
Revit MEP 2020 - לתחום אינסטלציה
מטרת הקורס:

BIM (Building Information Modeling( מטרתו של הקורס הינה להכיר לבאי הקורס את עולם המושגים של ה
וללמוד לעבוד עם תוכנת Revit MEP שהיא התוכנה המתקדמת לתכנון, שרטוט ותיעוד מערכות חשמל מבניות.
Revit הינה תוכנה פרמטרית תלת ממדית אשר תומכת במתודולוגיית BIM והמקצרת את משך התכנון והשרטוט

בעשרות אחוזים. בקורס זה נלמד את היסודות של בניית מודל מבוסס ידע )BIM( ,תכנון ושרטוט מערכות 
אינסטלציה, תיעוד לביצוע, כתבי כמויות ועוד.

תועלות הקורס:
הקורס נועד להציג את התלמידים את ממשק המשתמש של התוכנה , ללמד את רזי תכנת ה REVIT ואת מודול 
האינסטלציה ) Plumbing(. הקורס יכיר גם את הכלים הדרושים ליצירת תיעוד והדפסה של המודל הפרמטרי. 

הדוגמאות והפרקטיקות מבוססות על פרויקט מעולם האינסטלציה .

תוצרי הקורס :
בסיום הקורס יוכלו הבוגרים לתכנן את המערכת הנחוצה להם בתוכנת Revit ולנהל תוצרים המתקבלים כתוצאה 

מתהליך התכנון )חתכים, פריסות, כתבי כמויות, סכמות וכד(.

קהל יעד:
.Revit הקורס מיועד למתכננים העוסקים בתכנון אינסטלציה אשר רוצים לתכנן בתכנת

דרישות בסיס:
• ידע בתחומי התכנון הרלבנטיים
• ידע בסיסי ב AutoCAD-יתרון

היקף:
•  40 שעות מלאות

•  10 מפגשים בני 4 שעות

מיקום הקורס:
חברת מלם תים, קריית אריה פתח תקוה.

תכני הקורס:
Link Revit / מאדריכל DWG שיעור 1 - הכרת התוכנה / תחילת עבודה / הכנסת קובץ
שיעור 2 - צירים ומפלסים / קירות / דלתות וחלונות / רצפות ותקרות / אפשרויות תצוגה

SYSTEM - Pipes / Pipe Fitting / Pipe Accessories -שיעור 3 - הכרת לשונית ה
                  כלים סניטריים - Plumbing Fixtures - הכנסת מחברים לתוך כלים סניטריים

Coordinate / Copy Monitor / שיעור 4 - עבודה עם לינקים / עבודה על קובץ אדריכל
)System Type / Classification( שיעור 5 - יצירת מערכות אספקת מים, ניקוז הביוב וספרינקלרים

Dimensions / Tags / Text / Symbols - עבודה בדו ממד - Annotate - 6 שיעור
שיעור Schedule - 7 יצירת טבלאות - כתב כמויות )צנרת / אביזרי החיבור / כלים סניטריים(

                  עבודה עם עמודות ) Field ( קיימות ויצירת חדשות
System & Project Browser / View Template / Override Graphics - שיעור 8 - ניהול הקובץ
שיעור 9 - יצירת מבטים )חתכים / חזיתות / תלת ממד( ושליטה בהגדרות גרפיות שונות הגדרת הנראות

Host View / Linked View / Custom - בתוך הלינקים של האדריכל                  
DWG/DWF שיעור 10 - ויצוא - ייצוא לפורמטים
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