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AZ KLIMA a.s.
BIM technologie pro výrobu vzduchotechniky a TZB
Zákazník
Společnost AZ KLIMA a.s. se na poli projekce a výroby
vzduchotechniky a technického zabezpečení budov
pohybuje již od roku 1992. Od roku 2016 je členem ČEZ
ESCO, a.s. Pro projektování i výrobu využívá moderní
technologie, včetně BIM.

Využití BIM technologií a AZ KLIMA
V projekční praxi mají kvalifikovaní odborníci ze společnosti
AZ KLIMA dlouholeté zkušenosti s aplikací Autodesk Revit. Ve
využití BIM technologie nejsou nováčkem.
„BIM na našich projektech již nějakou dobu používáme a
letos jsme se rozhodli rozšířit počet našich projektantů
používajících tuto technologii, protože neustále roste počet
zakázek, na kterých je vyžadován BIM a také i nám přináší
použití této technologie výhody, které chceme využívat na
maximálním počtu zakázek. Rozhodli jsme se také BIM
technologii rozšířit i do naší výroby.
S naším dlouholetým partnerem společností CAD Studio jsme
spolupracovali již před několika lety na zavedení BIM
technologie a i nyní jsme využili jejich zkušeností s
implementací BIMu do firem, které se nezabývají pouze
projekcí, ale také výrobou. S technickým týmem CAD Studia
jsme vypracovali harmonogram
výuky našich zaměstnanců a zavede‐
ní konkrétních pracovních postupů
do výroby. Tento plán byl průběžně
realizován v podstatě v průběhu
celého roku 2019 s výjimkou letních
prázdnin.“ Dodává Ing. Tibor Stroh,
ředitel divize projekce.
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Ing. Dušan Sedlák, manažer interních projektů, doplňuje:
„Na co nejefektivnějším využití informačního modelu ve
výrobě stále pracujeme. Jde hlavně o propojení na náš
stávající informační systém a o přípravu knihovních prvků pro
Revit. V této oblasti pokračuje spolupráce s techniky CAD
Studia. Bez jejich průběžné asistence a zkušeností bychom se
zasekli a sklouzli ke zdlouhavým postupům pokus/omyl.
Kromě Revitu jsme začali používat i další aplikaci Autodesku,
kterou je Autodesk Fabrication CAMduct. Cílem je co nejvíce
zautomatizovat proces od projektu do výroby. Mít větší
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kontrolu nad projektem a dokonalejší kontrolu i ve výrobě je
pro nás klíčové. Jsme tak schopni efektivně reagovat na
změny v projektech a dosáhnout kvalitnějších dodávek pro
naše partnery.“
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AZ KLIMA a.s.
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