
DLACZEGO CADSOFT?
Szkolenia wykonane zostały rzetelnie  
i fachowo.
- FAZOS

Szkolenia są na bardzo wysokim po-
ziomie, zarówno pod względem 
przygotowania prowadzącego jak  
i sprzętu na którym są prowadzone.
- Polimex Mostostal

Firma Cadsoft jest godna polecenia.
- PRC Architekci

Wiedzę merytoryczną i szkolenie ocenia-
my wysoko, z czystym sumieniem pole-
camy firmę Cadsoft.
- Ferrero

Polecamy współpracę z Cadsoft. Prezen-
tują najwyższa jakość usług.
- AB-Projekt

Zaawansowane szkolenie wykonane  
z zaangażowaniem świadczą o wysokim 
profesjonalizmie.
- BALMA 

Wyrażamy zadowolenie z jakości prze-
prowadzonych szkoleń.
- EMIT

Szkolenia przeprowadzone zostały bar-
dzo profesjonalnie i fachowo.
- Volkswagen

Pragniemy zarekomendować firmę 
CADSOFT jako partnera wszystkim,  
którzy poszukują dobrze przygotowanych,  
rzetelnych i skutecznych szkoleń.
- DELPHI

CEL SZKOLENIA:
Praktyczna umiejętność pracy w Revit MEP. 
Zakres: Modelowanie oraz dokumentacja instalacji HVAC i wod-kan.
DLA KOGO:
Szkolenie dedykowane jest dla projektantów instalacji budowlanych.

AGENDA:

Oddział w Warszawie
ul. Bema 60
01-244 Warszawa
tel.: +48 22 862 30 50 

Oddział w Krakowie
ul. Szlak 65
31-153 Kraków
te.: +48 12 661 70 35

Oddział w Tychach
ul. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy
tel.: +48 32 325 72 95 

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 31
70-340 Szczecin
tel.: +48 91 433 09 73

CADSOFT   |   cadsoft@cadsoft.pl   |   www.cadsoft.pl

MEP - INSTALACJE
Szkolenie podstawowe

•	 Czas trwania: 16 godzin/2 dni
•	 Oprogramowanie: Revit MEP
•	 Zapewniamy:

•	 10 dniowe wsparcie poszkoleniowe;
•	 materiały szkoleniowe;
•	 międzynarodowy Certyfikat Autodesk.

Firma CADSOFT posiada status Autodesk Authorized Training Center oraz kilkunastoletnie 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem systemów 
komputerowego wspomagania projektowania.

•	 Interfejs programu REVIT MEP
•	 Omówienie interfejsu oraz wstęp do BIM
•	 Menu wstążka i przeglądarka projektu
•	 Szablony projektowe
•	 PIERWSZY PROJEKT
•	 Wczytanie podkładu architektonicznego
•	 Modyfikacja informacje o projekcie i jego  
    lokalizacji
•	 Określenie poziomów projektu oraz siatki  
    architektonicznej
•	 Podłączenie parametrów projektu  
    i śledzenie zmian
•	 WIDOKI
•	 Kontrola widoczności
•	 Edycja elewacji i sekcji
•	 Rzuty: płaskie i sufitu odwróconego, przekroje
•	 OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO
•	 Definiowanie przestrzeni obliczeniowych.
•	 Określenie zysków ciepła w pomieszczeniach 
  zależnych od liczby osób, oświetlenia oraz 
    nasłonecznienia
•	 Generowanie raportu o zapotrzebowaniu na ciepło
•	 SYSTEM HVAC
•	 Dobór centrali wentylacyjnej nawiewników  
    oraz wywiewników
•	 Tworzenie systemów i generowanie 
    przebiegu kanałów
•	 Zwymiarowanie systemu HVAC pod kątem 
    prędkości oraz strat ciśnienia
•	 Modyfikacja przebiegu ze względu na  
    wymagania projektowe
•	 SYSTEM WOD-KAN
•	 Określenie domyślnych ustawień przebiegu.

•	 Podłączenie armatury łazienkowej oraz  
    kuchennej do systemu
•	 Generowanie przebiegu sieci i tworzenie 
    systemów
•	 Raport straty ciśnienia w kanale 
•	 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
•	 Stworzenie zestawień elementów składowych 
    instalacji
•	 Modyfikacja parametrów zestawień.
•	 Zestawienia w dokumentacji
•	 DETALE
•	 Wprowadzanie i etykietowanie szczegółów.
•	 Legenda projektu
•	 Oznaczenie kanałów i urządzeń  wentylacyjnych
•	 Detale w 3D
•	 PERSPEKTYWA 3D
•	 Modelowanie ścieżki animacji
•	 Rendering widoków
•	 Definiowanie materiałów
•	 WYMIAROWANIE
•	 Typy wymiarów liniowych
•	 Generowanie własnego stylu wymiarowania
•	 Wymiarowanie sieci kanałów oraz rur
•	 WSPÓŁDZIELENIE PRACY
•	 Ustawienia współdzielenia i konfiguracja własności
•	 BŁĘDY PROJEKTOWE
•	 Sprawdzanie systemów kanałów i rur.
•	 Wykrywanie kolizji przewodów i ich  
    korygowanie.
•	 Automatyczne generowanie połączeń 
    pomiędzy elementami instalacji.
•	 WYDRUK

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty 
szkoleniowej, potrzebujesz indywidualnego 
terminu lub szkolenia dedykowanego

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

szkolenia@cadsoft.pl

http://www.cadsoft.pl
https://www.facebook.com/Cadsoft.Polska/
https://www.linkedin.com/company/cadsoft
https://www.youtube.com/channel/UCjpjWLp0udFFDPk5A_58Dzw

