Nowy wymiar projektowania.
Nieskończone możliwości.
Platforma Uponor BIM

Biblioteka,
narzędzia i usługi.
Wszystko w jednym
miejscu.
Platforma
Uponor BIM
Wpływ cyfryzacji gruntownie zmienia sposób
realizacji projektów budowlanych. BIM,
czyli modelowanie informacji o budynku
jest wiodącą technologią na rynku, która
kształtuje te zmiany, zarówno w segmencie
projektów kubaturowych
jak i infrastrukturalnych. Firma Uponor
aktywnie wspiera digitalizację procesu
projektowania, udostępniając jedną wspólną
przestrzeń dla klientów. Nasza platforma

zapewnia dostęp do wszystkich produktów
w cyfrowych modelach 3D, inteligentnych
narzędzi oraz usług projektowych
świadczonych przez zespół doświadczonych
BIM specjalistów. Platforma, zawiera szereg
przyjaznych dla użytkownika funkcji, które
pomagają wykonywać codzienne zadania
projektowe wydajniej, przy jednoczesnym
zachowaniu najwyższej jakości.

Wyższa wydajność

Lepsze planowanie

Przyspiesz czas wykonywanych zadań,
automatyzując wykorzystanie danych.

Wykonuj projekty efektywnie
z zachowaniem najwyższej jakości.

Usprawniona
wymiana danych

Łatwa
dostępność

Usprawnij procesy komunikacji
i współpracy.

Uzyskaj dostęp do najnowszych danych
i narzędzi BIM w dowolnym miejscu i czasie.

Bezpieczniejsze
projektowanie

Adaptacja
wielojęzyczna

Zmniejsz ryzyko występowania kosztownych
błędów projektowych, korzystając z zawsze
aktualnych rozwiązań BIM.

Skorzystaj z z portfolio produktów przeznaczonych
na wybrany rynek oraz modeli BIM i danych
dostępnych w wybranym języku,
również po polsku.

Najnowsze informacje.
Wystarczy jedno
kliknięcie.
Biblioteka Uponor BIM
Łatwy dostęp do najnowszych danych
produktów jest kluczem do wydajnego
projektowania. Biblioteka stworzona przez
Uponor zawiera modele BIM całej naszej oferty
produktów. Intuicyjne przeglądanie i podgląd
modeli BIM ułatwia codzienną pracę, a łatwy
dostęp do danych w wielu językach pomaga
w szybkim wyszukiwaniu informacji.
Nasza biblioteka jest oparta na standardzie
openBIM, który umożliwia bezproblemową
wymianę danych.

Kompatybilna
technologia
Obsługa formatów CAD i BIM: Revit, IFC,
DXF, SAT, DWG 3D i 2D, FBX, OBJ.

Wzbogacone modele
Integracja inteligentnych funkcji, wielu
rozmiarów i wariantów produktów
w jednym modelu BIM.

Wiarygodne dane
Nasza biblioteka BIM spełnia wymagania
norm BS 8541, ETIM i openBIM,
a informacje w niej zawarte
są zawsze aktualne.

Łatwy dostęp
Wszystkie produkty Uponor dostępne
w bibliotekach BIM.

Aktualne dane

Inteligentne funkcje.
Indywidualne
rozwiązania.
Narzędzia Uponor BIM
To realne wsparcie w pracy projektanta
zapewniające dostęp do najnowszych
i najdokładniejszych danych. Inteligentne
i zautomatyzowane funkcje pomogą
rozwiązać złożone problemy projektowe,
przyspieszyć proces i poprawić komfort
pracy. Nasze narzędzia są kompatybilne
z najpopularniejszym na rynku
oprogramowaniem i oparte na europejskich
normach projektowych.
Wtyczka UFH Revit: do projektowania systemów
ogrzewania podłogowego bezpośrednio
w programie Revit.
• Obliczenia ogrzewania podłogowego oparte
na normie EN1264
• Równoważenie hydraulicznie/ obliczenia
oporów ciśnienia instalacji OP
• Zestawienia materiałowe generowanie
na podstawie obliczeń i części rysunkowej
– export do plików excel
• Automatyczne generowanie pęli
– menadry/układ ślimakowy
Wtyczka BIM Library Revit: integracja danych
z oprogramowaniem BIM jest często jednym
z najtrudniejszych aspektów całego procesu
projektowania. Wtyczka Uponor BIM Library Revit
zapewnia wsparcie projektowe, dzięki dostępowi
do najnowszych i najdokładniejszych danych o
wszystkich naszych produktach.

Platforma zintegrowana z wewnętrznymi
systemami danych Uponor, zapewnia, że dane
w modelach BIM oraz w narzędziach są zawsze
aktualne.

Wielojęzyczne
rozwiązanie
Wszystkie narzędzia dostępne są
w różnych językach oraz zawierają portfolio
produktów dla poszczególnych krajów.

Przyjazne
dla użytkownika
Wszystkie funkcje oparte są na
doświadczeniach profesjonalistów,
aby zapewnić łatwość użytkowania narzędzi.

Inteligentne funkcje
Zautomatyzowane funkcje upraszczają
codzienną pracę, przyspieszają procesy
i podnoszą jakość projektowania.

Niezawodny projekt
Obliczenia oparte na europejskich normach
do projektowania instalacji sanitarnych.

Ekspercka wiedza

Niezawodne wsparcie.
Wsparcie projektowe
Uponor BIM
Szukasz doświadczonego partnera, który
wesprze Cię na każdym etapie projektu BIM?
Nasz zespół projektowy jest gotowy, aby Ci
pomóc! Posiadamy obszerną wiedzę fachową
oraz wieloletnie doświadczenie w projektach
BIM. Skorzystaj ze współpracy z naszym
zespołem projektowym, aby w efekcie stworzyć
projekt w pełni odpowiadający indywidualnym
wymaganiom inwestycji.

Zespół BIM posiada duże doświadczenie
w projektowaniu instalacji sanitarnych.

Profesjonalizm
Współpraca z naszymi specjalistami BIM
to gwarancja najwyższej jakości i precyzji
wykonanego projektu.

Indywidualne wsparcie
Dostosowujemy zakres usług BIM
i przebieg procesu projektowania
do indywidulanych wymagań

Jeszcze większa
dokładność
Specjaliści BIM przygotowują projekty
zgodne z europejskimi standardami.

Oszczędność czasu
Profesjonalny zespół, to gwarancja
dotrzymania ustalonych terminów, dzięki
szybkiemu wykonaniu projektu, nawet
w przypadku pojawienia się złożonych
problemów projektowych.

Skorzystaj ze wszystkich
rozwiązań Uponor BIM!
Odwiedź: bim.uponor.com
Platforma Uponor BIM
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