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Szkolenie Dialux – cena szkoleń otwartych 

680 zł netto za jeden poziom 

1160 zł netto za dwa poziomy 

Cena dla jednej osoby biorącej udział w szkoleniu. Grupy nie większe niż 12 osób.  

Szkolenia odbywają się w siedzibie AQForm w Czernichowie. Dla wszystkich uczestników 

zapewniamy potrzebny sprzęt i oprogramowanie. W razie chęci korzystania z własnych 

urządzeń, prosimy nas o tym poinformować i upewnić się, że korzystają Państwo z 

najnowszej wersji oprogramowania. Na stronie www.dial.de można znaleźć informację o 

wymaganiach sprzętowych oraz najnowszą wersję DIALux evo. 

 

Szkolenie Dialux – program i planowane efekty szkolenia 

 

Poziom podstawowy 

Planowane efekty szkolenia: uczestnik potrafi wykonać uproszczony model 

jednokondygnacyjnego budynku i jego otoczenia umożliwiający wykonanie projektu 

oświetlenia wnętrz oraz terenów zewnętrznych. Uczestnik potrafi wykonać projekt 

oświetlenia i opracować wyniki. 

Wstęp 60 minut 

- omówienie interfejsu programu 

- proste planowanie pomieszczeń 

- podstawowe ustawienia 

- import rysunków CAD 

- elementy sceny zewnętrznej 

Przerwa: 15 min na pytania i konsultacje + 15 min na kawę 

 

Tworzenie prostych modeli budynków 120 minut 

 - dodatkowe plany CAD 

- tworzenie pomieszczeń, profil użytkowy, nazwa i opis 

 - okna i drzwi 

 - elementy pomieszczenia 

 - dachy 

 - sufity 

 - meble i obiekty 

 - nakładanie tekstur 

Przerwa: 15 min na pytania i konsultacje + 15 min na kawę 
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Wprowadzanie danych opraw 90 minut 

 - linie pomocnicze, wymiarowanie 

 - zapisywanie widoków  

- import danych fotometrycznych (ldt, ies, uld) 

- LUMsearch, katalogi opraw 

 - edycja parametrów lamp 

 - grupy sterowania 

- analiza wyników 

Przerwa: 15 min na pytania i konsultacje + 15 min na kawę 

 

Eksport wyników 90 minut 

- tworzenie widoków 

- eksport dwg 

- wizualizacje 

- ustawienia wyników 

- eksport wyników do pdf 

Odpowiedzi na pytania, konsultacje 

 

Czas trwania kursu: 8 godzin 

Udział zostanie potwierdzony certyfikatem 

 

 

Poziom zaawansowany 

 

Planowane efekty szkolenia: uczestnik potrafi tworzyć skomplikowane modele budynków 

i jego otoczenia oraz wykorzystać Dialux Evo do projektowania oświetlenia drogowego 

i zewnętrznego. Uczestnik szkolenia potrafi tworzyć sceny świetlne i prezentować je 

w projekcie. Uczestnik potrafi modyfikować dane opraw oświetleniowych oraz lamp. 

Uczestnik jest w stanie dokładnie analizować wyniki obliczeń, w tym światła dziennego 

oraz tworzyć widoki i wizualizacje, nakładać opisy i wymiary oraz eksportować wyniki do 

dwg, HDR, pdf, jpg. Potrafi samodzielnie skonfigurować układ dokumentu wyjściowego 

i tworzyć własne szablony projektu. 

 

Tworzenie skomplikowanych modeli budynków ok. 2x 90 - 120 minut 

- praca z wieloma podkładami dwg/dxf, ustawienia podkładu dwg/dxf 

- scena zewnętrzna, elementy podłoża 

- budynki wielokondygnacyjne, dokładny model, grubość podłogi 

- tworzenie i import brył 3D, dodawanie i odejmowanie brył, wyciąganie bryły 3D 

z rysunku płaskiego  

- kopiowanie obiektów 

- wycinki 

- tworzenie modeli klatek schodowych 

- drzwi, okna, okna dachowe, ustawienia otworów budynku 

mailto:biuro@aquaform.pl
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- zakresy, profile użytkowe, modyfikacja profili użytkowych 

- import, modyfikacja, tworzenie tekstur 

Przerwa: 15 min na pytania i konsultacje + 15 min na kawę 

 

wprowadzanie danych opraw 90 minut 

 

- automatyczne rozmieszczanie opraw,  

- modyfikacja widma lampy lub oprawy, filtry barwne, wprowadzanie parametrów lamp 

- grupy opraw 

- sceny świetlne 

- obliczenia światła dziennego 

- obliczenie zużycia energii 

Przerwa: 15 min na pytania i konsultacje + 15 min na kawę 

 

eksport wyników 60 minut 

 

- tworzenie widoków i wizualizacji 

- nakładanie opisów i wymiarowanie 

- konfiguracja wyników 

- eksport dwg 

- eksport HDR 

Odpowiedzi na pytania, konsultacje 

 

Czas trwania kursu: 8 godzin 

Udział zostanie potwierdzony certyfikatem 

 

 

 

Podane czasy trwania poszczególnych modułów szkolenia są orientacyjne. Po każdym 

module przez 15 min będą możliwe indywidualne konsultacje, pytania itd. 
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