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FINE, 4M entegre yaz›l›m setinin bina servisleri paketidir. Bina
tasar›m süreçleri s›ras›nda mimarlar, inﬂaat, makina ve elektrik
mühendisleri aras›ndaki yak›n iﬂbirli¤ini destekler, geliﬂtirir.

FineLIFT ile çal›ﬂmak için 5 + 1 neden
Nesne tabanl› programlama felsefesine dayal›, ileri düzey yaz›l›m geliﬂtirme araçlar›
(C++) ve yaz›l›m mühendisli¤i yöntemleri kullan›larak haz›rlanm›ﬂt›r.
Özerk CAD (lisans› ile birlikte içerilen IntelliCAD) sayesinde tüm di¤er CAD
ortamlar›ndan tam ba¤›ms›zd›r, ancak en popüler CAD standartlar›n› ve open dwg
haberleﬂmeyi destekler.
Parametrik diyalog pencereleri ile çal›ﬂma modelini yaratmak ve de¤iﬂtirmek için s›n›rs›z
özgürlük sa¤lar.
Tasar›m ve hesaplama bileﬂenleri kendi aralar›nda kullan›c›ya sezdirmeden etkileﬂir,
çizimler ve hesap tablolar› otomatik haberleﬂir.
Zengin ve güvenilir metodolojik arka plan üstüne kurulu hesaplama bileﬂeni en son EN81 standard›n› destekler. Sonuçlar tümüyle belgelenir ve mükemmel sunulur.
4M-Suiti bina yap›m süreçleri s›ras›nda makina, elektrik, inﬂaat mühendisleri ve
mimarlar aras›ndaki yak›n iﬂbirli¤ini destekler, kolaylaﬂt›r›r.
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Asansör Tasar›mc›lar› ve Yap›mc›lar›
için Entegre Çözüm

FineLIFT

herhangi

bir

asansör

tipi

Hesaplamalar›n ve çizimlerin
otomatik yarat›lmas›

(elektromekanik ya da hidrolik) için gerekli
tüm hesaplamalar› ve ayr›nt›l› çizimleri
ak›ll› ve esnek bir teknik ile bir kaç saniye
içinde oluﬂturur.

Hesaplamalar

Çizimler

FINE-LIFT kullan›c›lar› herhangi bir asansör tesisat›n› birkaç

Tüm teknik özelliklerin parametreler ile tan›mland›¤›, aç›k,

Hesaplama sonuçlar›na göre proje çizimlerini yap›m

basit basmakta tasar›mlayabilir:

malzeme ve ekipman (klavuz raylar›, tel halatlar,

ayr›nt›s›nda

makaralar, motorlar, pistonlar, pompolar, besleme borular›,

organizasyonunda (katmanlar, renkler, ölçekler, ve

ve benzerleri gibi) kütüphaneleri.

benzerleri) yaratan ak›ll› sihirbaz.

Hesaplama ortam›nda temel parametreler tan›mlan›r.
Uygun

ekipman

kullan›c›ya

aç›k

(boyutlar,

morfoloji)

ve

uygun

CAD

malzeme

kütüphanelerinden seçilir.
Sonuç durum çal›ﬂma ç›kt›lar› an›nda yarat›l›r.

FineLIFT birlikte sinerji yaratarak etkileﬂen iki

Ayr›nt›l› sonuç çizimler otomatik yarat›l›r.

bileﬂenden oluﬂur:

Zengin metodolojik arka plan üstüne kurulu,

Kolay CAD müdahaleleri ve sonuç çizimlerin gerçek

yüksek iﬂlevsel hesaplama bileﬂeni en son

Hesaplamalar›n ve sonuçlar›n ayr› pencerelerde, herhangi

zamanl› dönüﬂümü.

bir parametre de¤erinin de¤iﬂiminde tüm sonuçlar›n

EN-81

standard›na

dayan›r.

Asansör

gerçek zamanl› güncellendi¤i, yap›sal sunumu.

tesisat›n›n tüm hesaplamala sonuçlar›n›
tümüyle belgeli ve mükemmel sunar.

FineLIFT kullan›c›ya EN-81'e göre hesaplama ç›kt›lar›n›,
teknik tan›mlamalar›, ürün a¤açlar›n›, ve uygun ölçeklerde
tüm ayr›nt›l› çizimleri içeren sonuçlar› haz›rlar.

IntelliCAD'e dayanan, güçlü, özerk, tasar›m
bileﬂeni sonuç çizimleri otomatik olarak
hesaplamalara göre yaratarak kullan›c›ya
genel kontrol çizim araçlar› ve IntelliCAD
yard›m› ile düzenleme olanaklar› sunar.

Çal›ﬂma ç›kt›s›n› otomatik oluﬂturan acil hesaplamalar için
h›zl› veri giriﬂi. Her durumda parametre (kabin özellikleri,
klavuz raylar›, ve malzeme özellikleri gibi) de¤er
de¤iﬂimlerinin sonuçlara an›nda yans›t›lmas›.
EN-81 standard›na göre tüm analitik basamaklar›,
formülleri ve ara sonuçlar› (yükler, kuvvetler, katsay›lar

FineLIFT'in kullan›c› lisans› ile birlikte sunular IntelliCAD

gibi) içeren, tümüyle belgeye dayal› eksiksiz ç›kt›.

sayesinde mutlak CAD ba¤›ms›zl›¤›.
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