ATHENA

Aplicaţie AutoCAD pentru proiectare de construcţii metalice şi tehnologia faţadelor

Proiectarea faţadelor pretenţioase nu necesită cunoştinţe deosebite ci un proiectant competent, cu experienţă şi simţ pentru
soluţii tehnice, precum şi o aplicaţie CAD performantă, adecvată
pretenţiilor proiectantului. Această aplicaţie trebuie să-l sprijine în
proiectarea profesionistă, fără greşeli şi la respectarea termenelor
prin preluarea unui volum de munca considerabil.
În această poziţie intervine aplicaţia AutoCAD ATHENA, soluţie
software completă pentru proiectare de:
• construcţii metalice
• construcţii de faţade
• construcţii din sticlă
• construcţii industriale
• construcţii uşoare din oţel

ATHENA este leader în domeniul software-ului pentru proiectarea faţadelor şi a construcţiilor
metalice şi asta din motive concrete. De peste 20 ani, produsul nostru este dezvoltat şi aplicat
în firme de construcţii metalice, birouri de proiectare şi şcoli tehnice, în 70 ţări şi 10 limbi.
Adecvat pretenţiilor utilizatorilor noştrii, ATHENA este un pachet complet de software care
oferă aproape tot ce uşurează proiectantului realizarea sarcinilor de servici:
• Modul 2D cu rutine şi biblioteci pentru conceperea vederilor, secţiunilor şi desenelor de
execuţie.
• Un modul de proiectare 3D polivalentă care oferă posibilitatea extragerii automate a unei
liste de piese şi desene de execuţie.
• Unelte performante pentru calcul static şi fizica clădirilor.
• Program de prelucrare a tablelor folosit la proiectarea şi generarea desfăşuratelor reperelor
din tablă.
ATHENA nu este dependentă de nici un sistem de profile şi poate fi adaptată individual.

4 x Calitate superioară!
ATHENA conţine 4 grupe funcţionale
care aco-peră un domeniu performant
pentru care, în mod uzual, sunt necesare 4 programe diferite.

Grupa funcţională 1: Proiectare 2-D
Funcţiunile de desen 2-D sunt asociate
unui sistem generos de elaborare a
secţiunilor, vederilor, planurilor şi desenelor de execuţie.
Deosebit de productive sunt nenumăratele mijloace auxiliare, ca de ex., semifabricatele, izolaţiile termice, panourile
sau rutinele de sudură, bibliotecile de
elemente standardizate, care oferă, de
asemenea, informații privind aprobările
sau instrucțiunile de montaj, pe lângă
prezentarea și etichetarea pieselor.
Sau instrumentele pentru gestionarea
materialelor, a straturilor și a blocurilor.
Deosebit de avantajos: Toate obiectele
ATHENA sunt obiecte inteligente ARX
și pot fi etichetate și editate prin dublu
clic!

Grupa funcţională 2: Proiectare 3D
Desenarea în 3D vine în sprijinul proiectării uzuale
2D a elementelor cu geometrie complicată ca de
exemplu: faţade poligonale având diferite forme şi
înclinaţii, piramide, luminatoare, cupole, etc. Componentele (de ex., profilurile) sunt livrate împreună
cu debitările într-o listă de piese sau într-un desen
al atelierului.
Debitările sunt generate automat, iar elementele
componente rezultate vor fi exportate într-o listă
de piese sau într-un desen. Se pot selecta datele
specifice, geometria profilelor, caracteristicile materialelor, reguli de desenare sau specificaţii de
prelucrare.
Pe baza datelor specifice, pe lângă elementele 3D,
se pot proiecta şi elemente plane ca ferestre şi uşi.
Proiectarea in 3D tine cont de grupurile de profile,
debitări, prelucrări, table, vitraje şi piese mici. Se
pot genera vederi 3D, vederi 2D sau diferite secţiuni. Extrasele (např. profily) pot fi prezentate ca liste
de piese sau desene de execuţie. Opțional este
disponibil un generator NC-X, cu care pot fi generate date NC pentru centrele de prelucrare a
profilurilor. Sunt disponibile și interfețe pentru
LogiKal (Orgadata) și ERPlus (T.A.Project).
Aveţi la dispoziţie o interfaţă cu programe de calcul
şi PPS/ERP.

ATHENA este ideală pentru proiectare internaţională: ATHENA denumeşte automat obiectele proprii şi este capabilă, printr-o simplă
acţionare a unei comenzi, să traducă aceste denumiri dintr-un
desen în una din cele 10 limbi integrate în program.

Grupa funcţională 3: Prelucrarea tablelor
ATHENA conţine un program complet
pentru prelucrarea tablelor ce accelerează proiectarea acestora şi a desfăşuratelor lor. Aportul nostru la creşterea productivităţii în proiectarea tablelor constă
în: Vedere de ansamblu asupra câmpurilor de dialoguri la introducerea datelor
de bază ale tablelor şi prelucrărilor,
viewer 3D pentru control vizual permanent, posibilităţi multiple pentru importexportul datelor desenate

Grupa funcţională 4: Inginerească
Întotdeauna sigur: funcţiile de calcul static
şi fizica clădirilor cuprinse în ATHENA,
sunt unelte avansate pentru etapa de
pre-dimensionare din cadrul procesului de
proiectare. Puteţi stabili centrul de greutate, momentul de inerţie, modulul de
rezistenţă, deformaţia, rezistenţa termică R sau coeficientul de izolare fonică.
Analiza higro-termică vă ajută la eliminarea punţilor termice încă din faza de
proiectare.

Proiectare 2D
În activitatea zilnică a unui proiectant, proiectarea clasică 2D joacă un rol foarte
important: desenarea vederilor, generarea secţiunilor şi a detaliilor, completarea
fişelor tehnologice. Este puțin probabil ca lucrurile să se schimbe atât de repede.
Prin optimizarea activitaţii zilnice de proiectare, cu ajutorul unui software specializat, se obţin rezultate superioare atât în ridicarea productivităţii cât şi a calităţii.
Programul ATHENA este un ajutor real proiectantului fiind un asistent competent
care preia o cantitate importantă de muncă.
Printr-o actualizare şi dezvoltare permanentă, ATHENA dovedeşte permanent
compatibilitatea practică, fapt de care proﬁ tă în mod deosebit proiectarea în 2D.
O gamă largă de rutine uşurează desenarea panourilor, izolaţiilor, foliilor, cordoanelor de sudură, secţiunilor prin elemente de tablă sau de umplere. Câmpurile de
dialoguri solicită informaţii importante iar cu ajutorul mijloacelor de poziţionare,
obiectele sunt plasate în desen în poziţia dorită. ATHENA rezolva restul.
Mai multe biblioteci, foarte cuprinzătoare şi cu posibilităţi de extindere, transformă inserţia obiectelor în desen într-o activitate plăcută: de ex. sisteme de profile,
elemente standardizate. Diferite norme internaţionale vă stau la dispoziţie.
Cu ajutorul ATHENEI, cotarea devine foarte facilă: Pe lângă funcția de cotare
AutoCAD, există cotări eficiente ale lanțului, cotări complet automate ale obiectului,
puncte de cotă – și cotare întreruptă, care este, de asemenea, realizată prin ferestrele de vizualizare în layout-uri și inclusă asociativ în modificările geometriei.
Toate obiectele ATHENA sunt obiecte ARX şi se pot edita prin dubluclic. La modiﬁ
carea dimensiunilor, denumirea obiectelor ATHENA se actualizează automat.
Uneltele performante ale ATHENEI ridică productivitatea, economiseşte timpul de
lucru şi costurile, ajută la concentrarea asupra aspectelor principale.

Piese standard / piese originale
Piesele standard sunt disponibile în conformitate cu standardele DIN, ISO, EN, GOST (Rusia), GB/T (China) și
AISC (SUA). Selectarea pieselor standard, respectiv a
celor originale se face cu ajutorul simbolurilor grafice din
caseta de dialog. Reprezentarea poate fi influențată de tipul de etichetare și de afișarea liniilor
centrale, a liniilor ascunse, a liniilor filetate și a
axelor de găurire. Important: Piesele nu sunt blocuri
„proaste”, ci „variante” inteligente. Acest lucru permite de
ex., întinderea unui șurub în gradațiile standard corespunzătoare. Nu se pot selecta lungimi care nu sunt standard.
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Numărul pieselor este uriaș, periodic se adaugă altele.
Acestea pot fi manipulate cu ușurință prin intermediul
funcțiilor de căutare și filtrare ușor de folosit. Piesele
standard sunt disponibile în șase moduri de vizualizare
diferite și ca piese 3D. Profilurile (de ex., profiluri din
oțel) pot fi transferate imediat în modele 3D.
Nou acum: Pentru piesele originale sunt disponibile acum
mai multe informații, cum ar fi aprobări, instrucțiuni de
montaj etc.

Îmbinare filetată

Tablă profilată
Generatorul de tablă profilată permite o introducere rapidă a tablelor trapez sau ondulate, ale
diferitilor producători. Parametrii tablelor pot fi
stabiliţi într-un câmp de dialoguri.

Vizualizări fațadă
ATHENA vă oferă mai multe comenzi pentru proiectarea ferestrelor, ușilor și pentru generarea
modurilor de vizualizare a fațadelor. Acestea pot fi generate cu ușurință și, ulterior, completate
cu profiluri și umpluturi. Este posibilă generarea de secțiuni și extrase.

Cu această rutină se pot genera sau modifica rapid îmbinările filetate care sunt compuse din mai multe elemente ATHENA
(şurub, şaibă, piuliţă, gaură). Îmbinările
filetate folosite frecvent se pot salva în
biblioteci, fiind astfel disponibile rapid.
Îmbinările filetate pot fi inserate în desen
în 6 vederi diferite şi ca obiecte 3D.

Etanşări din silicon
Izolatie termică

Generarea diferitelor etanşări din silicon.
Alegerea a 2 linii (sau polilinii) este suficientă pentru obţinerea unei etanşări
din silicon, etansare ce poate fi oricind
modificată.

Indiferent de modul în care a fost generată o izolatie
termică, ea poate fi modificată, extinsă şi transformată
într-o suprafată neregulată. Termoizolaţia poate fi reprezentată în desene în două moduri: termo-izolaţie moale
sau termoziolaţie rigidă; termoizolaţia poate avea diverse forme: dreaptă, curbată, inel, etc.
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Afișarea/Etichetarea pieselor
Toate piesele sunt „inteligente” și pot fi etichetate complet automat, chiar și în două limbi.
Textele afișate sunt actualizate automat, după
modificarea fiecărei piese inscripționate. Editarea etichetelor este o joacă de copii.
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Secţionarea tablelor
Generarea secţiunii tablelor se realizează în
funcţie de diferite materiale. Diferitele laturi pot
fi generate plan sau curbate. Pomocí programu
rozvinutí plechu lze příčné řezy, v závislosti na
materiálu, rozvinout do plochy (i u kompozitních
desek). Plechy lze také plně automaticky použít
pro 3D modely.
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Elemente de umplere
Administrarea diferitelor elemente de umplere, de exemplu geamuri şi panouri, are loc
într-un câmp de dialoguri. Aceste elemente de umplere pot fi clasificate într-o bancă de
date cu scopul introducerii ulterioare în diferite desene, inclusiv 3D. Aveti la dispoziţie şi
elemente de închidere deosebite, ca de exemplu: geam cu diverse acoperiri sau geamuri termoizolante cu foile inegale.

Proiectarea 3D
Proiectarea faţadelor în 3D nu a fost niciodată mai simpla ca acum. Faţade poligonale având diferite forme şi
unghiuri de înclinare, piramide şi luminatoare cu geometrii complicate pot fi create în mod simplu şi rapid.
Ca bază de pornire pentru generarea a numeroase construcţii 3D, trebuie generat un model axial peste axele
căruia veți putea suprapune profiluri individuale sau ansambluri de profiluri. Printr-o funcție simplă, face o analiză a modelului axial. Această analiză definește și partea exterioară.
Doar câțiva pași de lucru sunt necesari pentru a asigura un model axial complet cu grupe de profil, inclusiv
conectori și piese mici, pentru a tăia noduri, umpluturi, cum ar fi setarea de geamuri sau panouri și pentru a
genera desene de fabricație sau liste de piese. Există, de asemenea, posibilitatea de a aloca grupurilor de
profiluri ansambluri sub formă de conectori, găuri sau alte piese sau operații de prelucrare pe care ATHENA le
poate poziționa automat la îmbinările elementelor reprezentate în 3D.
Funcționalitatea ATHENA 3D este concepută pentru a construi o fațadă complexă și pentru a o pregăti pentru
producție. Sunt disponibile interfețe pentru transferul informațiilor spre diverse calculații și sisteme ERP/PPS.
Nouă este acum o ediție NC-X sau SAT opțională pentru producție.

Panouri vitrate
Separat faţă de construcţia de bază, este posibilă crearea unui
ansamblu de vitraj compus din capac presor, izolator şi garnituri
de etanşare şi panou de sticlă. Un avantaj deosebit îl constitue
posibilitatea utilizării acestui ansamblu în cadrul proiectării de
sisteme montant-riglă 3D atunci când faţada este compusă din
montanţi şi rigle diferite, având aceleaşi elemente de sticlă. De
asemenea, grosimea panourilor poate varia în cadrul aceleaşi
faţade.

Generarea de ansambluri

Modulul de administrare al ansa
profile în grupuri complexe, de
etansare, baghetă izolatoare ş
bilă modificarea şi reasezarea e
pot fi rotite, oglindite, iar puncte

Elemente de umplere
Poate produce orice tip de umplutură care poate
consta din straturi diferite, de ex., din panouri. Aceste
umpluturi sunt atribuite prin intermediul unor condiții
ușor de definit la obiectele delimitatoare, cum ar fi
stâlpii și traversele. Sunt posibile și geamuri triple.

Ansambluri

Pe lângă grupele 3D extrudate
geamuri sau panouri) puteți gen
crări, precum conectori sau îmbi
ATHENA (șuruburi, piulițe etc.),
tablă, precum și contururile prop
dual sau pe baza unui caroiaj 3D
a profilurilor 3D, elementele com
listele de piese structurate, grup
și elementele corespunzătoare,
sistem ERP.

Reprezentare simplificată

Desene de atelier

Profilurile pot fi reprezentate opțional în detaliu sau simplificat. Există mai multe niveluri
de prezentare. Reprezentarea cea mai schematică reduce mărimea fisierului de circa
15 ori, obtininduse astfel o viteză de lucru mărită.

După realizarea automată a schițelor de profil (de ex., profilat
profil. Un desen de fabricație 2D al profilului cu lungimi, unghiu
despre comandă este creat automat în întregime. De asemene
umpluturilor (de ex., geamuri sau panouri).

amblurilor permite asocierea mai multor
e exemplu o traversă cu garnitură de
şi capac. În cadrul unei grupe este posielementelor componente. Componentele
ele de inserţie pot fi deplasate.

Crearea listelor de piese
Din construcția 3D, pot fi generate liste ale pieselor utilizate. Pe baza unei proiecții în 3D se pot elabora listele de
piese necesare. Astfel se pot obține liste de debitare sau liste de panouri. În acest caz, se utilizează o detectare
a părții identice, adică și piesele 3D complexe obțin același marcaj dacă sunt identice și sunt incrementate în
numărul de bucăți. Listele sunt furnizate pentru Microsoft Excel și, în plus față de profiluri, table și geamuri, de
asemenea, toate piesele mici, de ex., conectori și șuruburi.

(de ex., profiluri) și obiecte plane (de ex.,
nera și grupe locale, ca îmbinări și preluinări. Pot fi folosite toate piesele standard
, orificii și găuri longitudinale, secțiuni de
prii. Grupele de lucru pot fi plasate indiviD. La evaluarea 2D (desene de execuție)
mponente ale grupelor vor fi poziționate. În
pele de repere sunt corelate cu profilurile
ceea ce permite o prezentare detailată în

t sau înclinat), se pot crea extrasele de
uri, prelucrări, coduri de piese și informații
ea, sunt livrate și desene de fabricație a

Export NC-X- sau SAT-Export (opțional)
Cu aceste două programe opționale se pot genera pe de o parte date NC pentru profiluri 3D ATHENA în format
NC-X. Datele NC conțin, pe lângă toate informațiile geometrice, cum ar fi debitări și prelucrări, și informații despre comandă și comanda parțială și, în plus, sunt utilizate pentru producție, de ex., pe un centru de prelucrare a
profilului. Pe de altă parte, pot fi emise fișierele SAT ale profilurilor 3D ATHENA, care pot fi, de asemenea, editate pe un centru de prelucrare a profilurilor folosind un postprocesor.

Interfață BIM
ATHENA include o interfață BIM (IFC). IFC înseamnă „Industry Foundation Classes”, iar în construcții este standardul
pentru descrierea modelelor de clădiri digitale, cunoscută și
sub numele de BIM (Building Information Modeling). Folosind
interfața, este posibil să transferați modele de fațadă ATHENA
3D la așa-numitele programe BIM, cum ar fi, de exemplu, Autodesk Revit și, de exemplu, să efectuați verificări de coliziune
cu alte subsecțiuni ale proiectului. Împreună cu obiectele 3D,
sunt transferate și date specifice lucrării, cum ar fi numere de
articole sau poziții etc.
De asemenea, obiectele pot fi transferate de la Revit la ATHENA
și apoi pot fi echipate cu profiluri, umpluturi, coli etc. Acestea pot fi apoi returnate ulterior.

Prelucrarea tablelor
ATHENA conţine un modul complex de prelucrare a tablelor destinat
proiectării într-un ritm rapid a tablelor şi a desfăşuratelor lor.
Materialul, grosimea tablei şi raza de îndoire sunt datele de bază pentru
proiectarea tablelor. Datele formei de bază ale tablei sunt stabilite printr-un
câmp de dialoguri sau alese liber. Urmează stabilirea diferitelor îndoiri şi
poziţionarea lor pe laturile alăturate sau opuse.
Diferite tipuri de imbinare ale canturilor vă stau la dispozitie. Canturile
asociate ulterior unei suprafete de baza pot fi debitate la un unghi de
intersectie.
Corectitudinea operatiilor este controlată vizual cu ajutorul unui viewer
dinamic 3D.
Introducerea găurilor sau ştanţărilor în elementul de tablă este posibilă în
permanenţă. În acest scop vă stau la dispoziţie forme regulate ca cerc
sau dreptunghi sau contururi liber alese. Contururile proprii pot fi definite
şi introduse în bibliotecă pentru o refolosire. Prelucrările pot fi introduse în
mod absolut sau asociativ, inclusiv ştanţări repetate.
Datele importante pentru generarea desfaşuratelor, ca de exemplu
descrierea tablei, tipul îmbinărilor, lăţimea rosturilor de îmbinare sau
unghiurile de îndoire, se transmit printr-un câmp de dialog. Calculul
desfăşuratelor se realizează pe baza tabelelor factoriale uzuale în construcţiile metalice şi care pot fi depozitate.
Tabla generată poate fi introdusă în ATHENA sub formă desfăşurată sau
ca model 3D. Suplimentar, desfăşurata poate fi salvată ca şi fişier DXF
sau transferată în MS-Excel.

Plăci compozite
Pe lângă tablele normale se pot
prelucra şi table compozite, de ex.
Alucobond şi Reynobond. Deasemenea, vă stau la dispoziţie diferite tipuri de îmbinări.

Rezumatul avantajelor programului de prelucrarea
tablelor:
• Suprafeţe de bază, îndoiri, prelucrări, degajări şi îmbinări
liber alese
• Generarea tablelor prin alegerea unei secţiuni 2D sau
printr-un câmp de dialoguri.
• Control vizual permanent cu ajutorul unui viewer 3D, cu
funcţiuni Zoom/Pan
• Calculul desfăşuratei prin metoda tabelelor factoriale, uzuale în construcţiile metalice
• Administrarea tablelor în bibliotecă (Contract, părţi de contract, …)
• Transferarea automată a desfăşuratei în format DXF pentru utilaje CNC
• Compatibilitate perfectă cu ATHENA 3D
• În cazul în care nu se prelucrează elementele din tablă
cu o geometrie deosebit de complicată, nu este necesară
achiziţionarea unor programe suplimentare de prelucrare
a tablelor.

Plan de amplasare pentru plăci de
tablă cutată
Această unealtă permite amplasarea, într-un
mod total automatizat, a plăcilor de tablă
cutată în orice contur (de ex. pe pereți sau
pe acoperișuri), precum și realizarea unei
evaluări detaliate.
Generează planuri de amplasare a plăcilor de
tablă cu etichetă: pentru aceasta, definește
direcția de montare (orizontală sau verticală)
și apoi selectează o tablă cutată din baza de
date ATHENA și un contur cu ajutorul a două
vârfuri de unghi diagonale. În timpul procesului, se pot determina surplusuri, toleranțe
și grosimi ale tablei. Pornind de la planul de
amplasare a plăcilor de tablă putem, doar
într-un un singur pas, să generăm o lista de
piese care cuprinde piese identice. Plăcile
de tablă se pot transforma în obiecte 3D cu
ajutorul comenzii „Obiect solid”, pentru a fi
utilizate, de exemplu, într-un proiect BIM.

Grilă
Cu ajutorul funcției „Grilă” se poate
împărți rapid o suprafață selectată în
câmpuri dreptunghiulare de dimensiuni
egale, în orice unghi, pornind de la un
punct de pornire predefinit. Această
funcţie se poate aplica în diferite cazuri, cum ar fi: panouri pentru pereţi şi
tavane, elemente de faţadă, faţade
casetate, podele duble şi multe altele.
Ca ieșire se poate emite un plan de
poziție, liste de piese și desene ale
componentelor individuale.

Scară
Modulul „scară” permite construirea unei trepte și evaluarea ulterioară a
componentelor individuale. Rezultatul evaluării poate fi emis atât în 2D,
cât și în 3D și include vederea în plan, linia de rulare, obrajii și treptele. Pentru construcția de scări, nu mai este nevoie de niciun software
suplimentar pentru scări!

Inginerie

Centrul de greutate și momente
Cu această comandă se calculează centrul de greutate,
momentele statice, axele centrului de greutate, raza de
inerție, informațiile privind secțiunile transversale cum ar fi
suprafața, conturul exterior și greutatea unuia sau mai multor
profiluri. Centrul de greutate al profilului este marcat și cotat
automat. Ideal și pentru dezvoltarea profilurilor de proiect.

Rezistentă termică
Calculul rezistentei termice a diferitelor elemente de constructie (panouri). Aceste elemente pot fi compuse din straturi diferite, alese cu ajutorul unui câmp de dialog, dintr-o
bibliotecă personală extensibilă.

Sarcină de încărcare statică
Cu acest program static, calculele pentru sarcina de încărcare a barelor
pot fi efectuate prin selectarea condițiilor cu grad ridicat de libertate.
Cerințele sau condițiile sunt definite prin intermediul casetei de dialog.
Rezultatele pot fi introduse ca un raport în desen. În continuare sunt
prezentate funcțiile:
• Orice număr de ștuțuri
• Diferite tipuri de lagăre
• Afișarea unui mesaj dacă sunt îndeplinite criteriile cerute
• Diferențierea între sarcinile utile și cele de durată
• Verificarea valorilor introduse cu privire la cerințe sau admisibilitate
• Orice combinație de sarcini (sarcini punctiforme și distribuite după o
linie)
• Luarea în considerare a factorilor de siguranță (de
asemenea, definiți în mod liber)
• Indicație procentuală privind exploatarea la întreaga
capacitate
• Calculul tensiunii de flambaj și al forței de flambaj
• Raport: Rezultatele
calculelor ca tabel sau grafic
(de exemplu, deformarea
max., tensiunea maximă în
secțiune transversală, forțele
de reacție etc.)

Calculul grosimii necesare
Ucw – Coeficientul transferului termic mediu
Rw – Valoarea aproximativă a coeficientului fonic
Cu aceasta rutină se poate emite valoarea aproximativă
a coeficientului fonic al unei construcţii. Opţional, se
poate insera în desen un tabel valoric.

Cu această comandă se poate calcula coeficientul
transferului termic mediu al unei ferestre sau faţade.
Opţional, se poate insera în desen un tabel valoric.

Calcularea grosimii necesare unei
foi de geam sau a unui corp supus
unei încărcări. Ca bază de calcul
se foloseşte formula lui Bach.

Interfețe

Aplicația Revit pentru BIM (opțional)

Interfață IFC (BIM)
Folosind interfața IFC proprie, este posibilă transferarea modelelor 3D ATHENA (acoperișuri din sticlă, fațade, elemente
etc.) la calitatea dorită a reprezentării (LOD), inclusiv a tuturor
informațiilor relevante pentru un software compatibil BIM, de
ex., Revit sau Navisworks. Nici părțile grafice nu pot fi transferate. Prin urmare, ATHENA poate fi utilizat în mod ideal în
procesul BIM.

Pentru a permite schimbul de date BIM mai ușor și mai rapid între ATHENA și
Revit, a fost dezvoltată aplicația Revit „Familie/DWG Exporter Importer”. Acest
plugin este folosit atunci când, de ex., în planul de arhitectură Revit, elementele
ferestrei/fațadei sunt deja disponibile ca „Dummies” (profiluri rectangulare). Acestea sunt apoi transferate către ATHENA într-o manieră orientată spre tip, acolo
sunt transformate în elemente de fațadă inteligente „reale” și apoi transferate înapoi la Revit în funcție de tip. Aceste elemente sunt apoi înlocuite cu altele, de
același tip. Evaluarea elementelor „transformate” are loc în ATHENA.
Descărcați aplicația de pe https://apps.autodesk.com (căutați: athena).

Interfață la ERPlus
ATHENA dispune de o interfață la ERPlus cu următoarele funcționalități:
• Piesele standard ATHENA (de exemplu, piese normate) pot fi sincronizate cu
ERPlus și interogate (de ex., în funcție de stocurile disponibile).
• Dintr-un model 3D construit cu ATHENA, piesele (barele, umpluturile, piesele
mici) pot fi predate către ERPlus.

Elemente de interfață ale sistemelor
LogiKal și ERPlus (elemente plane)
Utilizatorii ATHENA au acces la o interfață
tridirecțională, care le permite să comunice în timp real prin intermediul ATHENA,
LogiKal și ERPlus. Caracteristica specială este că toate cele trei produse accesează aceleași date. Schimbarea unui
element de fațadă într-unul dintre programe are drept rezultat o actualizare
automată în celelalte două programe, fie
modificarea profilului, schimbări de câmp
(de ex., rotire/înclinare la rotire), modificări
geometrice sau număr de bucăți. Acest
lucru economisește mult timp și sunt
eliminate sursele de erori.

Interfața de construcție LogiKal
(modele 3D)
Folosind datele de bază ale profilului
LogiKal, în ATHENA se pot crea modele
3D complexe și inteligente. După finalizare, este posibil să le transferați la
LogiKal și să le evaluați acolo.
Opțional, modelele 3D pot fi completate în ATHENA, de ex., substructură,
racorduri de perete, foi de tablă etc. și
apoi prin intermediul interfeței IFC pe
un „software BIM”, ca de ex., Revit sau
Navisworks.

ATHENA – rezolvarea proiectării în Construcţii metalice şi Tehnica faţadelor
• Independentă faţă de sistemele de profile
• Uşor de învăţat
• Valabilitate generală ridicată
• Pentru o proiectare profesionistă, atât pentru desenat cât şi pentru calcule (Calcule de
rezistenţă, izoterme, etc.) a modelování (3D)
• Listă de referinţe reprezentative
• Leader între programele de proiectare aplicate pe AutoCAD pentru Construcţii metalice, o
investiţie deosebit de sigură.
• Independentă fată de limbajul de instalare, limbaj care poate fi schimbat în timpul proiectării.
Următoarele limbi vă stau la dispoziţie:
- Germană
- Engleză GB
- Franceză
- Italiană

- Olandeză
- Spaniolă
- Cehă
- Poloneză

Cerințe de sistem
AutoCAD în Windows
Consultați cerințele actuale online:
www.cad-plan.com/systemrequirements
Hardware:
ATHENA necesită aceaşi configurare Hardware ca
şi configurarea recomandată pentru AutoCAD
AutoCAD, Revit, Navisworks – Marcă înregistrată a Autodesk Inc.
Windows, Excel – Marcă înregistrată a Microsoft Inc.
LogiKal – Marcă înregistrată a ORGADATA AG
ERPlus – Marcă înregistrată a T.A.Project GmbH

- Rusă
- Chineză

Informații suplimentare pe www.cad-plan.com

Reţeaua internaţionala de desfacere CAD-PLAN:
Cehia, Slovacia: CAD-PLAN Czechia
Germania: CAD-PLAN
Olanda, Belgia, Luxemburg: CAD-PLAN Benelux
Elveţia, Franţa: ACOSOFT

Slovenia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația,
Macedonia, Muntenegru, Serbia: DevASI Projektiranje
Polonia: CAD-PLAN Poland
Lituania, Letonia: AGA-CAD
Ungaria: HungaroCAD
România: Window & Facade Technology
CSI: CAD-PLAN Russia
CAD-PLAN China

SUA, Canada: CAD-PLAN

Orientul Mijlociu: Orgadata Middle East

Portugalia, Spania: MEGA Ingenieras

Orgadata India
Turcia: ORGADATA Turkey
Bulgaria: STUDIO CAD
Austria: Grabmayer & Sommer
Italy: CAD-PLAN Itay
Malaezia: IAN Metall Engineering
Africa de Sud: Orgadata Middle East

CAD-PLAN GmbH
Hanauer Landstrasse 174
60314 Frankfurt
Germania
Tel. +49-69-800-818-0
Fax +49-69-800-818-18
info@cad-plan.com
www.cad-plan.com

