
Planersoftware 3.0
DIGITÁLIS TÁMOGATÁS

Termékeinket és a kapcsolódó  
információkat itt találja: 
www.gealan.de/hu/mygealan/tervezoi-soft-ware/

KERESKEDŐI KONCEPCIÓ
Szolgáltatásunk Önnek mint vevőnek 

ÁRLISTA
Rövid áttekintés

Kereskedőjének Ön adja tovább a Planersoftware 3.0 licencét, amely az Ön szállítási programjára 
van szabva. Most lehetősége van arra is, hogy felvigye az árlistáját. Így az Ön kereskedői azonnal 
látják a tényleges költségeket. Ezenkívül a projekt elkészítésénél kizárólag az Ön által beállított 
proflrendszerek és árak hozzáférhetők; így már a tervezés korai fázisában célorientáltan lehet 
dolgozni. 
Partnerünk, a Digital Building Solutions GmbH (DBS) szívesen ad tanácsot a lehetőségekről és 
azok megvalósításáról.

Fő licenc (12 hónapos)

Kiegészítő licenc (12 hónapos)

Modullicenc (1 hónapos) Modullicenc (12 hónapos)

PLANERSOFTWARE 3.0

Üvegméretezés 19,95 €

PLANERSOFTWARE 3.0

Rögzítés 24,95 €

PLANERSOFTWARE 3.0 

Hang 14,95 €

PLANERSOFTWARE 3.0 

Teljesítménynyilatkozat és  
CE-jelölés

24,95 €

PLANERSOFTWARE 3.0 

Üvegméretezés 199,95 €

PLANERSOFTWARE 3.0 

Rögzítés 249,95 €

PLANERSOFTWARE 3.0 

Hang 149,95 €

PLANERSOFTWARE 3.0 

Teljesítménynyilatkozat és  
CE-jelölés

249,95 €

PLANERSOFTWARE 3.0 

KIEGÉSZÍTŐ LICENC MUNKATÁRSNAK /  
KIEGÉSZÍTŐ LICENC KERESKEDŐNEK

99,90 €

19,90 €

GEALAN

Ablakgyártók Kereskedők

Planersoftware 3.0 - Fejlesztés és Támogatás

Fő licencet, kiegészítő licenceket és modullicenceket értékesít

Meghatározza az alapbeállításokat, 
például a rendelkezésre álló 

profilrendszert, ablaktokot, szárnyat, 
üvegezést, stb

Projektek készítése a rendelkezésére 
bocsátott termékekkel

Szükséglet: 1 db fő licenc, minden 
további felhasználónak egyenként 

1 db kiegészítő licenc

Szükséglet: felhasználónként 1 db 
kiegészítő licenc

Opcionális: felhasználónként 
különböző modullicenszek

Opcionális: felhasználónként 
különböző modullicenszek

Licenc értékesítése és Támogatás

Alapbeállítások átadása

Kérdése vagy javaslata van?
Keressen meg minket az alábbi elérhetőségeken:

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Telefon: +49 – 92 86 / 77-0
info@gealan.de



A MODULOK
MODULLICENC   
Rögzítés

MODULLICENC   
Teljesítmény-
nyilatkozat és  
CE-jelölés

MODULLICENC  
Hang

PLANERSOFTWARE 3.0
Tökéletes tervezőeszköz

TERVEZZEN MÉG KÉNYELMESEBBEN
Building Information Modeling

A tervezőszoftver tesztverziója

• Az elemek különböző részletezettségűek 
lehetnek

• A jelentősen lecsökkentett adatméret 
lerövidíti a fájl betöltési idejét

• Az elemek utólagosan is könnyedén 
 módosíthatók

A 3D-ben történő építés és tervezés a BIM-adatok segítségével az építési projekt holisztikus meg-
közelítését teszi lehetővé. Az ingatlan „BIM-modellezésével” az adatok az épület teljes életciklusa 
alatt folyamatosan feldolgozásra kerülnek. 

• Az összes GEALAN profilrendszer teljeskö-
rű rögzítése minden naprakész műszaki 
adattal együtt

• Komplett elemek egyszerű konfigurálása két- 
és háromdimenzióban

• Összekötők és mellékprofilok egyszerű 
hozzáadása

• Az épületszerkezeti kapcsolódás részletes 
bevitele

Az ablakgyártásban használt szoftverekből a pozíciók és a folyamatok könnyedén átvihetők a 
GEALAN tervezőszoftverbe - mégpedig a KLAES cég „Tervezésátadás” kiegészítő moduljával. Ez a 
Planersoftware 3.0-án belüli frissítéssel és a KLAES 7.12.2-es verziójától lehetséges. A Planersoftware 
3.0-ban a konstrukciót tovább lehet szerkeszteni. Ennek a funkciónak az előfeltétele, hogy a DBS 
profiltörzsadatai egymással össze legyenek hangolva.

A „Hangtechnikai értékelés” modulicenccel 
minden egyes ablak zajszigetelését egyedi-
leg lehet elemezni és értékelni - a felhasz-
nált üveg és a kiválasztott ablakrendszertől 
függően.

A modul minden, akusztikai szempontból 
releváns változatot (pl. középen felnyíló ab-
lak, ablak üvegezése) valamint tartozékot 
(pl. szélesítők, küszöbök) figyelembe vesz az 
értékelésben.

További előny: 
A keret és a szárny közötti rés figyelembevé-
telével a zajszigetelési értéket beépített álla-
potban is meg lehet becsülni. 

www.gealan.hu

A „myGEALAN” menüpont alatt, a honlapunkon megtalál-
ja a Planersoftware 3.0-nak a demóverzióját, vagy letöl-
téshez szkennelje be az itt található QR-kódot. 

A „Rögzítés” modullicenc lehetővé teszi az 
építményben a terhelés eloszlásának helyes 
megtervezését a DIN 18008 szabványban 
foglaltak szerint. A megtervezett ablakot a be-
építés helye, a beépítés körülménye és az épü-
letben elfoglalt helye alapján statikai elemzés-
nek veti alá.

A rögzítési pontok statikus előméretezése, 
valamint a rögzítési pontonkénti erőátadás 
műszaki előírásként szolgálnak a rögzítések 
beszállítójának. Ennek alapján a tipliket, az 
ablakszereléshez szükséges csavarokat, stb. 
egyedileg és pontosan el lehet készíteni.

Itt lehet használni az interfészt, amellyel köz-
vetlenül elérhető az Adolf Würth GmbH & Co. 
KG tervezője. Hatalmas előny, hogy a program 
ezt követően már csak az erre a célra alkalmas 
rögzítőanyagokat kínálja fel.

A Planersoftware 3.0-val a GEALAN új szintre emeli az ablakok és ajtók műszaki tervezését:  
a profilok kiválasztásától kezdve a komplett elemek felépítésén keresztül (két-és háromdimenzió-
ban) a tervezés minden lépését online is el lehet végezni, ami időt takarít meg. 

KLAES interfész

• „U” értékek számítása és hőmérsékleti 
eloszlások grafikus megjelenítése

• Statikus méretezés

• A tervezett elemek összehasonlítása a 
műszaki előírásokkal (pl. szárnyméretek)

• Általánosan használt fájlformátumban 
történő mentés (.dwg, .dxf, .docx, .pdf)

• Optimalizált elemek a grafikus megjelení-
tésben és a méretezésben

• Elemek alfanumerikus adatokkal  
(az U w-érték automatikus kiszámítása) 

Az „Üvegméretezés” modullicenc elemzi 
a beépített függőleges üvegezés statikus 
előméretezését. A program a maximális 
feszültséget és a vetemedést a többrétegű 
szigetelőüvegeknél az időjárási körülmé-
nyek és a terhelés eloszlásának figyelem-
bevételével Prof. F. Feldmeier alapján és a 
DIN 18008-2 szerint számítja ki.

A „Teljesítménynyilatkozat és CE-jelölés” 
modullicenc az épület adatai alapján telje-
sítménynyilatkozatot és CE-jelölést generál. 
Ezzel egyidőben a kért értékeket összehason-
lítja a szerkezetek teljesítményjellemzőivel. A 
felhasználó így átfogó képet kap a pozícióiról.

MODULLICENC 

Üvegméretezés


