
Новият Advance Design 2018 е
тук

Advance Design е специално разработен за професионална
работа в BIM среда, която изисква по-добри решения за
конструктивен анализ, проектиране на стоманобетонни,
стоманени и дървени конструкции, съгласно най-новите
версии на Еврокодове (EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 и EC8),

Северноамерикански (ACI / AISC) кодове и Канадски кодове
(A23.3, S16). Софтуерът Ви дава възможност за съвместна

работа с Autodesk Advance Steel и Autodesk Revit

Направи запитване

 
Новости и подобрения:

 

Нова концепция "Design group", свързана с BIM Designers и Revit,   за още по-
продуктивен BIM работен поток

Стоманени площадки

Локални несъвършенства (в допълнение към съществуващите глобални
несъвършенства) с 2-ри ред анализ

Съединение с двустранни ъглови профили (използвано за свързване на греди или
колони към греди) и съединение за възлова плоча (за свързване на укрепващите
елементи с помощта на възлови плочи)

Елементи с променливо Т сечение (греди или колони, които могат да имат както
фланцова, така и гъвкава мрежа и до 5 сегмента)

Advance Design 2018 идва с директна връзка към Advance Design Connection,
който позволява автоматичен трансфер на данни от модела към Advance Design
Connection

Advance Design Connection позволява на инженерите да анализират, проектират и
проверяват стоманените съединения. Това е нов метод, наречен Component Based
Finite Element Model (CBFEM)

Advance Design Connection може да проектира всички видове заваръчни и болтови
връзки, плочи, фундаменти и анкери. Осигурява прецизна проверка за коравина и
изкълчване на стоманени съединения. Болтовете, заваръчните съединения и
бетонните блокове се проверяват съгласно EC / AISC

Специални предложения до 30 юни 2017 г

https://kanisco.com/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://kanisco.com/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8


Advance Design Premium 2018
Subscription New 1-Year - лиценз

за една година

Стандартна цена :1640 €

Цена: 1400 €

Advance Design Premium +
Advance BIM Designers -
постоянен лиценз

Стандартна цена: 5280 €

Цена: 3200 €

Специални предложения до 30 юни 2017 г

Advance Design пробна версия

Advance BIM Designers
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