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Certificatul de energie – rezolvat de Nemetschek Allplan

Ca în fiecare an, Nemetschek România vine la Expozitia Construct Expo – Antreprenor (22 – 25
martie) cu o serie de noutati. Iata mai jos prezentate trei dintre acestea.
Despre-noi
Despre noi
Clienti
Contactati-ne

1. Lansare ALL MANAGER 2006
ALL MANAGER 2006 este un program de management al informatiei din cadrul unei întreprinderi,
indiferent ca este vorba de informatii interne ale firmei (financiare, de personal, activitati interne
etc.), fie ca este vorba de zona de productie: proiectare, calculul devizelor, evidenta vânzarilor si
gestionarea stocurilor etc.
Proiectat initial pentru birourile de arhitectura cu scopul de a evalua cât mai aproape de realitate
costurile de realizare a constructiei, el a devenit un program la fel de util constructorilor (care
pot adauga partea de manopera si celelalte costuri ce intervin în realizarea unei constructii în
scopul calculului devizelor aferente unei constructii), cat si furnizorilor de materii prime si
materiale ce pot face acum oferte cu cele mai noi preturi, preturi ce intra automat în calcul final
al constructiei

Pentru feed-back
click aici

Contactati-ne
Strada Bolyai nr.11
Tg.Mures 543 232
tel:0265 265 910
fax:0265 265 342
contact@smartnews.ro

2. Certificatul de energie
Modulul de instalatii AX-3000, complet integrat în
programul Nemetschek aduce o noua utilitate pentru
instalatori: Calculul de simulare a comportamentului
termic si de certificare energetica a unei cladiri.
Acest modul vine în întâmpinarea cerintelor arhitectilor
si inginerilor ca urmare a ultimelor prevederi ale
Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului de a introduce un mod de clasare
energetica a oricarei cladiri.
Introducerea datelor initiale precum si definirea
elementelor de arhitectura si structura se face simplu
folosind modulul de arhitectura al Allplan. Acest lucru
are ca efect realizarea unui calcul corect al necesarelor
de încalzire si de racire în pentru cladirile proiectate.
Pentru acestea se poate astfel face o simulare a comportamentului energetic anual, pe perioade
mai îndelungate si se poate gasi un raport optim între cheltuielile de investitie si cele de
exploatare.
În cazul cladirilor existente, pe baza parametrilor introdusi, se poate face acelasi calcul si
clasifica cladirea din punct de vedere energetic conform reglementarilor în vigoare.
3. ESA-PT – noul program de calcul structuri
Programul SCIA ESA PT este un program modulat ce permite:
- calculul structural conform P100/2004;
- verificarea partilor de structura (pentru beton: calcul fisurare si rezistenta ultima; pentru
constructii metalice: verificare flambaj, calcul rezistenta la foc etc.);
- generarea automata a extraselor de materiale;
- realizarea desenelor de executie P.T. (beton - sectiuni longitudinale si
transversale, armaturi cu marci; structuri metalice - sectiuni cotate pentru piese si îmbinari).
Pe lânga aceste noutati Nemetschek România a pregatit o oferta deosebit de atractiva a
principalelor sale produse.
Pentru a afla mai multe date sunteti invitati la standul 320, Pavilionul 1, (principal) unde
Nemetschek România va face demonstratii pentru produsele anuntate.
Sursa: Nemetschek Romania
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