
מתאמי מערכות REVIT MEP - מקוון
 BIM - Building Information Modeling - מטרתו של הקורס הינה הכרת עולם המושגים של מתודולוגית ה

ללמוד ולעבוד עם תוכנת Revit MEP, התוכנה המתקדמת לתכנון, ותאום מערכות מבניות. Revit הינה תוכנה 
פרמטרית תלת ממדית אשר תומכת במתודולוגיית BIM ומקצרת את משך התכנון והשרטוט בעשרות אחוזים.  

.REVIT - קורס זה נותן מענה כולל לתחום המערכות ותיאום באמצעות תכנת ה

בקורס זה נלמד את היסודות של בניית מודל מבוסס BIM, תכנון ושרטוט מערכות חשמל, מיזוג אויר 
 Autodesk Navisworks  ואינסטלציה, תיעוד לביצוע, כתבי כמויות ותאום המערכות באמצעות תכנת

.Revit - וה

עם סיום הקורס יוכל המשתמש לבצע מידול מערכות על בסיס תכניות אדריכליות שקיבל /יצר בעצמו. 
המשתמש ידע להפיק תכניות, פריסות וכתבי כמויות. כמו כן לבצע בקרה של מערכות המבנה, לבחון את 

יעילותן ולוודא שאינן מתנגשות באלמנטים שונים בתכנון הבניין.

מודל תלת ממדי של מערכות מיזוג אויר, חשמל ואינסטלציה, גיליונות: תכניות, מקרא תעלות כתבי כמויות 
ותאום מערכות המבנה. 

בסיום הקורס המשתמשים יוכלו לתת מענה ללקוחות, מכרזים ובעלי פרויקטים מורכבים המבקשים הן תכנון 
ומידול מערכות, בנוסף לתיאום המערכות במבנה. 

הקורס מיועד למתכננים העוסקים בתכנון מערכות חשמל, מזוג אויר ואינסטלציה, המבקשים לתכנן את 
REVIT - ולבצע תיאום המערכות ובדיקת התנגשויות הן באמצעות ה REVIT - המערכות באמצעות תכנת ה

.Autodesk Navisworks וכמו כן באמצעות תכנת

• ידע בתחומי התכנון הרלבנטיים
• ידע בסיסי ביישומי מחשב

54 שעות, 18 מפגשים באופן מקוון, 3 שעות למפגש

על הקורס

תועלות הקורס

תוצרי הקורס

קהל יעד

דרישות בסיס

היקף הקורס
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• הכרת התוכנה 
• תחילת עבודה 

• פתיחת ושמירת קבצים
• טמפלייט וגיבויים 

• יצירת מפלסים ומבטים

• יצירת צירים 
• מידול אדריכלי בסיסי - קירות ,דלתות, חלונות, רצפות ותקרות 

• יצירת פתחים בקירות ורצפות

RVT LINK עבודה עם •
DWG עבודה עם קבצי •

RVT LINK - Copy Monitor , Interference Check , Coordination Review תיאום מול •

Mep Settings , Duct Settings , Routing Preferences - מבוא להגדרות מיזוג אוויר •
 Justification ,מידול תעלות מיזוג - הגדרות גובה וגודל התעלות •

• תרגיל למידול עקרוני של תעלות המיזוג

System Type , System Classification , System Name - מערכות מיזוג אוויר •
• ציוד מכאני ) יחידות פנימיות וחיצוניות ( , מפזרים , תעלות שרשוריות , דמפרים ופילטרים

• מבוא להגדרות צנרת
 Justification ,מידול צנרת - הגדרות גובה וקוטר הצנרת •

• תרגיל למידול עקרוני של הצנרת

System Type , System Classification , System Name - מערכות צנרת •
• ציוד מכאני ) משאבות ומיכלי מים (, כלים סניטריים, צנרת שרשורית, מגופים ופילטרים

• תרגיל מסכם הכולל מידול על בסיס קובץ אדריכלי.

 Mep Settings , Distribution System , Voltage Definitions - מבוא להגדרות חשמל •
Cable Tray , Cable tray Fitting , Cable Tray Type - מידול תעלות חשמל •

• תרגיל למידול עקרוני של תעלות חשמל
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• ציוד חשמל , אביזרי חשמל , גופי תאורה
• יצירת מעגלי חשמל ומעלי הדלקה 

• סוגי מערכות חשמל 
• תרגיל ליצירת מעגלי חשמל והדלקה במספר חדרים

• תרגיל מסכם הכולל מידול על בסיס קובץ אדריכלי.

• אנוטציות - פירוט המבטים
 Spot Elevation , Spot Slope, Tag By Category •

Filled Region , Dimensions , Text , Symbols •

• ניהול הגרפיקה בפרויקט 
    Project Browser •

View Template , Override Graphics , Filters •

Sections , Elevations , Camera , Drafting View , Scope Box , Plan Region - יצירת מבטים •
• שליטה בהגדרות הגרפיות של הלינקים 

• טבלאות )Schedule Quantities( כתב כמויות 
Pipe Schedule צנרת •

Electrical Fixtures Schedule אביזרי חשמל •
Duct Schedule תעלות מיזוג •

DWG ,DWF EXPORT - יצוא ל •
Sheets , Title Blocks - עבודה עם גיליונות •

Print Setup - הגדרות הדפסה •
Pdf Drivers •

 MEP עבודה עם משפחות •
• שילוב Connectors בסביבה של כלים סניטרים וציוד מכני

• יישום 2D symbol באביזרי חשמל

NAVISWORKS MANAGE מבוא לעבודה בתיאום מערכות דרך תוכנת •
• ממשק התוכנה – בחירת אלמנטים והגדרות תצוגה , שונות מדידות ומתן הערות , יצירת מבטים שונים לבדיקה

NAVISWORKS MANAGE-בדיקת התנגשויות ב •


