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DADOS DO BIM
CÁLCULOS SIMPLES COM A TROX.
Enquanto não há dúvida sobre a necessidade de BIM, como tal, também há muita incerteza em relação aos formatos de
dados, níveis de detalhe ou instâncias de informações. Para beneficiar das vantagens do BIM e usá-lo de forma eficiente, a
qualidade da origem dos dados é essencial para o projeto e cálculo. É por isso que a TROX fornece dados de produtos
compatíveis VDI 3805. A diretriz da VDI 3805 é a base sobre a qual ISO 16757 está sendo estabelecido como padrão
internacional para a descrição de dados do produto.
Isso inclui informações sobre geometria, peso e material, mas também dados específicos do produto como a pressão
diferencial, vazão do volume e nível de potência sonora.

EPF/VDI 3805
VDI registros de dados compatíveis estão disponíveis para quase todos os
produtos TROX e formam um dos pilares da EPF. O Easy Product Finder
também pode ser usado para criar dados em Step, DXF ou IFC Format.

PLANCAL
O novo software de design Plancal inclui um plgu-in para o TROX Easy Product
Finder. Isto significa processos de projeto mais rápidos e eficazes e acesso aos
registros de dados atualizados diretamente dos fabricantes de componentes.

LINEAR
Você usa o software Linear? Então você tem acesso a uma riqueza de dados de
produtos no banco de dados Linear para seus processos de projeto eficientes.
Além disso, uma interface de dados permite que você use dados para unidades
de tratamento de ar da TROX.

MAGICAD
Com MagiCAD, processos de design para produtos TROX não são problema. MagiCAD para
Revit e AutoCAD é uma das principais soluções BIM internacionais para a construção de
serviços de design. Os registros de dados e dados de projetos podem ser feitos download no
portal MagiCAD.

REVIT FROM THE MAGICLOUD
Se você não usa qualquer uma dessas soluções de software, você pode fazer o downloaddos
registros de dados de geometria para um grande número de produtos TROX gratuitamente no
MagiCloud, em formato Revit como uma família Revit (RFA).
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TROX do Brasil Ltda.

Rua Alvarenga,
no. 2025 - Butantã
05509-005 São Paulo
Fone: (11) 3037-3900

Serviços online

Serviço de linhas diretas

 Consulta Status de Pedidos (My TROX NET)

Vendas no Brasil, Consultoria Técnica e
Atendimento ao Cliente

 TROX Academy

Telefone 11 3037 3900
 Seu parceiro para contato

WhatsApp 11 97395 1627
 Registro Chamados Online

Email trox@troxbrasil.com.br

Contato
*Assuntos relacionados a politica de privacidade de
dados pessoais, leia nossa Politica de Privacidade
ou envie e-mail para dpo-br@troxbrasil.com.br.

TROX NAS REDES SOCIAIS
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