
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8. Tiri parempoolne objektipunkt vasakule, et lõigata vaate ulatust. 
 

  
 
9. Parem klikk elektritoite plaanilisel vaatel. Kliki Deactivate View. 
10. Tiri elektritoite plaaniline vaade nii, et selle pealkiri joonduks venttoru plaanilise vaate 
 omaga. 
 

  
 
11. Tiri parem objektipunkt elektritoite plaaniliselt vaatelt vasakule, et lühendada pealkirja 
 tähist. 
 

  
 
12. Suurenda end elektritoite plaanilise vaate pealkirjale. Pane tähele, et detaili number on 
 automaatselt seotud kui 1. 
 

  
 
13. Suurenda end üle terve vaate, et näeksid tervet lehte. 
14. Menüüst File > Close. Ära salvesta muudatusi. 
 



 

Autodesk Revit | Baaskursus (MEP) | Raido Puust | 2021 263/268 
 

Harjutus 11.2: Lõike vaate lisamine lehele 
 
Selles näiteülesandes lisad sa lõike vaate lehele. 
 
Sa lood lõike oma HVAC venttorustiku vaatele, läbi mehaanika ruumi koridori. Peale lõike 
vertikaalse ning horisontaalse ulatuse redigeerimist, lisad sa vaate lehele. Seejärel redigeerid 
sa lõike omadusi, muudad detaili numbrit, nimetad vaate ümber. Seejärel lisad sa asukoha 
mõõdud lõike vaatele. Need asukoha mõõdud ning redigeeritud omadused uuenevad 
automaatselt lehe lõike vaatel. 
 
Sa teed järgmist: 
- Lood lõike vaate. 
- Lisad lõike vaate lehele. 
- Annoteerid lõike vaadet. 
 

 
 
Lõike vaate loomine 
 
1. Ava c_condoc_section.rvt. 
2. Projekti brauseris, sektsioonis Floor Plans, tee topelt klikk B1 BASEMENT HVAC 
 DUCTWORK peal. 
 
3. Suurenda end mehaanikaruumi koridori alasse. 
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4. Menüüst View > New > Section. 
5. Vali kaks punkti nii nagu näidatud joonisel, et luua lõige läbi mehaanika ruumi 
 koridori. 
 

  
 
6. Suurenda end nii, et näeksid lõike ulatust. 
 

  
 
7. Tiri parempoolne lõike perimeeter koridori alasse. 
 
 Märkus: Jäta uks lõikesse viite eesmärgil. 
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8. Vali mistahes punkt vaate aknas, et tühistada lõike valik. 
9. Tee topelt klikk lõike pea tähisel, et avada lõike vaade. 
10. Lõike vaates, vali lõige, et aktiveerida selle objektipunktid. 
11. Tiri ülemist objektipunkti 1ST Floor tasemest allapoole. 
 

  
 
12. Tiri alumist objektipunkti ülesse nii, et see vahetult B1 Basement taseme allaossa. 
 

  
 
13. View Control Bar > Detail Level > Fine. 
14. Pane tähele, et venttoru on nüüd täpsemini defineeritud. 
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Lõike vaate lisamine lehele 
 
1. Projekti brauseris, sektsioonis Sheets (all), tee topelt klikk M2.1 – Basement Level B1 
 – HVAC Plan peal. 
 
2. Projekti brauseris, laienda sektsioonis Sections (Building Section). 
3. Projekti brauseris, sektsioonis Sections (Building Section), tiri Section 1 lehele. 
4. Vaate aknas vali punkt lehe ülemises vasakus nurgas, et lisada lõike vaade. 
 

  
 
5. Projekti brauseris, sektsioonis Sections (Building Section), parem klikk Section 1 peal. 
 Vali Properties. 
 
6. Dialoogis Properties: 
 
 - Sektsioonis Graphics, sisesta Detail Number = 3. 
 - Sektsioonis Identity Data, sisesta View Name = Mechanical Room Hall. 
 - Kliki OK. 
 
Lõike vaate annoteerimine 
 
1.  Projekti brauseris, sektsioonis Sections (Building Section), tee topelt klikk Mechanical 
 Room Hall peal. 
 
2. Design Bar, Drafting paanil, kliki Spot Dimension > Spot Elevation. 
3. Options Bar, tühista linnuke Leader kastis. 
4. Vali erinevaid punkte lõikel, et lisada asukoha kõrgusmärgid. 
 

  
 
5. Vajuta ESC klahvi kaks korda, et lõpetada töövahend Spot Dimension. 
6. Sulge lõike vaate aken. 
7. Suurenda end lõike vaatele lehel. Pane tähele, et lõige lehel on uuendatud vastavate 
 asukoha kõrgusmärkidega ning pealkirja väli on samuti uuendatud, mis kajastab nüüd 
 uut nimetust ning detaili numbrit. 
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8. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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