RoofCon Proiect 3D

TrussCon Projekt 2D

RoofCon Proiect este un program 3D specializat in proiectarea tuturor tipurilor de structuri din
lemn, șarpante și planșee industrializate (prefabricate) din lemn, îmbinate cu plăci multicui.

TrussCon Proiect este un program 2D care se adresează inginerilor proiectanți și arhitecților,
folosit pentru calculul structural și dimensionarea fermelor din lemn asamblate cu plăci multicui.

•

Reacțiunile

din

ferme

sunt

transferate automat catre fermele tip suport (acele ferme care
preiau

sarcini

suplimentare

de

la alte ferme), astfel se pot calcula rapid grinzile și îmbinările.
• Programul transferă fermele în
TrussCon, unde vor fi calculate și
apoi pot fi vizualizate tridimensional
împreună cu îmbinarile dintre tălpi

• TrussCon Proiect calculează ferme cu orice geometrie și
exportă desenul final în format
DXF împreună cu organele de
asamblare tip placă multicui, inclusiv cotele.
• Proiectantul are posibilitatea
să importe secțiuni DXF și apoi
să ajusteze rapid conturul fermei
după acea secțiune.

și zăbrele, inclusiv plăcile multicui.
• Modul de configurare avansat al
planurilor

permite: ajustarea au-

tomată a scării pentru mărimea

• Toate elementele componente ale șarpantei sunt calculate
în conformitate cu Eurocod 5 și
Anexele Naționale în vigoare.

foii pe care se tipărește; adăugare
detalii 3D; salvare în format DXF.
• Toate desenele pot fi salvate în
format DXF, iar ulterior pot fi deschise cu AutoCad, ArchiCad, etc.
• Utilizatorul poate proiecta pereți
din lemn tip framing, grinzi din
lemn cu zăbrele și grinzi de planșeu

• În câteva secunde programul
calculează și alege pentru fiecare
îmbinare tipul de conector multicui adecvat. Proiectantul poate
modifica: tipul, dimensiunea și
poziția conectorului în vederea
optimizării consumului de materiale. Orice modificare este calculată în mod automat.

cu zăbrele metalice tip Posi-Joist.
Golurile din pereți și din planșee pot
ﬁ modiﬁcate foarte simplu și rapid.
• Se pot defini zone cu încărcări su-

• Interfața simplă și intuitivă împreună cu tutorialele video vă
ajută să începeți cât mai rapid
utilizarea programului.

plimentare pe planurile de învelitoare. Acest lucru permite dimensionarea și calculul corect al șarpantei
pe zona respectivă pentru a prelua
încărcări din: panouri solare, rezervoare de apă, etc.

• Modelul static avansat folosit
de program în conformitate cu
Eurocod 5 influențează consumul redus de materiale pentru
șarpante și planșee din lemn.

