
Revit MEP 2020 - למהנדסי חשמל

תכני הקורס:
BIM מה זה •

Revit הכרת ממשק •
DWG ייבוא •

 • בניית מודל אדריכלי בסיסי :
    רצפה קירות תקרה מונמכת, 

   תקרה מקשית, פתחים.
• יצירת חתכים ופריסות.

 • יצירת מערכת תעלות חשמל/תקשורת
    במהלכים אופקיים ואנכיים.

 • הוספת לוחות חשמל 
   )הקורס אינו עוסק בתכנון לוחות( .

 • הוספת אביזרים, מפסקים, שקעים, 
   גופי תאורה.

• יצירת מעגלים.
• הכנסת מודל Revit מאדריכל.

• מתן אנוטציות - מידות, תגים, טקסטים וכד'.
• יצירת פילטרים.

• יצירת כתבי כמויות.
• הכנת גיליונות הדפסה.

DWG-הדפסה ויצוא קבצים ל •

על הקורס:
הקורס מיועד למתכננים העוסקים בתכנון חשמל מבני ואשר רוצים לתכנן בתכנת Revit. בסיומו יוכלו הבוגרים
לתכנן את המערכת הנחוצה להם בתוכנת Revit ולנהל תוצרים המתקבלים כתוצאה מתהליך התכנון )חתכים,

פריסות, כתבי כמויות, סכמות וכד'(.

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 חשמל

ותאורה מבניות, תיעוד לביצוע, כתבי כמויות ועוד.

תוצרי הקורס:
על פי המודל הארכיטקטוני, אנו בונים תעלות חשמל / תקשורת וצינורות. 

אנו מתקינים ציוד חשמלי: שנאים, ארונות חשמל, לוחות חשמל עם המתח הנכון.
מסדרים אביזרי חשמל / תקשורת ומנורות: שקעים, מפסקים, גופי תאורה, וליצור מעגלים חשמל.

.3D  גיליונות: תכניות קומה עם האגדה הדרושים, חזיתות, חתכים, תצוגות •
 • כתבי כמויות: חישובים לתעלות חשמל וצינורות, חישובים על המאפיינים של מעגלים חשמל,

   טבלת חישוב טעינה ללוחות חשמל.

תועלות הקורס:
בסיום הקורס יוכלו בוגרי הקורס לבנות מודל תלת ממדי המשמש סופרפוזיציה ולקבל שינויים אוטומטיים בטבלאות 

החישוב כאשר המודל משתנה. 

דרישות בסיס:
• ידע בתכנון חשמל מבני.

היקף:
• 40 שעות, 10 מפגשים בני 4 שעות

מיקום הקורס:
חברת מלם תים, קריית אריה פתח תקוה


