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PRO SKY 

Η σχεδίαση τοιχοπετασμάτων δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη 

 

Το  PRO SKY θα σε καθοδηγήσει σε κάθε βήμα του κύκλου κατασκευής: 
σχεδιασμός πρόσοψης, υπολογισμός υλικού, βελτιστοποίηση κοπής, 
εκτιμήσεις και τιμές, επεξεργασίες, ενσωμάτωση με μηχανήματα κοπής 
και κέντρα επεξεργασίας. 

Σχεδιασμός 

Βασισμένο στις δικές του καθοδηγούμενες διαδικασίες, το PRO SKY σε 
αφήνει να ορίσεις την διάταξη και τα βασικά στοιχεία του 
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τοιχοπετάσματος: τον αριθμό και τις θέσεις των αγκύρων, χωρίσματα 
παραθύρων και δοκάρια. Μπορείς να επεξεργαστείς την δομή σε 
οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας σχεδιασμού, καθώς το πρόγραμμα 
επαναϋπολογίζει αυτόματα τυχόν αλλαγές. Οι γραφικές προβολές είναι 
βασισμένες στο CAD και τα σχέδια μπορούν να αποθηκευθούν σε 
αρχεία DXF. 

Προβολές  

Το πρόγραμμα δείχνει μια λεπτομερειακή προβολή ενός μονού τοίχου 
και μια επισκόπηση όλων των τοιχοπετασμάτων σε ένα κτίριο. Οι 
διαστάσεις προστίθενται αυτόματα ή εισάγονται από ένα σχέδιο στην 
πραγματική κλίμακα Wizard. Άφησε το πρόγραμμα Wizard να σε 
καθοδηγήσει μέσα από την εγκατάσταση των στοιχείων κατασκευής. 
Επίλεξε τμήματα και πρόσθεσε άγκυρες, χωρίσματα παραθύρων και 
δοκάρια.  

Ανοίγματα  

Αρκούν μόνο μερικά κλικ του ποντικιού για να προσθέσεις τους τύπους 
ανοίγματος, τους υαλοπίνακες και τους πίνακες στην δομή. Πρόσθεσε 
παράθυρα και πόρτες στον σχεδιασμό του τοίχου και το πρόγραμμα 
υπολογίζει ταυτόχρονα τις νέες θέσεις για τα δοκάρια και όλα τα άλλα 
στοιχεία κατασκευής.  

Παραγγελίες 

Απλά πρόσθεσε μερικά βασικά δεδομένα και το ProSky κάνει όλη τη 
δουλειά: υπολογίζει τα υλικά, τις βελτιστοποιημένες λίστες κοπής, τις 
εσωτερικές δαπάνες και τις εκτιμήσεις για τον πελάτη. Για να κάνεις την 
διαδικασία παραγωγής μεγάλων εργασιών λιγότερο περίπλοκη, είναι 
επίσης δυνατό να τις χωρίσεις σε μικρότερα κομμάτια παραγωγής. Αυτό 
επίσης υπολογίζει  την βελτιστοποίηση των υλικών. Μπορείς εύκολα να 
εκτυπώσεις όλα τα έγγραφα συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων των 
εργασιών και του λογότυπου της εταιρίας σας.  
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Διαχείριση παραγγελιών 

Τα υπολογισμένα δεδομένα μέσω του προγράμματος μπορούν να 
μεταδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο κέντρο κοπής και ,μέσω 
διεπαφής με το FomCam ή το λογισμικό FstCam, στα κέντρα 
επεξεργασίας.  

Χαρακτηριστικά έκδοσης 

• Σχεδιασμός στο περιβάλλον CAD 2D 

• Έλεγχος των ορθογωνίων δομών με πολύγωνες και καμπυλωτές 
πλευρές 

• Γραφικός έλεγχος της θέσης του πατώματος 

• Σχεδιασμός κάθε τύπου τοιχοπετάσματος 

• Καθοδηγούμενος γραφικός σχεδιασμός όλης της δομής: θέση των 
αγκυρών, χωρίσματα παραθύρου και δοκάρια 

• Καθοδηγούμενη σύνθεση της ένωσης των δοκαριών-συρτών 

• Απόδειξη αδράνειας 

• Τιμές και εκτιμήσεις, εκτυπώματα 

• Υπολογισμός όλων των στοιχείων κατασκευής: προφίλ, 
εξαρτήματα, παρενθέσεις , φλάντζες, υαλοπίνακες και πίνακες 

• Ενσωμάτωση με κέντρα επεξεργασίας CNC τα οποία τα 
διαχειρίζεται το FOMCAM (μόνο με την έκδοση PROSKY 

Professional) 

• Πλήρης διαχείριση των επεξεργασιών (μόνο με την έκδοση 
PROSKY Professional) 

 

 

 


