Energy Benefit Centre a.s.
Doplňkové BIM nástroje CAD Studia pomáhají
urychlit tvorbu potrubí v TZB projektech
Informace o zákazníkovi
Značka Energy Benefit Centre působí v oblasti úspor energií
na českém trhu od roku 2007. Od počátku je naší snahou
pomáhat jak soukromému, tak i veřejnému sektoru najít
optimální zdroje pro financování energetických projektů a
zejména úspor energií.
Impulsem pro založení byla snaha zakladatelů
zprostředkovat širšímu okruhu zájemců přístup ke
specifickému okruhu informací z oblasti energeticky
úsporného stavebnictví, obnovitelných zdrojů energie a
možností financování těchto projektů. Všechny činnosti
společnosti mají hlavní cíl přispívat k hospodárnému
využívání energie a energetických zdrojů.
Pro tvorbu projektů využívá BIM software Autodesk Revit
doplněné o bonus nástroje vyvinuté dodavatelem řešení,
firmou CAD Studio.

BIM projekt podle požadavků našich zákazníků. Ale i přesto,
že ovládání Revitu je intuitivní, jsou některé úkony zbytečně
zdlouhavé a s ohledem na projekční zvyklosti vyžadují delší
čas na zapracování do modelu. Firma CAD Studio nám v této
rané fázi zavádění BIM technologie a aplikace Revit pomáhá
hledat efektivní způsoby řešení našich požadavků. Kromě
technických rad nám CAD Studio poskytuje i další nástroje
jako je sada nadstavbových aplikací pro Revit pod názvem
Revit Tools. Pokud bych měl zmínit alespoň jednu funkci jako
příklad, pak je to třeba Popis potrubí. Standardní nástroje
Revitu nejsou pro popisování potrubí vzduchotechniky moc
efektivní. V tomto směru nám více vyhovuje Popis potrubí
z Revit Tools, který umožňuje rychlé hromadné popsání
čtyřhranných i kruhových potrubí správným typem popisky
a rovnou umístí popis i na správné místo. Výrazně se tak
zkrátí čas potřebný na popis těchto prvků.“

Hodnocení zákazníka
K efektivitě BIM nástrojů pro Autodesk Revit , které pro své
zákazníky vyvíjí společnost CAD Studio s.r.o., se vyjádřil také
ing. Tomáš Brotánek, projektant TZB ze společnosti Energy
Benefit Centre a.s.:
„Naše společnost se aktuálně nachází ve fázi implementace
BIM technologie do projekční praxe. BIM software Revit
vnímáme jako silný nástroj, který nám umožní vypracovat
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