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Att komma igång med Purmo Master.

För att starta ett nytt projekt, klicka på arkiv och ”Nytt”.



Nu är ett nytt projekt är startat och man kan här fylla i projektdata. 
Dvs. projektets namn och eventuella anteckningar om projektet. 
Notera att man i denna ruta även fyller i DUT.



Man kan nu välja mellan fem sorters projekt
§ 1-rör (dimensionering av 1-rörsslingor)
§ 2-rör (dimensionering av 2-rörsslingor)
§ Rör (dimensionering av stammar och huvudledningar)
§ Värmeförlust (beräkning av värme/effektbehov)
§ Omräkning (omvandling av andra fabrikat till Purmo/Thermopanel radiatorer)

För att starta en 
beräkning högerklickar 
man på respektive 
projekt och väljer ”Nytt”
I denna guide visar vi 
hur man startar med en 
2-rörs beräkning och 
väljer därför att 
högerklicka på 2-rör och 
välja ”Nytt”  
(Samma förfarande 
gäller för 1-rör, rör, 
värmebehov och 
omräkning.)



Välj radiatortyp, ventil(koppel) och termostat, samt rörtyp.
Du matar även in systemtemperaturen här.



När man valt ”Nytt” får man upp ett flödesschema och rutan ”Positionsrad 2-rör”. 
Här matar man in rörlängd och antal böjar samt avgreningar från värmekällan till första grenpunkten i 
radiatorslingan (Obs! man matar in dubbla fysiska längden dvs. om det är 4 meter matar man 
in 8 meter rör. Detsamma gäller böjar och avgreningar.) Avsluta med ok



När man infogat första sticket till radiatorerna markerar man röret och 
klickar på ”infoga radiator”
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Man matar in radiatorns egenskaper, storlek, rörlängd, effektbehov mm och 
avslutar med ”ok”

OBS! Man bör välja Riktning/Böj mot för att kunna rita upp en så lättöverskådlig bild som 
möjligt i flödesschemat. Hur man väljer att rita upp flödesschemat återspeglar ej 
verkligheten och är endast för att göra det överskådligt



Sedan fortsätter man på samma vis (markera rör – infoga radiator) tills man byggt upp 
systemet så att det motsvarar ritningen. Obs. flödesschemat ger endast en schematisk bild och 
blir oproportionell i förhållande till en ritning.    



1-rör
1-rörsberäkningen skiljer sig från 2-rörsberäkningen och man gör beräkningen 
utifrån positionsrader istället för en flödesbild.
Man börjar med att öppna ett nytt projekt, välja radiatorer i grunddata mm precis 
som i 2-rörsberäkningen.



Man börjar med att dubbelklicka på matarledningen till 1-rörsslingan. Man 
matar in rörlängd, antal böjar och beteckning.

Sedan dubbelklickar man på positionsraden för 1-rörsslingan
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Nu är det dags att lägga in första slingan. Man matar in slingans totala

längd och antal böjar (här ska längden/böjarna ej dubblas). 



Markera översta raden(slingan) och klicka på ”infoga radiator”. Mata sedan in 
radiatorns parametrar på samma vis som för 2-rör. Tryck ok och upprepa 
proceduren tills alla radiatorer är inlagda 



När samtliga slingor och radiatorer är inlagda kan det se ut så här. För att få 
ut en Beräkningsrapport och matrialspecifikation tryck på utskriftsknappen.

Skriv ut 

Material / 
beräkningsrapport



Beräkningsrapport och materialspecifikation



Du kan när som helst trycka på ”F1” knappen för att komma till 
hjälpavsnittet, där kan du även läsa på om funktionerna ”rör”, 
”värmeförlust” och ”omräkning”

Rettig Calculator består av följande 5 delprogram:
• 1-rör (dimensionering av 1-rörsslingor)
• 2-rör (dimensionering av 2-rörsslingor)
• Rör   (dimensionering av stammar och huvudledningar)
• Värmeförlust (beräkning av värme/effektbehov)
• Omräkning (omvandling av andra fabrikat till Purmo / Thermopanel)



För ytterligare information eller hjälp, kontakta din lokala säljare 
eller Teknisk-support på huvudkontoret i Helsingborg

Syd - Jerker Lundius 070-595 32 21

Väst – Gabriel Glenz 070-619 22 91

Jonas Schönemann 070-899 66 99

Mellan – Mikael Nyren 070-696 23 70

Stockholm – Stefan Jansson 070-603 35 33

Norr –

Teknisk Support Helsingborg 042-15 30 00




