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DEHNsupport Toolbox - Gyors útmutató 
kockázatelemzéshez 
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DEHNsupport Toolbox – Vevő-/projektkezelés 
Új vevő felvétele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vevő(k) importálása 

Vevő(k) exportálása 

Új vevő felvétele 

Vevő(k) törlése 

Megjegyzés:  
 A Vevőkről gyűjtött adatok szerepelni 

fognak a jegyzőkönyv kinyomtatásakor 

Kérjük, adja meg a 
vevő adatait 
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DEHNsupport Toolbox – Vevő-/projektkezelés 
Program megnyitása 
 

Vevő-/projektkezelés megnyitása 
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DEHNsupport Toolbox – Vevő-/projektkezelés 
Projekt felvétele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projekt exportálása 

 Projekt törlése 

Új projekt felvétele 

 Projekt másolása 

 Projekt importálása 

 Vevő kiválasztása 

Projekt felvétele 

     Kérjük, adja meg a  
     projekt adatait 
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DEHNsupport Toolbox – Vevő-/projektkezelés 
Kérjük válassza ki a villámsűrűség térképet 

Kérjük, adja meg az  
irányítószámot 
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DEHNsupport Toolbox – Vevő-/projektkezelés 
Kérjük válassza ki a számítási módszert 

Kockázatelemzés 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 

Kérjük, válassza ki a  
számítás alapját 

Projekt adatok 

Kérjük, válassza ki a figyelembe  
veendő kockázatokat 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 

Objektum szerkesztése 

 Kérjük, adja meg az objektum nevét 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 

 Kérjük, adja meg az épület  
 méreteit 

   Kérjük, válassza ki az épület típusát 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 

Kérjük, határozza meg az épület  
elhelyezkedését 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 

Kérjük, válassza ki a 
zónákat/övezeteket 

Zónák/övezetek tulajdonságai 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 

 Vezeték átnevezése 

Új vezeték létrehozása 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 

 Kérjük, adja meg/válassza ki a  
 vezeték paramétereket 

Kérjük, válassza ki a vezetéket 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 

Kérjük, írja be a csatlakozó szomszédos  
építmény paraméterét, amennyiben ismert 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 

Kérjük írja le a zónák/övezetek belső  
rendszereinek jellemzőit 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 

Kérjük, írja le a zónák tulajdonságait 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 

Kérjük, adja meg a belső  
térbeli árnyékolást 

Kérjük válassza ki a jelenlegi  
villámvédelmi rendszert / a  
potenciálkiegyenlítést /  
a külső térbeli árnyékolást 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 

 Kérjük, válassza ki az adott  
 zóna/övezet veszteség tényezőit 

 Kérjük válassza ki a  
 veszteség típust 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 

 Kérjük, határozza meg a védelmi intézkedéseket 

 Kérjük válassza ki a nagy  
 kockázati összetevőket 

     Kérjük, 
 válassza ki a  
 kockázatot 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 

 Kérjük, kattintson  
 az „Kiértékelés” fülre 

 Kérjük válassza ki a nagy  
 kockázati összetevőket 

 Kérjük válassza ki  
 az „R4-Gazdaságosság”  
 kockázat-típust 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 

 Kérjük, határozza meg a 
védelmi intézkedéseket 

Kérjük, válassza ki a 
zónát/övezetet 
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DEHNsupport Toolbox — Gyors útmutató 
Raktár épület 

 Kérjük, kattintson a  
 „Költségek” fülre 

 Kérjük, adja meg a védelmi  
 intézkedések költségeit 
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