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DANE
BIM
PROSTE OBLICZENIA Z TROX
Mimo braku wątpliwości dotyczących zapotrzebowania na BIM, pojawiają się niepewności związane z odczytem formatów
danych, stopni skomplikowania oraz przypadków informacji. Aby czerpać korzyści z BIM I efektywnie z niego korzystać, jakość
danych źródłowych jest kluczowa dla projektowania I kalkulacji. To dlatego TROX zapewnia zgodność danych z VDI 3805.
Zalecenia VDI 3805 są bazą na której wyrasta międzynarodowy standard ISO 16757 determinujący opis danych produktów.
Zawiera on nie tylko informacje dotyczące geometrii, wagi oraz materiałów, ale również dane indywidualne, takie jak spadek
ciśnienia, przepływ powietrza czy poziom mocy akustycznej.

EPF/ VDI 3805
Rekordy danych zgodne z VDI są dostępne dla prawie wszystkich produktów
TROX i tworzą jeden z filarów EPF. Easy Product Finder może być również
używany do tworzenia danych w formacie Step, DXF lub IFC.

PLANCAL
Oprogramowanie Plancal nova zawiera wtyczkę TROX Easy Product Finder. To
oznacza szybszy i bardziej efektywny proces projektowania oraz dostęp do
aktualnych rekordów danych pobieranych bezpośrednio od producentów.

LINEAR
Oprogramowanie Plancal nova zawiera wtyczkę TROX Easy Product Finder. To
oznacza szybszy i bardziej efektywny proces projektowania oraz dostęp do
aktualnych rekordów danych pobieranych bezpośrednio od producentów.

MAGICAD
Z MagiCAD, proces projektowania z produktami TROX również nie stwarza problemów.
MagiCAD dla Revit oraz AutoCAD jest jednym z wiodących rozwiązań BIM do projektowania
budynków. Rekordy danych i dane projektowe mogą być pobrane z portalu MagiCAD.

REVIT Z MAGICLOUD
Jeśli nie używasz żadnego z powyższych rozwiązań, możesz bezpłatnie pobrać
dane geometryczne coraz większej ilości produktów z MagiCloud, w formacie
Revit jako rodzina Revit (RFA).
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TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o.

Kontakt online

Formularz kontaktowy

 Kontakt

TROX BSH Stara Iwiczna

 Zgłoszenie usterki

Telefon: +48 22 73718 58
Kontakt

 Zapytanie ofertowe - szafy

TROX w serwisach społecznościowych

TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o.
ul.Kolejowa 13, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
telefon +48 22 737 18 58
e-mail: biuro@trox-bsh.pl
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