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Teme pe specializări
Inginerie - Instalații HVAC
Temă:
Consultă subcapitolul LUCRU ÎN ECHIPĂ din prezentarea generală a etapei.
Construiește modelele 3D ale instalaților aferente clădirii oferite de arhitectul din echipa ta. Creează instalațiile urmând
criteriile de mai jos:
Încălzire:
• Calculul necesarului de căldură;
• Alegerea și amplasarea corpurilor de încălzire;
• Desenarea traseului sistemului de încălzire;
• Legătura corpurilor de încălzire la traseu;
• Dimensionarea automată a sistemului de încălzire;
• Etichetarea țevilor și a elementelor;
• Liste de pierderi de sarcină;
• Liste de cantități.
•
Instalații sanitare:
• Selectarea, amplasarea și definirea obiectelor sanitare 3D;
• Desenarea traseului pentru sistemul de apă caldă / apă rece;
• Legătura obiectelor sanitare la traseele de apă caldă / apă rece;
• Dimensionare automată a sistemelor de apă caldă / apă rece;
• Etichetare elemente; liste de cantități și liste de pierderi de sarcină.
Canalizare:
• Desenarea traseului de canalizare;
• Legătura obiectelor sanitare la traseul de canalizare;
• Dimensionare automată a sistemului de canalizare;
• Etichetare elemente; liste de cantități și liste de pierderi de sarcină.
Ventilații:
• Selectarea și amplasarea anemostatelor;
• Desenarea traseului pentru sistemul de ventilație;
• Legătura anemostatelor la traseu;
• Dimensionare automată a sistemului de ventilație;
• Etichetare elemente; liste de cantități și liste de pierderi de sarcină.
Instalații electrice:
• Alegerea și amplasarea elementelor electrice și a corpurilor de iluminat;
• Definirea, legătura și gestiunea distribuitorului;
• Desenarea paturilor de cabluri;
• Liste de cantități.
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Conținut obligatoriu:
Fiecare proiect va include următoarele piese scrise și desenate:
• Scurt memoriu tehnic proiect de instalații
• Plan cotat pentru fiecare instalație - încălzire, sanitare, canalizare, recirculare (apă caldă), ventilații, electrice (sc. 1:50
sau 1:100)
• Vedere izometrică pentru fiecare instalație - încălzire, sanitare, canalizare, recirculare (apă caldă), ventilații, electrice
(sc. 1:50 sau 1:100)
• Vedere izometrică - folosind calcul ascundere - a ventilațiilor (sc. 1:50 sau 1:100)
• Vedere izometrică a tuturor instalațiilor suprapuse (sc. 1:50 sau 1:100)
• Detalierea îmbinărilor (sc. 1:20)
• Lista de cantități: materiale
• Maxim 2 planuri de plotare (per tip de instalație) ce să conțină elementele de mai sus
Criterii de evaluare:
• Respectarea cerințelor din temă
• Juriul de specialitate evaluează conform criteriilor proprii

Regulament The BIM Challenge 2020_online
-6-

