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TeknoSIM 4.1 installationsmanual 
 
Allmänt: 
TEKNOsim har ändrats radikalt i både användargränssnitt och systemdesign för att kunna 
stödja de moderna moderna Windows-baserade plattformarna Vista och Windows 7. 
I den här uppdateringen har justeringar avseende produktberäkningarna för Lindabs 
kylbafflar gjorts och de nya produkterna Premum och Premax är tillagda. 
 
Programvaran har ändrats radikalt för att stödja de senaste Windows-versionerna, detta gör 
att gamla projekt som beräknats i TEKNOsim 3 eller tidigare versioner inte kan öppnas i 
senaste TEKNOsim 4.1. Däremot stöder vi nu ”sida vid sida installation” vilket innebär att du 
kan ha både TEKNOsim 3 och TEKNOsim 4.1 installerad på din dator. 
 
Installation: 
TEKNOsim Installationen följer nu samma enhetliga design och process som alla andra 
Lindab program. För att installera och köra programvaran behöver du ha lokala 
administratörsrättigheter: 

 
När installationen är klar får du en genväg på skrivbordet för TEKNOsim: 
 

 
 
 

Automatiska uppdateringar: 
Det nya installationsprogrammet har en automatisk uppdaterare som körs varje morgon 
klockan 9 och kontrollerar om en nyare version har släppts samt informerar användaren om 
nya versioner och innehåll: 
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Licensiering: 
Licenssystemet har inte ändrats och licensiering fungerar som förut. Observera dock att du 
behöver en ny licens för TEKNOsim 4. Din gamla TEKNOsim 3 licens är inte giltig för den 
nya versionen. 

För att skaffa en licens för det nya TEKNOsim 4 kontaktar du din lokala Lindab kontakt eller 
ditt närmsta Lindab kontor. 
 
Användargränssnitt: 
Användargränssnittet har radikalt förändrats för att ge användaren bättre kontroll över alla 
byggelement och parametrar som påverkar resultatet. Små förändringar har gjorts för att 
förenkla användningen av TEKNOsim: 
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1. Kopiera Rum: I tidigare versioner var det inte möjligt att ha flera rum i samma 
projekt, detta har nu korrigerats för att förbättra användarvänligheten. En 
kopieringsfunktion gör det också möjligt att enkelt kopiera ett rum, alla byggelement 
som väggar, fönster, tak och så vidare kopieras även: 

 

2. Google Earth som karta: När du lägger till nya städer i gamla TEKNOsim fanns det 
inbyggda kartor för Europa, vilket gjorde det komplicerat att lägga till städer utanför 
Europa. TEKNOsim 4,1 använder Goole Earth, så nu kan du få rätt position och karta 
för varje större stad på jorden: 
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OBS: Temperaturvillkoren läggs inte in automatiskt, detta innebär att du måste ange 
sommar-och vinterförhållanden manuellt, de angivna värdena är standardvärden! 
 

3. Fler varningar: I gamla TEKNOsim kunde man ibland få oönskade konfigurationer. 
En mängd olika dialogrutor med förmodade oönskade konfigurationer hjälper nu 
användaren att få en bättre kontroll på simuleringsresultaten: 
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4. Ny Utskriftshanterare: En ny förhandsgranskare gör det möjligt att exportera 
simuleringar till PDF, Word eller Excel: 

 

 

5. Produktuppdateringar: Beräkningar och produktportfölj har uppdaterats i enlighet 
med LindQST (www.lindqst.com): 
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Utformningen av användargränssnittet har ändrats så att användaren kan se alla data på 
huvudskärmen för att få en bättre överblick över alla byggelement och produktparametrar. 
Det finns dock fortfarande en "Guide" som tar dig till alla dialoger steg-för-steg. Tryck på 
"Guide"-knappen i det övre högra hörnet i huvuddialogrutan för att starta guiden: 

 

 
Hjälpfiler: 
Hjälpfilerna har uppdaterats för TEKNOsim 4 
 


