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WOLF BIM BROWSER 
SKRÁTENÝ NÁVOD NA PRÁCU S PROGRAMOM
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Building Information Modeling, skrátene BIM, priniesol revolúciu do sveta projektovania. WOLF je tiež BIM-ready a poskytuje projektantom 
3D–súbory všetkých vykurovacích a vzduchotechnických produktov – kompatibilných s Revitom. Návrh zariadení nebol nikdy jednoduchší. 

PREČO BOL VYVINUTÝ PROGRAM WOLF BIM BROWSER?

Výhody: 

 Zariadenia WOLF sa môže od návrhu až po montáž 
prepočítavať, navrhovať jeho umiestnenie. 

 Vizualizácie zariadení WOLF v 2D alebo v  3D modely so 
všetkými potrebnými prípojkami. 

 Všetky produkty vykurovania WOLF sú k dispozícii ako 
súbory kompatibilné s Revit-om

Veľa zábavy s naším WOLF BIM Browser-om!
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OTVORTE SÚBOR

Otvorenie VZT zariadenia v 
BIM-Browser

Ako získam kompatibilný Revit-
súbor pre WOLF vzduchotechnické 
zariadenia? 

 Váš WOLF zástupca vytvorí súbor 
podľa Vašich požiadaviek

 Pre jednoduché návrhy využite náš 
2-minútový konfigurátor. 
https://slovensko.wolf.eu/portalprofi/
nastroje/2-minutovy-konfigurator/

Súbor .wvdiz obsahuje: 

 Vlastnosti zariadenia

 Údaje o pripojeniach/prípojkách

 Údaje o geometrii

Zvoľte VZT 
zariadenie (RTL 
Anlage)

Zvoľte produkt 
(Produkt wählen)

Otvorte súbor  
WVDIZ
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NÁHĽAD ZARIADENIA V 3D

Obsah odovzdávajúceho súboru

 Náhlaď zariadenia v 3D

 K dispozícii sú popisy & technické 
údaje 

 Export modelu je možný napr. ako 
3D DWG 

 Je možné vybrať medzi detailnejším 
a jednoduchším súborom 

Popis / Technické 
údaje

Výber medzi 
detailnejším & 
jednoduchším 

náhľadom 

3D DWG súbor
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ODOVZDANIE SÚBORU DO REVIT-u

Odovzdanie do REVIT-u

 Otvoriť program „Revit“ a v BIM 
Browser-i kliknúť na „Zeichen“ 
(kresliť) 

 Zariadenie je teraz k dispozícii

Klinúť na „Zeichen“ 
(kresliť) 
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REVIT - atribúty

 V Revit-e sú teraz známe všetky 
pripájacie body (vody a vzduch) 

 Technické údaje sú k dispozícii 
dodatočne ako atribúty 

ZOBRAZENIE ATRIBÚTOV V REVITE

Pripájacie body
vzduch & voda

Technické údaje
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PRÍKLAD Z PRAXE S 2 VZDUCHOTECHNICKÝMI JEDNOTKAMI 
©Linthorst Techniek
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PRÍKLAD 2 Z PRAXE
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Pírklad zobrazenie 
plynového kotla
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ÚDAJE O VYKUROVANÍ V BIM BROWSERi

Údaje o vykurovaní

 BIM Browser vychádza z VDI3805 a 
údajov Datanorm

 Jednoducho si vyberte produkt, na 
pozadí otvoriť Revit a klinkúť na 
„Zabudovať“ (Einbauen)
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ÚDAJE O VYKUROVANÍ V BIM BROWSERi

Údaje o vykurovaní

 Atribúty/ pripájacie body sú v 
programe „Revit“ známe
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VEĽA ZÁBAVY 
pri práci s WOLF BIM 
Browser.

WOLF Slovenská republika s.r.o.

Galvaniho 7
821 04  Bratislava

Tel: +421 4820 0802
https//slovensko.wolf.eu
info@wolfsr.sk

Táto prezentácia je chránená autorskými právami 

príslušného autora. Reprodukcia, kopírovanie, 

ďalšie spracovanie - aj čiastočne - a / alebo 

postúpenie tretím stranám nie je autorským 

právom povolené.

Hoci bola prezentácia vytvorená s najväčšou 

starostlivosťou, neexistuje právny nárok na jej 

vecnú správnosť, úplnosť a / alebo aktuálnosť.


