
www.fluid-desk.com

Kết nối Chèn Vẽ liên tục

Theo dõi Mặt cắt thông minh Mặt cắt phụ trợ

Phần mềm hiệu quả nhất cho hỗ trợ thiết 
kế hệ thống thông gió, điều hòa không

khí và hệ thống chữa cháy

Ventpack

Kết nối nhanh chóng các phần của cài đặt mà
không phải lựa chọn...

Cho phép người dùng chèn một thành phần
chỉ định từ thư viện dữ liệu...

Dễ dàng phác họa cài đặt thông qua chỉ định 
các điểm trên hệ thống...

Nó cho phép bạn vẽ các bản cài đặt với 
khoảng cách không đổi...

Nó có khả năng tạo các mặt cắt cài đặt từ bất
kỳ góc ngẫu nhiên...

Nó bao gồm việc chuyển một phần đã chọn của
cài đặt sang chế độ xem...

Thiết kế và tối ưu hóa các hệ thống HVAC, cấu hình và mua sắm các thành 
phần, quản lý dự án và hợp tác nhóm trên điện toán đám mây

Nền tảng CAD & BIM dành cho các  
chuyên gia trong ngành HVAC

Lý do tại sao Ventpack gây ấn tượng

Sáu chức năng vẽ chính

Đọc thêm...   Xem phim... Đọc thêm...   Xem phim... Đọc thêm...   Xem phim...

Đọc thêm...   Xem phim... Đọc thêm...   Xem phim... Đọc thêm...   Xem phim...

Phiên bản độc lập từ năm 2020!

Các nền tảng được hỗ trợ: AutoCAD 2018-2020 
BricsCAD V19-V20 Pro/BIM

http://www.fluid-desk.com/automatic-connection-2/
https://www.youtube.com/watch?v=sNRymx0E-jo&t
http://www.fluid-desk.com/overview/insert-element-2/
https://www.youtube.com/watch?v=GVDKgIx0OmY&t
http://www.fluid-desk.com/continuous-drawing-2/
https://www.youtube.com/watch?v=7XiwIuHOh20
http://www.fluid-desk.com/overview/continuous-drawing-with-offset-2/
https://www.youtube.com/watch?v=ydtdY-spLZU
http://www.fluid-desk.com/overview/cross-section-2/
https://www.youtube.com/watch?v=DH67RwhUv-Y
http://www.fluid-desk.com/auxiliary-cross-section-2/
https://www.youtube.com/watch?v=TDp9hn5mIhE
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Một bộ đầy đủ các chức năng kỹ thuật

Đánh số Tính toán tổn thất áp suất

Chèn các mô tả Các thành phần lọc và cô lập

Tính toán âm thanh Sửa đổi các thành phần

Vận hành thành thạo chương trình trong vòng một ngày làm việc

Hãy tham gia các buổi tập huấn, hội thảo và khóa đào tạo của chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi thông qua:
E-mail: support@fluid-desk.com   ĐT: +48 609 85 98 62

Xem phim... Xem phim...

Xem phim...Xem phim...

Xem phim...Xem phim...

https://www.youtube.com/watch?v=9R2xUD3USvM&t
https://www.youtube.com/watch?v=LNxS7_Jvedo&t
https://www.youtube.com/watch?v=owtCJENuOtA
https://www.youtube.com/watch?v=9R2xUD3USvM&t
https://www.youtube.com/watch?v=Zu8k6-0EBdQ
https://www.youtube.com/watch?v=oKTKA7a_ZFU



