
BIM
DATA

X-BIM CAD BROWSER

EENVOUDIG REKENEN MET TROX

Bij de vraag naar BIM-modellen onstaat vaak onduidelijkeheid over het gewenste format, de detaillering en de benodigde
informatie. Om de voordelen van een BIM optimaal te benutten, is de kwaliteit van de basisgegevens belangrijk voor selectie
en berekening. Daarom baseert TROX de productgegevens op VDI 3805. Dit is de basis voor ISO 16757, welke als
internationale standaard voor de beschrijving van productdata wordt voorgesteld.

Naast informatie over geometrie, gewicht en materiaal bevat het extra productspecifieke gegevens zoals drukverlies,
luchthoeveelheid en geluidvermogen. 

De oplossing voor TROX componenten en X-CUBE. Uw tool, als u ontwerpt met Revit- of
AutoCAD-toepassing. De actuele data haalt de X-BIM CAD Browser uit een koppeling met de
EPF. Voor X-CUBE data is een import-functie geïntegreerd. Downloaden en u kunt beginnen.    

EPF/ VDI 3805

VDI-data is van bijna alle TROX-producten beschikbaar en basis voor de EPF. Verder kunnen
met de Easy Product Finder data in de formaten Step, DXF en IFC gemaakt worden

PLANCAL

De selectiesoftware Plancal nova heeft een geïntegreerde koppeling met de Easy Product
Finder. Voor u betekent dat: snelle en effectiever ontwerpen en toegant tot actuele gegevens
direct van de fabrikant

LINEAR

Gebruikt u de liNear Haustechnik Software? Dan heeft u de beschikking over veel
productgegevens in de liNear databank voor een efficiënt ontwerp. Een andere koppeling biedt
u ook de mogelijkheid gegevens voor het ontwerp van de TROX luchtbehandelingskast te
gebruiken.

REVIT MET MAGICLOUDMAGICAD

Homepage > Service > BIM > BIM data

https://www.trox.nl/bim/de-x-bim-cad-browser%25E2%2580%25A6-be92c4325dbcbae2
https://www.trox.nl/bim/data-volgens-vdi-3805-5c55eedd583378c7
https://www.trox.nl/
https://www.trox.nl/
https://www.trox.nl/service-0e7c8fc6232c594a
https://www.trox.nl/service/bim-8bf2d726569a8189
https://www.trox.nl/bim/bim-data-2ccddbfdf840143c
file:///
https://www.trox.nl/contactpersonen-0c24b95b9a9adce9
https://www.trox.nl/side-services/imprint-ad59d8412ff70d38
https://www.trox.nl/side-services/algemene-leverings--en-betalingsvoorwaarden-van-trox-nederland-b-v-00f754e85ab529f6
https://www.trox.nl/side-services/our-privacy-policy-24e29b1cbaa4bed9
https://www.trox.nl/side-services/disclaimer-7a03e713f94d4f22


REVIT MET MAGICLOUDMAGICAD

MagiCloud is een van de grotere platforms voor TGA-productdata. Na uw registratie vindt u hier
kosteloos geometriedata als download in Revit-format als Revit-familie (RFA) van veel TROX
producten.
Link to MagiCloud

MAGICAD

Ontwerpen met TROX produkten is ook hier geen probleem. MagiCAD voor Revit en AutoCAD
is international een van de leidende BIM-oplossingen voor Building Services Design. De dat en
selecties kunnen direct via de MagiCAD Portal gedownload worden.

Homepage > Service > BIM > BIM data

https://www.magicloud.com/products/#/manufacturer/trox
https://www.trox.nl/
https://www.trox.nl/
https://www.trox.nl/service-0e7c8fc6232c594a
https://www.trox.nl/service/bim-8bf2d726569a8189
https://www.trox.nl/bim/bim-data-2ccddbfdf840143c
file:///
https://www.trox.nl/contactpersonen-0c24b95b9a9adce9
https://www.trox.nl/side-services/imprint-ad59d8412ff70d38
https://www.trox.nl/side-services/algemene-leverings--en-betalingsvoorwaarden-van-trox-nederland-b-v-00f754e85ab529f6
https://www.trox.nl/side-services/our-privacy-policy-24e29b1cbaa4bed9
https://www.trox.nl/side-services/disclaimer-7a03e713f94d4f22
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