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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ “ProF 2 Standard” 

Το “ProF 2 Standard” είναι ένα λογισμικό πρόγραμμα για σχεδιασμό 
σκελετών στο CAD το οποίο μπορεί να σχεδιάζει παραδοσιακές 
ορθογώνιες δομές, πολύγωνα και καμπυλωτές δομές. Επιπρόσθετα το 
συγκεκριμένο λογισμικό υπολογίζει βελτιστοποιημένες λίστες κοπής. 
Την σύνδεση με μηχανήματα κοπής και την διαχείριση της σήμανσης CE 

 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

o Καθοδηγούμενος σχεδιασμός ορθογώνιων μορφών 

o Σχεδιασμός στην δισδιάστατη κλίμακα του CAD 

o Εισαγωγή διαχωριστικών παραθύρου και πετασμάτων 

o Βελτιστοποίηση μοτίβων κοπής 

o Εκτύπωση εκτιμήσεων και λιστών κοπής 

o Ανάλυση του κόστους παραγωγής 

o Αυτόματη/Χειροκίνητη εισαγωγή των θέσεων 

o Διαχείριση σύνθετων υλικών (ξύλο/αλουμίνιο-pvc κτλ) 
o Παραμετρική διαχείριση εξαρτημάτων και ομάδων εξαρτημάτων 
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o Εξαγωγή εκτιμήσεων και λιστών κοπής σε εκτυπώσιμη μορφή σε 
αρχείο Word, Excel και PDF 

o Εξαγωγή εικόνων, υαλοπινάκων και ομάδων καταλόγων σε μορφή 
DXF ή DWG 

o Λίστες κοπής εξαγόμενες σε μηχανήματα κοπής χρησιμοποιώντας 
το πρωτόκολλο της Fom Industrie. 

o Προβολή των τμημάτων στο CAD 

o Εξαγωγή των τμημάτων σε μορφή DXF ή DWG 

o Υπολογισμός της θερμικής διαπερατότητας Uw των παραθύρων 

o Διαχείριση και εκτύπωση εγγράφων με την σήμανση CE και 
σχεδίων ελέγχου FPC 

o Καθοδηγούμενη κατασκευή 3/4/5 πλευρών σε ακανόνιστες 
μορφές παραθύρου 

o Εισαγωγή λοξών πετασμάτων 

o Χειροκίνητη διαχείριση της αποθήκης υπολειμμάτων 

o Σύνδεση του οδηγού σε μηχανήματα κοπής εκτός της FOM 

o Πρότυπο για υπολογισμό της κλίμακας τιμών (βασισμένο στο 
PLM) 

o Χρήση τύπων και λιστών τιμών που έχουν δημιουργηθεί με το 
PLM 

o Καθοδηγούμενη σύνθεση τυπολογιών με καμπύλες 

o Ορισμός σκελετών οποιουδήποτε σχήματος, 
συμπεριλαμβανομένων κυρτωμένων πλευρών 

o Διαχείριση αποθηκών προφίλ και χαρακτηριστικών καθώς και των 
παραγγελιών των προμηθευτών 

o  Αυτόματη διαχείριση αποκομμάτων περιοδικών 

o Εκτύπωση λιστών καμπυλότητας 

o Προηγμένες λειτουργίες για την κατασκευή ταινιών προθηκών 

o Λειτουργίες προηγμένης βελτιστοποίησης και βέλτιστη αναζήτηση 
μήκους πλευρών 

o Τρισδιάστατη απόδοση του τύπου και εξαγωγή σε μορφή STL 


