3D BIM BESTANDEN
AUTODESK REVIT FORMAAT

INTELLIGENTE
3D BIM BESTANDEN
De digitalisering van het bouwproces is een belangrijke stap naar een
slimmere en meer efficiënte planning en uitvoering van bouwprojecten :
een ontwikkeling waaraan Airmaster graag wil meewerken!

AIRMASTER
3D BIM BESTANDEN

De 3D BIM bestanden bevatten alle technische
karakteristieken van de luchtgroepen die nuttig
kunnen zijn tijdens de ontwerpfase.
Het gaat bv. over de het maximale luchtvolume,
het gewicht, het stroomverbruik en het rendement
van de ventilatiegroepen.

Op de Bim bestanden staan alle elektrische aansluitingen
duidelijk aangegeven, zodat de installatie van de units
perfect kan voorbereid worden.
Als de units voorzien zijn van een naverwarmingsbatterij
op water, kunnen de aansluitingen met de verwarmingsinstallatie onmiddellijk ingetekend worden. Ook de
plaats van de condensafvoer staat aangegeven op de
3D bestanden.
De eerste 3D BIM bestanden in Autodesk revit formaat
kunnen reeds gratis gedownloaded worden op de
Airmaster website:
www.airmaster.be/nl/downloaden/BIM.
De bestanden voor de AM1000 volgen binnenkort.

Met 1 klik kan u de muur - of dakdoorvoeren met
de juiste diameter op het plan intekenen en aangeven wat het pulsie - en extractiekanaal is.

Overzicht van de units die reeds beschikbaar zijn in revit formaat:
AM 150:
AMC 150:
AM 300:
AM 500:
AM 800:
AM 900:
AM 1200:
DV 1000:

H
H
HT, HC, HB, VT, VC, VB, HT-CC, HC-CC, HB-CC
HT, HC, HB, VT, VC, VB, HT-CC, HC-CC, HB-CC
HT, HC, HB, VT, VC, VB, HT-CC, HC-CC, HB-CC
HM, HD, VM, VD
HC, VC
H, H-CC
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In de ontwerpfase is het nu nog eenvoudiger geworden
om Airmaster ventilatiegroepen te gebruiken. Airmaster
biedt het meest uitgebreide gamma aan decentrale
ventilatiegroepen en stelt nu 3D BIM bestanden ter
beschikking aan architecten - en ingenieurbureaus.

