
BIM
DATA

CALCULE SIMPLE CU TROX 

Deși nu există nici o îndoială cu privire la necesitatea BIM ca atare, există, de asemenea, o mulţime de incertitudini în ceea ce
privește formatele de date, nivelurile de detaliu sau de informaţii. Pentru a beneficia de avantajele BIM și utilizarea acestuia în
mod eficient, calitatea datelor sursă este esenţială pentru proiectare si calcul. Acesta este motivul pentru TROX prevede date
de produs conform VDI 3805. VDI 3805 constituie baza ISO 16757 în prezent stabilit ca standard internaţional pentru
descrierea datelor produsului.

Aceasta include informaţii despre geometrie, greutate și materiale, dar, de asemenea, date specifice produsului, cum ar fi
presiunea diferenţială, debitului și a nivelului de putere acustică. 

EPF/ VDI 3805

Înregistrările de date conforme VDI sunt disponibile pentru aproape toate produsele TROX și
formează unul dintre pilonii EPF. Easy Finder Produsul poate fi, de asemenea, utilizat pentru a
crea date în format Step, DXF sau IFC 

PLANCAL

Software-ul de design Plancal include un plug-in pentru TROX Easy Product Finder. Acest lucru
înseamnă procese mai rapide și mai eficiente de proiectare și de acces la up-date direct de la
producători de componente. 

LINEAR

Utilizaţi software-ul liNear? Atunci, aveţi acces la o multitudine de date de produse în baza de
date liNear pentru procese de proiectare eficiente. Mai mult decât atât, o interfaţă de date vă
permite să utilizaţi date pentru centralele de tratare aer TROX. 

MAGICAD

Cu MagiCAD, procesele de proiectare pentru produsele TROX nu sunt o problema. MagiCAD
pentru Revit și AutoCAD este una dintre cele mai importante pe plan internaţional pentru
soluţiile BIM pentru proiectarea de servicii de construcţii. Înregistrările de date și datele de
proiectare pot fi descărcate de pe portalul MagiCAD. 

REVIT DIN MAGICLOUD 

Dacă nu utilizaţi niciuna dintre aceste soluţii software, este posibil să descărcaţi
gratuit înregistrări de date geometrice pentru un număr tot mai mare produse
TROX, din MagiCloudîn format Revit (RFA).
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