CURSO REVIT NIVEL INICIAL
Introdución ó BIM con REVIT ARCHITECTURE |CREACIÓN DE FAMILIAS | REVIT MEP

INFORMACIÓN E OBXECTIVOS:
Este curso pretende familiarizar aos alumnos coas ferramentas e
metodoloxías de traballo BIM, a través do uso do software líder no
mercado: Autodesk Revit.

INICIO: Ao longo do mes de marzo

Para todos os técnicos e profesionais da construción, as ferramentas BIM . DURACIÓN: 50 horas presenciais (Luns e
son esenciais para a realización do deseño, coordinación, construción e/ou
mantemento eficiente e produtivo. As metodoloxías de traballo BIM están Xoves)
baseadas nun fluxo de información de proxecto, máis que na mera
documentación gráfica propia do CAD.
HORARIO: De 20:30 h a 22:30 horas.

A QUEN VAI DIRIXIDO:

LUGAR: AXOBER - Asociación de Xóvenes
Empresarios
de Carballo.
Profesionais e técnicos da área da arquitectura, construción, enxeñaría e /
ou especialidades ligadas á industria da edificación, incluídos aqueles que
se dedican ó deseño e montaxe dos sistemas de acondicionamento e
abastecemento enerxético de edificios.

PROGRAMA:
ARCHITECTURE:
Conceptos xerais | Iniciar un proxecto | Os muros | Modelado de
elementos aloxados. Compoñer o edificio | Compoñentes de modelados
baseados en bosquexos | Traballar con vistas | Anotación e detalles |
Crear documentación | Infografía e animación | Opcións do deseño |Fases
dun proxecto | Deseño de volumetrías | Análise de estudos previos de
programa e volumetrías | Ubicación, emprazamento e urbanismo.
CREACIÓN DE FAMILIAS, REVIT MEP
Creación de familias | Revit MEP | Ferramentas de creación básicas |
Iniciando un proxecto de MEP | As vistas | As familias e os seus
compoñentes | Espazos e zonas | Os sistemas | HVAC - Instalacións |
Sistemas de tuberías hidrónicos |Fontanería. Sistemas de auga doméstica e
Sanitarios | Sistemas eléctricos | Documentación.

DOCENTE:

BONIFICACIÓN:

Se eres traballador por conta allea e
desexas que a formación se poida
bonificar a través da túa empresa,
informámoste como podes solicitalo.

- Autodesk Certified Instructor of Revit Architecture.
COLABORAN:

