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JEDNODUCHÉ VÝPOČTY SE SYSTÉMEM TROX

I když o nutnosti BIM jako takového nikdo nepochybuje, je zde ještě mnoho nejasností ohledně datových formátů, detailní
úrovni nebo jednotlivých konkrétních informací. Využívání výhod BIM a jeho efektivní používání je podmíněno kvalitou
podkladů pro navrhování a výpočty.

To je důvod, proč TROX poskytuje veškerá data v souladu se směrnicí VDI 3805. Směrnice VDI 3805 tvoří základ, na němž se
vytváří norma ISO 16757 jako mezinárodní norma pro popis produktových dat. Ty zahrnují informace o geometrii, hmotnosti a
materiálu, ale také data o konkrétních výrobcích, jako např. tlakovou ztrátu, objemový průtok vzduchu a akustický výkon.

EPF/ VDI 3805

Data splňující směrnici VDI a jsou k dispozici téměř pro všechny výrobky TROX a
tvoří jeden z pilířů programu EPF. Easy Product Finder lze použít také pro
vytváření dat ve formátu Step, DXF nebo IFC

PLANCAL

Návrhový software Plancal nova obsahuje zásuvný modul pro program Easy Product Finder
TROX. To znamená rychlejší a efektivnější navrhovací procesy a přístup k aktualizovaným
datovým záznamům přímo od výrobců komponentů. 

LINEAR

Používáte software liNear? Pak máte pro své efektivní navrhovací procesy přístup k velkému
množství produktových dat v databázi liNear. Navíc vám datové rozhraní umožňuje používat
tato data pro klimatizační a vzduchotechnické jednotky TROX. 

MAGICAD

Ani s programem MagiCAD nejsou navrhovací procesy výrobků TROX žádným problémem.
MagiCAD pro Revit a AutoCAD je jedním z mezinárodních předních řešení BIM pro navrhování
služeb budov. Datové záznamy a projekční data lze stáhnout z portálu MagiCAD. 

REVIT OD SPOLEČNOSTI MAGICLOUD 

Pokud nepoužíváte žádné v těchto softwarových řešení, můžete si ze stránek 
MagiCloudbezplatně stáhnout geometrické datové záznamy pro stále rostoucí
počet výrobků TROX ve formátu Revit přes systém Revit family (RFA).
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