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Γενικά χαρακτηριστικά
Όλα τα προγράμματα του TiSoft Office έχουν παρόμοιο περιβάλλον εργασίας βελτιστοποιημένο για τη μέγιστη 

παραγωγικότητα.

Όλα τα έργα σας αποθηκεύονται σε 

Τα πλεονεκτήματα της βιβλιοθήκης έργων γίνονται ακόμα πιο σημαντικά στις δικτυακές εκδόσεις. Η βιβλιοθήκη 

έργων τοποθετείται σε ένα κεντρικό server όπου πολλοί χρήστες ταυτόχρονα μπορούν να εργάζονται ακόμα και 

στο ίδιο έργο. Έτσι, η εργασία πολλών χρηστών βρίσκεται σε ένα κεντρικό σημείο. Κρατήστε κεντρικά αντίγραφα 

ασφάλειας και εξοικονομήστε χρόνο ξεχνώντας τις μεταφορές έργων και βιβλιοθηκών από υπολογιστή σε 

υπολογιστή.

    Δείτε σχέδια, διαγράμματα και κατόψεις χωρίς την ανάγκη εξωτερικού σχεδιαστικού προγράμματος 

    Κάντε τις απαραίτητες μετρήσεις πάνω στο σχέδιο δίπλα στη φόρμα των υπολογισμών 

    Άμεση εποπτεία όλων των απαραίτητων σχεδίων σε κάθε φάση της μελέτης

    Μπορείτε να κάνετε διορθώσεις ή προσθήκες στα σχέδια κατευθείαν μέσα από κάθε πρόγραμμα

Όλα τα απαραίτητα σχέδια παράγονται αυτόματα και μπορείτε να τα δείτε κατευθείαν μέσα από το πρόγραμμα.

Κάθε πρόγραμμα έχει ενσωματωμένο σχεδιογράφο. Ο σχεδιογράφος είναι 100% συμβατός με το AutoCAD 

δηλαδή με αρχεία DWG, αλλά και με αρχεία DXF για εισαγωγή και εξαγωγή από οποιοδήποτε άλλο σχεδιαστικό 

πρόγραμμα.

Για κάθε πρόγραμμα διατίθενται:

    Αναλυτικά μαθήματα σε βίντεο για τη γρήγορη εξοικείωση με το πρόγραμμα

    Εγχειρίδιο χρήστη σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

    Λεπτομερής online βοήθεια διαθέσιμη σε κάθε σημείο του προγράμματος

    Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη με απομακρυσμένη σύνδεση μέσω ίντερνετ

Tα προγράμμα παράγουν πληθώρα αναφορών, τευχών και άλλων εκτυπώσεων οι οποίες με ένα κλικ εξάγονται 

σε PDF για αρχειοθέτηση ή αποστολή με email.

Βιβλιοθήκη έργων

Εγκατάσταση σε δίκτυο

Σχεδιογράφος & αυτόματη παραγωγή σχεδίων

Υποστήριξη και μαθήματα σε βίντεο

Εκτυπώσεις και εξαγωγή σε PDF

ένα κεντρικό σημείο (βάση δεδομένων). H οργάνωση των έργων (πού θα 

τοποθετηθούν και πώς θα ομαδοποιηθούν) δεν απασχολεί το χρήστη. Όταν ένα έργο τελειώσει, με ένα κλικ 

μετακινείται από τα ενεργά έργα στα τελειωμένα έργα. Κρατάτε αντίγραφα ασφάλειας όλων των έργων που 

έχετε φτιάξει με μία κίνηση και όχι ψάχνοντας αρχεία στο δίσκο σας. 

Μπορείτε να εισάγετε έργα, που εσείς έχετε προτύτερα εξάγει ή που σας έχουν στείλει, στη βιβλιοθήκη έργων 

σας. Μπορείτε να πάρετε ένα πλήρες αντίγραφο του έργου σας για να ξεκινήσετε γρήγορα ένα καινούργιο έργο 

τροποποιώντας τα στοιχεία του.

TiSoft Office
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Ενεργειακή μελέτη και επιθεώρηση
EpaCAD

Το EpaCAD σάς βοηθά στη μελέτη και την επιθεώρηση της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων σύμφωνα με τον 

Κανονισμό ΕΝεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), τις ΤΟΤΕΕ 20701/2010  και το πρότυπο ISO 13790. Έχει 

πιστοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑ και χρησιμοποιεί την μηχανή υπολογισμών για την κατάταξη του κτηρίου και 

όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς.

Το ΕpaCAD παράγει το φάκελο της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου για ένα νέο κτήριο αλλά και όλους τους 

υπολογισμούς, τα σκαριφήματα των όψεων καθώς και τρισδιάστατα σχέδια που χρειάζεται ο μελετητής. Η 

διαδικασία της επιθεώρησης επιταχύνεται σημαντικά με τη δημιουργία του γεωμετρικού μοντέλου και την 

εξαγωγή του σε αρχείο XML για ηλεκτρονική υποβολή και λήψη του πιστοποιητικού.

Βιβλιοθήκες

Στο EpaCAD έχουμε ενσωματώσει πλούσιες βιβλιοθήκες δομικών υλικών και στοιχείων στις οποίες μπορείτε 

εύκολα να προσθέσετε τα δικά σας στοιχεία. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα κλιματικά δεδομένα.

Γεωμετρικό μοντέλο

Η καταχώρηση των απαραίτητων δεδομένων συνίσταται ουσιαστικά στη δημιουργία του γεωμετρικού 

μοντέλου του κτηρίου. Η δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου απλοποιείται εξαιρετικά με χρήση των 

γεννέτειρων πολλυγραμμών τις οποίες σχεδιάζουμε στην κάτοψη κάθε ορόφου. Από τα τμήματα της 

περιμετρικής πολυγραμμής προκύπτουν οι όψεις πάνω στις οποίες προσθέτουμε στη συνέχεια τις επιφάνειες 

(φέρων οργανισμός, πόρτες, παράθυρα). Στο μοντέλο του κτηρίου μπορούμε πολύ εύκολα να ορίσουμε 

θερμογέφυρες και προβόλους, οπότε προκύπτουν αυτόματα όλοι οι συντελεστές και υπολογισμοί.

Σενάρια - συστάσεις βελτίωσης

Η φόρμα Σενάρια - συστάσεις βελτίωσης απλοποιεί εξαιρετικά τη διαδικασία δημιουργίας σεναρίων 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του υπό επιθεώρηση κτηρίου και δίνει άμεσα όλα τα απαραίτητα 

οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται από το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' οίκον.

Εκτυπώσεις, τεύχη, παραγόμενα σχέδια

Το EpaCAD παράγει όλα τα απαιτούμενα τεύχη και σχέδια σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΤΕΕ και τις 

απαιτήσεις των KENAK, TOTEE 20701/2010 και ISO 13790.

Διασύνδεση με αρχιτεκτονικά - σχεδιαστικά προγράμματα, σχεδιογράφος

Μπορείτε να εισάγετε κατόψεις ορόφων εφόσον αυτές βρίσκονται σε μορφή dwg ή dxf αρχείου. Το EpaCAD 

διαθέτει ενσωματωμένο σχεδιογράφο ο οποίος είναι πλήρως συμβατός και ίδιος στη χρήση με το AutoCAD.



Οικονομική διαχείριση έργων
To FollowUP παρέχει σε τεχνικές εταιρείες, κατασκευαστές και υπεργολάβους πλήρη οργάνωση της οικονομικής 

παρακολούθησης, προκοστολόγησης και διαχείρισης των έργων τους. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται το ΦΠΑ 

οικοδομής σύμφωνα με το ΦΕΚ 336/Β 27-3-06
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Κέντρα κόστους & προκοστολόγηση

Παραστατικά

Οφειλές & πληρωμές σε προμηθευτές, συνεργεία και συνεργάτες

Κάντε αναλυτική προκοστολόγηση των έργων σας αναλύοντάς το σε μέρη και κατηγορίες (κέντρα κόστους). Για 

κάθε κέντρα κόστους εισάγετε εικονικά υλικά και ποσότητες. Κατόπιν, σε οποιαδήποτε φάση του έργου 

μπορείτε να βλέπετε το τελικό ποσό σε σχέση με την προκοστολόγηση.

Καταχωρήστε όλα τα είδη των παραστατικών μαζί με την ανάλυσή τους (αν υπάρχει). Υποστηρίζονται όλες οι 

πιθανές συνδέσεις, δηλαδή τιμολόγια με αποδείξεις, δελτία αποστολής με τιμολόγια, επιταγές με αποδείξεις και 

τιμολόγια κλπ.. Για κάθε παραστατικό μπορείτε να κρατάτε και την εικόνα του σε ψηφιακή μορφή.

Παρακολουθήστε τις οφειλές και τις πληρωμές σε κάθε προμηθευτή, συνεργείο και συνεργάτη των έργων σας. 

Το πρόγραμμα παράγει την αναλυτική καρτέλα οφειλών και πληρωμών ανά προμηθευτή για ένα ή περισσότερα 

έργα, λογιστικά ή με προκοστολόγηση.

Πληρωμές εργατών, ΑΠΔ για ΙΚΑ

Εκτυπώσεις

Πλήρης διαχείριση εργατών, ενσήμων και ημερομισθίων, αυτόματος υπολογισμός μισθοδοσίας ανά εβδομάδα 

και ανά ημέρα. Μηνιαίες καταστάσεις ενσήμων και εξαιρετικά εύκολη παραγωγή όλων των απαραίτητων 

εντύπων.

Το πρόγραμμα παράγει ένα μεγάλο αριθμό εκτυπώσεων και εντύπων συμπληρώνοντας πολλά στοιχεία 

αυτόματα αλλά και οργανώνοντας τα δεδομένα για να εξοικονομείτε χρόνο.

    ΑΠΔ για ΙΚΑ (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), ημερομίσθια εργατών

    βιβλίο κοστολογίου

    βεβαιώσεις εργοδότη

    δήλωση εργασιών & ΕΚΚΟ

    παρακράτηση φόρου

    μηνιαίες αποδείξεις πληρωμής και αποδεικτικά απασχόλησης

    ετήσια κατάσταση εργατών, ετήσιες βεβαιώσεις κ.ά.

Τράπεζες, λογαριασμοί & επιταγές

Πελάτες και εισπράξεις

Επιπλέον δυνατότητες:

Παρακολούθηση των επιταγών από πολλούς λογαριασμούς και πολλά μπλοκ. Έλεγχος των ημερομηνιών λήξης 

και ροή επιταγών που λήγουν ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα. Παρακολουθούνται ακόμα τα υπόλοιπα των 

λογαριασμών.

Εισάγετε τους πελάτες σας, τις εισπράξεις που κάνετε από αυτούς, τι τους έχετε χρεώσει αλλά και τις 

προσφορές ή συμφωνίες που τους έχετε κάνει.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης βιβλιοθήκες εργατών και μηχανημάτων, προμηθευτών, συνεργείων και 

συνεργατών, υλικών, εργασιών και υπηρεσιών, κοινοπραξιών, ποσοστών ΙΚΑ, εργασιών ΕΚΚΟ, υλικών 

προκοστολόγησης.

FollowUP

TiSoft Office
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PanelCAD
Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ HD384, 

VDE 0298.

Επιπλέον δυνατότητες:

    αναλυτικός υπολογισμός στάθμης βραχυκυκλώματος σε κάθε σημείο της ηλ. διανομής

    αναλυτικός υπολογισμός τηςαπορροφούμενης ισύχος, διαστασιολόγηση Μ/Σ ισχύος,H/Z,UPS,διόρθωση συνφ

    προμετρήσεις - κοστολόγιο ανά ηλ. πίνακα ή συνολικά

    έλεγχος πτώσης τάσης μέχρι τις κλέμμες κάθε συσκευής όπως ορίζει το πρότυπο HD 384

    μελέτη επιλεκτικότητας των διατάξεων προστασίας με τη βοήθεια των χαρακτηριστικών καμπυλών

    τεύχη υπολογισμών στα ελληνικά ή αγγλικά με δυνατότητα άμεσης εξαγωγής σε PDF ή RTF αρχεία

    βιβλιοθήκη γνώσεων με τα απαραίτητα θεωρητικά θέματα των σύγχρονων ηλ. εγκαταστάσεων

    βιβλιοθήκη υλικών , καλωδίων κλπ. με χιλιάδες φωτογραφίες, σχέδια,  προδιαγραφές κ.ά.

Πρόγραμμα αναφοράς

Μοντέλο ηλεκτρικής διανομής

Ηλεκτρικά φορτία

To PanelCAD μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρόγραμμα αναφοράς, γιατί από το 1991 έως και σήμερα το σύνολο 

σχεδόν των σχετικά μεγάλων ηλεκτρολογικών έργων στην Ελλάδα (εγκατεστημένης ισχύος >50 kW) έχουν 

μελετηθεί και σχεδιαστεί με το PanelCAD. Για τους περισσότερους μελετητές, έλληνες και ξένους, το όνομα 

PanelCAD σημαίνει το ηλεκτρολογικό πρόγραμμα.

Μια ηλεκτρική εγκατάσταση αναλύεται σε πεδία μέσης τάσης, μετασχηματιστές ισχύος, γενικούς πίνακες και 

υποπίνακες. Κάτω από κάθε γενικό πίνακα υπάρχουν οι πίνακες διανομής και κάτω από τους πίνακες διανομής 

οι υποπίνακές τους. Με αντιγραφή και επικόλληση αντιγράφετε ηλ. πίνακες μαζί με τα φορτία τους.

Σε κάθε πίνακα εισάγετε τα φορτία του με την βοήθεια ενός λογιστικού φύλλου 100% συμβατό με το Excel. Για 

κάθε φορτίο εισάγετε την ισχύ του σε kW, το μήκος και τον τύπο του καλωδίου π.χ. ΝΥΥ. Το πρόγραμμα 

αυτόματα υπολογίζει τη διατομή του καλωδίου, την πτώση τάσης και διαστασιολογεί τα υλικά (ασφάλειες, 

διακόπτες κ.ά.) της αναχώρησης. Παράλληλα υπολογίζει την απορροφούμενη ισχύ του ηλεκτρικού πίνακα, το 

παροχικό καλώδιο και τα υλικά της άφιξης.

Αναλυτικός υπολογισμός καλωδίων

Μονογραμμικά διαγράμματα

Άλλα σχέδια

 Κάθε καλώδιο χαμηλής τάσης υπολογίζεται με βάση τους πίνακες καλωδίων και τους συντελεστές διόρθωσης 

που υπάρχουν στο ΕΛΟΤ HD384. Για τα καλώδια μέσης τάσης χρησιμοποιείται το VDE 0298.

 Παράγονται αυτόματα στο ενσωματωμένο CAD περιβάλλον του προγράμματος σε σελίδες Α3. Στα 

μονογραμμικά διαγράμματα φαίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή των 

ηλεκτρικών πινάκων και τη δημιουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης, δηλαδή διατομές και μήκη καλωδίων, 

ονόματα φορτίων. Αν οι γραμμές του ηλεκτρικού πίνακα δεν χωρούν σε μια σελίδα αυτόματα προστίθενται 

νέες σελίδες.

    διαστάσεις ηλ. πίνακα και διάταξη υλικών

    το υπόμνημα συμβόλων

    το κυβοδιάγραμμα

    το μονογραμμικό του υποσταθμού

Όλα τα σχέδια είναι αρχεία DWG που τα εκτυπώνετε απ'ευθείας ή τα επεξεργάζεστε με οποιοδήποτε 

σχεδιογράφο.

TiSoft Office
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ThermoCAD
Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 

σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ, DIN 4701, ΕΝ 1264.

Μοντέλο του κτιρίου

Θερμικές απώλειες

Μονοσωλήνιο

Δισωλήνιο

Ένα κτίριο αναλύεται σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, κάθε επίπεδο σε ένα ή περισσότερα διαμερίσματα και 

τέλος κάθε διαμέρισμα σε ένα ή περισσότερα δωμάτια. Με αντιγραφή και επικόλληση αντιγράφετε δωμάτια 

από ένα διαμέρισμα σε ένα άλλο ή διαμερίσματα από ένα επίπεδο σε ένα άλλο. Κάθε επίπεδο μπορεί να 

συνδέεται με τις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές κατόψεις.

Σε κάθε δωμάτιο εισάγετε τις επιφάνειές του (τοίχοι, ανοίγματα κλπ.) και το πρόγραμμα αυτόματα υπολογίζει 

τις θερμικές απώλειες του δωματίου, του διαμερίσματος, του επιπέδου και του κτιρίου. Όλη η εργασία γίνεται 

σε ένα λογιστικό φύλλο 100% συμβατό με το ΕΧCEL. Με Copy-Paste αντιγράφετε τις επιφάνειες των 

δωματίων.Για κάθε δομικό στοιχείο του κτιρίου έχετε την δυνατότητα να ορίσετε δύο τιμές για το συντελεστή k, 

μία για την μελέτη της πολεοδομίας και μία για την μελέτη εφαρμογής.

Σε κάθε διαμέρισμα ορίζετε έναν ή περισσότερους βρόχους. Περιγράφετε τη διαδρομή του ορίζοντας με τη 

σειρά τα δωμάτια απ' όπου διέρχεται. Το πρόγραμμα διαστασιολογεί τα θερμαντικά σώματα και επιλύει 

υδραυλικά το βρόχο. Αν κάποιο μέγεθος έχει ξεφύγει σας ειδοποιεί με το κόκκινο λαμπάκι.

Ορίζετε την κατακόρυφη στήλη και τον κόμβο όπου θα συνδέσετε το θερμαντικό σώμα. Το πρόγραμμα 

αυτόματα επιλύει το υδραυλικό δίκτυο και διαστασιολογεί τα θερμαντικά σώματα.

Θέρμανση δαπέδου (ΕΝ 1264) 

Κατακόρυφο διάγραμμα

Επιπλέον δυνατότητες:

 Σε κάθε δωμάτιο ορίζετε τα ενδοδαπέδια κυκλώματά του. Το περίγραμμα κάθε κυκλώματος ορίζεται απ’ 

ευθείας πάνω στην κάτοψη και αυτόματα σχεδιάζεται το στρώσιμο του σωλήνα σε μορφή σαλιγκαριού ή 

μαιάνδρου. Το πρόγραμμα υπολογίζει τη θερμική απόδοση του κυκλώματος, τη θερμοκρασία της επιφάνειας 

και επιλύει υδραυλικά το κύκλωμα.

Παράγεται αυτόματα και περιλαμβάνει όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του υδραυλικού δικτύου. Το 

εκτυπώνετε ή το σώζετε σε αρχείο DWG/DXF για περαιτέρω επεξεργασία. Σε οποιαδήποτε αλλαγή στο κτίριο το 

πρόγραμμα ξανασχεδιάζει το κατακόρυφο. Στο διάγραμμα, προαιρετικά, σχεδιάζεται η λίστα με τα θ. σώματα 

και οι χαρακτηριστικές λειτουργίας του κυκλοφορητή.

    εξισορρόπηση (balancing) με k  και αριθμό στροφών από την κλειστή θέση κάθε βαλβίδας

    αναλυτική διαστασιολόγηση όλων των συσκευών του λέβητα

    κατανομή δαπανών σύμφωνα με το Π.Δ. ΦΕΚ 631/1985

    τεύχη υπολογισμών στα ελληνικά ή αγγλικά με δυνατότητα άμεσης εξαγωγής σε PDF ή RTF αρχεία

    οικονομικές προσφορές, κοστολόγιο μέρους ή όλης της εγκατάστασης

    βιβλιοθήκη δομικών υλικών - δομικών στοιχείων (κοινή με τα προγράμματα MonosiCAD και KlimaCAD)

    βιβλιοθήκες υλικών (θ. σώματα, λέβητες, καυστήρες, δοχεία διαστολής, σωλήνες, εξαρτήματα, ρυθμιστικά,

    αντλίες, boilers κ.ά.) κοινές με τις υπόλοιπες εφαρμογές του TiSoft Office

    βιβλιοθήκη γνώσεων με τα απαραίτητα θεωρητικά θέματα των σύγχρονων εγκαταστάσεων κεντρικής

    θέρμανσης

Αuto

TiSoft Office
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LiftCAD
Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου 

σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 963/2003.

Mελέτη ηλεκτρικού - υδραυλικού ανελκυστήρα σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2

Hλεκτρικός ανελκυστήρας

Υδραυλικός ανελκυστήρας

Οι παράμετροι του ανελκυστήρα είναι οργανωμένες σε καρτέλες. Κάθε καρτέλα περιέχει μια σειρά από 

παραμέτρους που μπορείτε να αλλάξετε κα μια σειρά από παραμέτρους που προκύπτουν. Σε οποιαδήποτε 

αλλαγή στις βασικές παραμέτρους του ανελκυστήρα (π.χ. αριθμός ατόμων, μήκος διαδρομής κ.ά.) 

Υπολογίζονται: οδηγοί και αρμοκάλυπτρο σε εφελκυσμό, κοχλίες οδηγών σε διάτμηση, συρματόσχοινα σε 

θραύση, τροχαλία τριβής σε ολίσθηση και πίεση στα αυλάκια, ρυθμιστής ταχύτητας σε πίεση και αυλάκια, 

ανυψωτική μηχανή, προσκρουτήρας.

Ομοίως για τον υδραυλικό ανελκυστήρα υπολογίζονται: οδηγοί σε κάμψη και λυγισμό, συρματόσχοινα σε 

θραύση, έμβολο σε λυγισμό και πίεση, κύλινδρος σε πίεση, σωλήνας τροφοδοσίας σε θραύση, αντλία λαδιού και 

κινητήρα, προσκρουτήρας.

Μοντέλο κτιρίου

Συσκευές αερίου ανά δωμάτιο

Ισομετρικό διάγραμμα και υπολογισμοί

Διάγραμμα καπνοδόχων

Επιπλέον δυνατότητες: 

Ένα κτίριο αναλύεται σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, κάθε επίπεδο σε ένα ή περισσότερα διαμερίσματα και 

τέλος κάθε διαμέρισμα σε ένα ή περισσότερα δωμάτια. Με αντιγραφή και επικόλληση, αντιγράφετε δωμάτιο 

από ένα διαμέρισμα σε ένα άλλο. Με ένα κλικ στο δέντρο προσθέτετε επίπεδα ή διαμερίσματα. Μπορείτε να 

συνδέσετε τα επίπεδα του κτιρίου με τις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές κατόψεις.

Σε κάθε δωμάτιο επιλέγετε τις συσκευές αερίου που υπάρχουν. Για κάθε συσκευή ορίζετε τον τύπο της π.χ. "Β11" 

ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία τα διαβάζει από την βιβλιοθήκη.

Το υδραυλικό δίκτυο περιγράφεται με τη βοήθεια κόμβων και συνδυάζει την αυτόματη σχεδίαση (ισομετρική ή 

κλασσική) με τους υδραυλικούς υπολογισμούς. Το δίκτυο αναλύεται σε πρωτεύον και δευτερεύοντα.Για κάθε 

σωλήνα βλέπετε την παροχή αιχμής (Va) μαζί με τους συντελεστές ταυτοχρονισμού που ορίζει ο κανονισμός.

Το διάγραμμα των καπνοδόχων σχεδιάζεται αυτόματα. Εσείς απλά δηλώνετε πόσες καπνοδόχοι υπάρχουν στο 

κτίριο και ποιες συσκευές αερίου συνδέονται σε κάθε καπνοδόχο. Το πρόγραμμα ελέγχει αν ικανοποιείται το 

παράρτημα 7 του κανονισμού και σας ειδοποιεί με το πράσινο ή κόκκινο λαμπάκι.

    αναλυτική διαστασιολόγηση καπνοδόχου σύμφωνα με το Παράρτημα 8 του κανονισμού

    έλεγχος προσαγωγής αέρα καύσης σε κάθε δωμάτιο σύμφωνα με τον κανονισμό

    τεύχη υπολογισμών με δυνατότητα άμεσης εξαγωγής σε PDR ή RTF αρχεία

    βιβλιοθήκη υλικών που περιλαμβάνει: συσκευές αερίου, σωλήνες, εξαρτήματα κ.ά.

AerionCAD

TiSoft Office
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FireCAD

PyrosbesiCAD

YdreysiCAD
Mελέτη  παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα 

κανονισμό.

Mελέτη του δικτύου πυρόσβεσης σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ.

Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα 

με την ΤΟΤΕΕ 2411 και 2412.

Για κάθε χρήση του κτιρίου και για κάθε επίπεδο ορίζετε μια σειρά από στοιχεία π.χ. εμβαδό, μήκος ΒΓ. Το 

πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους και σας πληροφορεί αν κάποιο από τα 

στοιχεία δε συμφωνεί με τον κανονισμό της πυρασφάλειας.

Η τεχνική έκθεση της παθητικής καθώς και τα έντυπα της πυροσβεστικής, για κάθε χρήση του κτιρίου, 

παράγονται απ’ ευθείας στο Word.

Το μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο αναλύεται σε ένα ή περισσότερους σωλήνες που συνδέονται στο κολλεκτέρ. Σε 

κάθε οριζόντιο σωλήνα καταλήγουν μία ή περισσότερες κατακόρυφες στήλες.

Σε κάθε επίπεδο συνδέετε τις πυροσβεστικές λήψεις στις αντίστοιχες στήλες. Το πρόγραμμα ελέγχει την πτώση 

πίεσης σε κάθε στήλη και σας ειδοποιεί αν ξεπεράσει το όριο.

Αναλυτικός υπολογισμός πυροσβεστήρων συγκροτήματος, Το αυτόματο δίκτυο πυρόσβεσης (sprinklers) 

εισάγεται με τη βοήθεια κόμβων και σχεδιάζεται κλασσικά ή ισομετρικά.

Κατακόρυφα διαγράμματα

Υδραυλικοί υπολογισμοί σωληνώσεων

Επιπλέον δυνατότητες:

Το πρόγραμμα σχεδιάζει αυτόματα το κατακόρυφο διάγραμμα ύδρευσης, το κατακόρυφο διάγραμμα 

αποχέτευσης ακαθάρτων και το κατακόρυφο διάγραμμα αποχέτευσης ομβρίων. Εσείς το μόνο που κάνετε είναι 

να δείξετε τη στήλη όπου συνδέεται το αντίστοιχο δωμάτιο (κουζίνα, μπάνιο, WC κλπ.).

Μπορείτε να συνδυάσετε διάφορους τύπους σωλήνων π.χ. VPE, χαλύβδινοι, χάλκινοι. Για κάθε σωλήνα ορίζετε 

τις Vmax και Rmax και την υψομετρική διαφορά ΔΗ. Κάθε στιγμή σας δείχνει αν η πτώση πίεσης ξεπερνά την 

επιτρεπτή. Αλλάζοντας το DN κάποιου σωλήνα το δίκτυο επιλύεται αυτόματα και βλέπετε πώς αλλάζει η πτώση 

πίεσης σε κάθε σημείο του δικτύου.

    Υπολογισμός σηπτικής δεξαμενής απλής ή Imhoff,αντλία ανύψωσης λυμάτων,συγκρότημα ανύψωσης πίεσης.

    Πλήρη τεύχη υπολογισμών έτοιμα για υποβολή στην πολεοδομία.

TiSoft Office
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KlimaCAD
Υπολογισμός φορτίων κλιματισμού κατά ASHRAE - ψυχρομετρία Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση σωληνώσεων κλιματισμού

Mελέτη - αυτόματη σχεδίαση δικτύων αεραγωγών αερισμού και 

κλιματισμού

PipeCAD

DuctCAD

Το μονογραμμικό (1D) σκαρίφημα του αεραγωγού εισάγεται με τη βοήθεια πολυγραμμών πάνω στην 

αρχιτεκτονική κάτοψη και δημιουργείται έτσι το κομβικό μοντέλο του αεραγωγού.

Εισάγοντας τις παροχές στα στόμια υπολογίζονται οι παροχές και οι διαστάσεις σε κάθε κανάλι και σχεδιάζεται 

ο διδιάστατος (2D) αεραγωγός.

Η διαστασιολόγηση των στομίων γίνεται με τη βοήθεια νομογραφημάτων (Trox).

Οι συσκευές που διαχειρίζεται το πρόγραμμα είναι Fan Coil Units, Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες και Θ. 

Σώματα. Οι συσκευές συνδέονται απ' ευθείας στο πρωτεύον δίκτυο ή δημιουργούν δευτερεύοντα κυκλώματα σε 

παράλληλη, αντεπίστροφη ή μονοσωλήνια διάταξη. Το υδραυλικό δίκτυο μπορεί να οριστεί σε δεντρική μορφή 

ή με τη βοήθεια κόμβων και σχεδιάζεται σε κλασσική ή ισομετρική μορφή. Αναλυτικοί υπολογισμοί συσκευών 

ψυχροστασίου-λεβητοστασίου, προμετρήσεις, κοστολόγιο συσκευών και υλικών. Τεύχη υπολογισμών στα 

ελληνικά ή αγγλικά με δυνατότητα άμεσης εξαγωγής σε PDF ή RTF αρχεία.

Μοντέλο του κτιρίου

Εισαγωγή δεδομένων

Υπολογιστική μηχανή

Επιπλέον δυνατότητες:

Ένα κτίριο κτίριο αναλύεται σε μία ή περισσότερες ζώνες, κάθε ζώνη αναλύεται σε ένα ή περισσότερα δωμάτια. 

Μία ζώνη εκτείνεται σε ένα ή περισσότερα επίπεδα. Με αποκοπή/αντιγραφή/επικόλληση αντιγράφετε δωμάτια 

από μία ζώνη σε μία άλλη. Κάθε επίπεδο μπορεί να συνδέεται με τις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές κατόψεις από 

όπου διαβάζετε τις διαστάσεις των δωματίων ή των δομικών στοιχείων

Σε κάθε δωμάτιο εισάγετε τα φορτία του που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

εξωτερικά φορτία (τοίχοι, οροφές, υαλοστάσια κλπ.)

εσωτερικά φορτία (άνθρωποι, φώτα, συσκευές)

φορτία αέρα (αερισμός, αέρας από χαραμάδες)

Mέθοδος υπολογισμού είναι η Transfer Function Method (TFM) που σύμφωνα με την ASHRAE είναι η πλέον 

ακριβής και αξιόπιστη μέθοδος υπολογισμού. Βασικό χαρακτηριστικό της TFM είναι ότι μας επιτρέπει να έχουμε 

πλήρη ανάλυση των θερμικών κερδών-ψυκτικών φορτίων για κάθε ώρα της ημέρας από κάθε είδος φορτίου.

    αρχείο καιρού (weather files) για όλες τις ελληνικές πόλεις, 

    αναλυτικοί υπολογισμοί πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη

    τεύχη υπολογισμών στα ελληνικά ή αγγλικά με δυνατότητα άμεσης εξαγωγής σε PDF ή RTF αρχεία

    γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων 24ώρου για κάθε δωμάτιο, ζώνη, κτίριο

    χρονοπρογράμματα (schedules) για κάθε είδος φορτίου

    εξωτερικές σκιάσεις με τις γεωμετρικές διαστάσεις των οριζόντιων και κάθετων προβόλων

    θερμικές απώλειες σύμφωνα με το DIN 4701, ΤΟΤΕΕ

TiSoft Office
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PoleoNOMOS

Σύνταξη όλων των εντύπων που χρειάζονται για την έκδοση μιας 

οικοδομικής άδειας σύμφωνα με το ΤΕΕ

Συμβατικός Προϋπολογισμός

Κύριες εργασίες

Αμοιβές ανά μηχανικό

Επιπλέον δυνατότητες:

Εισάγετε τις επιφάνειες του κτιρίου και αυτόματα υπολογίζονται δύο συμβατικοί προϋπολογισμοί: ένας για την 

πολεοδομία και ένας για το ΤΕΕ. Για κάθε επιφάνεια δηλώνετε τις εργασίες που απαιτούνται. Μπορείτε να 

ορίσετε διαφορετικά m² π.χ. στην θερμομόνωση του υπογείου με επιφάνεια 100 m² μπορείτε να μονώσετε μόνο 

τα 25 m².

Ορίστε το είδος του έργου π.χ. “Νέα οικοδομή”, τον τύπο εργασιών π.χ. “Μελέτη” και επιλέγξτε τις κύριες 

εργασίες. Το πρόγραμμα αυτόματα δημιουργεί τις εργασίες και υποεργασίες. Για κάθε εργασία π.χ. 

“Αρχιτεκτονικά-μελέτη” ορίζετε έναν ή περισσότερους μηχανικούς. Για κάθε υποεργασία υπολογίζεται η αμοιβή 

και οι νόμιμες προσαυξήσεις.

Για κάθε μηχανικό βλέπετε το σύνολο των αμοιβών του. Αν ορίσετε και την απόσταση από την έδρα του τότε 

υπολογίζονται οι προσαυξήσεις για τα εκτός έδρας.

Παραγωγή αρχείου XML για υποβολή στο ΤΕΕ, φορολογικά, αιτησιογράφος, εισφορές ΙΚΑ, 

εστεγασμένων), Πίνακας 2 (εστεγασμένων),  Πίνακας 3 (με ανάλυση), ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομής 

σύμφωνα με το ΦΕΚ 936/Β/94, αναλυτικός προϋπολογισμός σύμφωνα με το ΦΕΚ 8/86/89 και τις ισχύουσες 

τροποποιήσεις, χρονικός προγραμματισμός (διάγραμμα gantt), σεντόνι Α1 (αρχείο DWG), κατανομή χιλιοστών

τεύχη υπολογισμών με δυνατότητα άμεσης εξαγωγής σε PDF ή RTF αρχεία, Βοηθητικές βιβλιοθήκες (μηχανικοί, 

λάμδα, εγκύκλιοι κ.ά.)

Πίνακας 1 (μη 

CostEstimate

Σας βοηθά να συντάξετε και να παράγετε αναλυτικά τεύχη δημοπράτησης, διαχειρίζεται άρθρα (επίσημα και 

νέα), βασικές τιμές και τιμαριθμικές. Παράγει καταστάσεις εκκρεμών βασικών τιμών, ανάλυση κόστους, 

προϋπολογισμό, προμετρήσεις, αναλυτικά τιμολόγια κ.ά.

Το CostEstimate περιέχει όλα τα άρθρα όλων των τιμολογίων (παλαιών και νέων, αναλυτικών και ενιαίων) 

ΑΤΗΕ, ΑΤΟΕ, ΥΔΡ, ΑΤΛΕ, ΠΡΣ, ΑΤΑΕ, ΤΟΕ, ΤΥΕ, ΤΕΟ, ΤΕΛ, ΤΕΠ, ΤΥΕΦ. Κάνετε την προμέτρηση ενός έργου 

αναλύοντάς το σε μέρη, κατηγορίες και ομάδες εργασιών και εισάγοντας σε κάθε μία από αυτές άρθρα.

Τα τεύχη παράγονται σε μορφή RTF. Μπορείτε να ορίσετε πολλές παραμέτρους που αφορούν τη μορφοποίηση 

και την εμφάνιση των τευχών (όπως μέγεθος γραμματοσειράς, μεγέθη πινάκων, κεφαλίδες κλπ.). Κατόπιν, 

μπορείτε να επεξεργαστείτε τα παραγόμενα τεύχη με έναν οποιοδήποτε επεξεργαστή κειμένου (όπως το 

Microsoft Word) και να τα εκτυπώσετε.

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα άρθρα βασιζόμενοι σε επίσημα άρθρα ή άλλα δικά σας άρθρα.

Όλα τα επίσημα άρθρα

Παραγωγή των τευχών

Δημιουργία νέων άρθρων

TiSoft Office
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