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X-BIM CAD Browser

X-BIM CAD Browser…

... foi desenvolvido para tornar a concepção mais segura e 

mais fácil para você. A modelagem 3D foi usada em muitos 

escritórios de design mesmo antes do BIM.

Nenhum projeto especializado é possível sem os dados dos 

fabricantes. O X-BIM CAD Browser permite que você use 

componentes TROX específicos e unidades de tratamento 

de ar TROX com seu aplicativo Revit ou AutoCAD.



Como  X-BIM CAD Browser funciona

Base de Dados TROX X-BIM CAD Browser Software Design



Iniciando o Sistema

Tela de Início

Seleção de Produto

Lista de Material

Dados do Projeto



TROX EPF

Easy Product Finder
X-BIM CAD Browser Software Design baseado no  

Revit ou AutoCAD 

Componentes TROX

Iniciando o Sistema



Entre o nome do 

produto e inicie a 

busca

Selecionar o 

produto pelo 

nome

Selecionando o Tipo de Produto

Selecionar o 

produto pela foto

Use uma das 3 opções para 

selecionar o produto
1



Selecionando a Variante do Produto

Clicar em        Product para abrir o Easy Product 

Finder para configurar as variáveis
2



Configurando uma variante utilizando o Easy Product Finder

Configurar a variante 

solicitada utilizando o 

Easy Product Finder 

GUI
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Clicar em           para 

trasnferir a variante 

selecionada de volta 

para o X-BIM CAD 

Browser*

4

* Você só poderá transferir variantes para as quais há dados de geometria no Easy Product Finder



Transferindo dados para o projeto

5

6 Use o modelo de produto específico 

para seu projeto. Conexões, código 

de pedido, texto de especificação e 

dados técnicos * também são 

transferidos para o Revit.

*Which data is transferred exactly depends on the product.

Clique em               para transferir a 

variante do produto para o seu 

projeto atual do Revit ou do AutoCAD



Outras Características

Visualização 

3D interativaApresentação do 

texto da 

especificação com 

os dados técnicos 

para a variante 

selecionada Documentos

A folha de dados 

do produto está 

disponível em PDF 

e com um link para 

a página do 

produto

Abra arquivos 2D e 

3D DWG ou DXF ou 

copie-os para a área 

de transferência

Especificação DWG/DXF + Dados Técnicos Produto



SobreX-BIM CAD Browser

Help menu1

Manual1.1
O X-BIM CAD Browser é 

baseado em um navegador 

CAD pelo liNear GmbH. Para 

detalhes sobre o software, 

consulte o manual. Tenha em 

atenção que adaptamos 

algumas funções do browser, 

razão pela qual as descrições 

do manual podem ser 

diferentes do produto real.

Dúvidas, entre em contato 

conosco através do e-mail

trox@troxbrasil.com.br

Maiores informações, 

consulte nosso site

www.troxbrasil.com.br
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