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(ELKO-BIS CAD) ELKO-BIS CAD

  Wychodząc naprzeciw potrzeb projektantów, stworzyliśmy innowacyjne narzędzie ułatwiające prace projektowe
i kosztorysowe w zakresie ochrony odgromowej:
Program ELKO-BIS CAD.

Jest to pierwszy polski program do projektowania instalacji odgromowych w środowiskach aplikacji graficznych.
Jego powstanie było możliwe  dzięki współpracy doświadczonych projektantów ELKO-BIS i programistów CAD
Profi. Licencja na korzystanie z programu udzielana jest bezpłatnie i dożywotnio.
Pobierz ELKO-BIS CAD >>>

Zobacz film o programie:

http://elkobis.com.pl
http://elkobis.com.pl/elko-bis-cad/
http://elkobis.com.pl/wp-content/uploads/2015/04/Pobieranie-Elko-Bis-CAD.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=3aNgjPqYdPY
http://elkobis.com.pl/wp-content/uploads/2013/08/auto_cad_projektowanie_instalacji_odgromowych_nak%C5%82adka_autocada_elkobis.png
http://elkobis.com.pl/wp-content/uploads/2013/10/Pobieranie-Elko-Bis-CAD1.pdf


ELKO-BIS CAD uzyskał rekomendację Polskiego Komitetu Ochrony
Odgromowej
i został doceniony podczas 26. Międzynarodowych Targów Bielskich
ENERGETAB 2013, gdzie przyznano mu

Statuetkę Złotego VOLTA Polskiej Izby Gospodarczej
Elektrotechniki
dla najlepszego produkt elektrotechniczny

oraz
Dyplomem INNOWACJE 2014

podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2014
w Poznaniu

 Więcej o programie:

Aplikacje typu CAD mają szerokie zastosowanie w inżynierii
budowlanej. Pod nazwą CAD ( ang. Computer Aided Design)  kryje się
wiele skomplikowanych procesów, które służą do opracowania
dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do wykonania robót
budowlanych. W aplikacjach typu CAD można wykonywać grafikę
sterowaną  za pomocą specjalnych narzędzi automatyzujących proces
rysowania, dokonywać różnych obliczeń, zestawień. Można też
wykonać wizualizację wykonanego projektu  w sposób jak najbardziej
przystępny dla odbioru

Program ELKO-BIS CAD umożliwia:
- obliczenia numeryczne parametrów stref ochronnych i odstępów
izolacyjnych,
- projektowanie graficzne stref ochronnych metodą kąta ochronnego,
- sporządzanie rysunków instalacji odgromowych w powiązaniu
z programem CAD,
- dostęp do wbudowanego poradnika odgromowego,
- dostęp do katalogu produktów poprzez przekierowanie na stronę
internetową Elko-Bis,
- sporządzanie zestawień materiałowych, dla elementów liniowych w metrach i kilogramach.

Program został napisany w języku C++. ELKOBIS-CAD współpracuje z wieloma znanymi na rynku aplikacjami
typu CAD między innymi: AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD, 4M CAD, progeCAD, CADopia, StarlCAD, GstarCAD,
Intersoft IntelliCAD, BitCAD, Arcadia, IntelliPlus, JetCAD, ARES.

Program ELKO-BIS jest udostępniany bezpłatnie przez producenta Elko-Bis Systemy Odgromowe Wrocław
na stronie www.elkobis.com.pl. Rejestracja użytkownika w trakcie instalacji programu związana jest
z możliwością powiadomień o kluczowych aktualizacjach.

Program ELKO-BIS CAD jest bardzo przyjazny dla użytkowników. W jego głównym oknie dialogowym 
wybieramy elementy do rysowania. Natomiast ich powielanie, zmiany atrybutów, prowadzenie linii i wiele innych
operacji można wykonywać korzystając z narzędzi CAD. Główny ekran dialogowy zawiera katalogi w których
poruszamy się jak w oknach systemu  Windows. Katalogi ułożone są hierarchicznie począwszy od klasy ochrony
odgromowej, rodzaju materiału a następnie rodzaju elementu: drut odgromowy, maszty, obudowy i złącza
kontrolne, pozostałe wyroby. Sposób wybierania elementu jest bardzo intuicyjny i sprowadza się do przejścia
w drzewie katalogów do elementu końcowego z ewentualnym podaniem parametrów pomocniczych.

 W bibliotece ELKO-BIS CAD umieszczono poradnik odgromowy, w którym zestawiono podstawowe informacje

http://www.elkobis.com.pl/
http://www.elkobis.com.pl/


z obowiązującej normy odgromowej PN-EN 62305. W programie umieszczono również certyfikaty i protokoły
z badań elementów instalacji odgromowych produkowanych przez Elko-Bis między innymi certyfikat zgodności
dotyczący odporności na oddziaływanie prądu pioruna , klasa H według normy PN-EN 62561.  Zapraszamy
do korzystania z tego innowacyjnego narzędzia!

Zobacz film instruktażowy:

KLIKNIJ i pobierz nakładkę:

W celu zamówienia alternatywnej wersji materiałowej, zmień
dwie ostatnie cyfry numeru katalogowego.

Wymiary
 licencja nośnik pobranie

CADXX ELKO-BIS CAD bezpłatna DVD mini http://elkobis.com.pl/do-pobrania/

W tabeli podano ceny hurtowe netto

http://www.youtube.com/watch?v=BVgmO8_W-Y8
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