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wtyczka BIM Geberit zapewnia dostęp do da-
nych Revit® (znanych również jako rodziny Revit®)  
w 35 językach i 41 lokalnych gamach produktów, 
przy czym informacje te są stale aktualizowane.  
– Kompletny asortyment rur Geberit jest dostęp-
ny w parametrycznych i łatwych w obsłudze geo-
metriach. Dodatkowo, zintegrowaliśmy z BIM  

także elementy montażowe z serii Duofix, Kombi-
fix oraz GIS. Aby ułatwić jeszcze szersze stosowa-
nie, niektóre z tych produktów zostały także włą-
czone do katalogów dobrze znanych aplikacji do 
projektowania, takich jak liNear czy Trimble Nova 
– wyjaśnia werner Trefzer, szef działu Dokumen-
tacji Technicznej i BIM w Geberit.

Najnowsza aktualizacja rozszerza ofertę BIM o aktualne  
dane produktów Geberit do cyfrowego planowania instalacji 
sanitarnych. Dla wielu inżynierów sanitarnych, hydraulików  
i architektów, Building Information Modelling – w skrócie BIM –  
jest już standardem w cyfrowym planowaniu obiektów 
budowlanych. w 2019 roku firma Geberit zaprezentowała wtyczkę 
Geberit BIM Catalog dla oprogramowania Autodesk® Revit®. 
Obecnie już ponad 5000 biur inżynieryjnych i projektowych  
na całym świecie korzysta z tego narzędzia do planowania  
i umieszczenia produktów Geberit w swoich realizacjach.

Nowa wtyczka Geberit biM 
Kompleksowa, a jednocześnie prosta

Oprócz zaprojektowanego na nowo interfejsu użytkownika, wtyczka Geberit BIM oferuje również 
wiele innych, pomocnych funkcji, które znacznie upraszczają proces planowania

http://www.instalreporter.pl
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Dzięki dowolnie konfigurowalnej nomenklaturze, 
inżynierowie sanitarni mają pełną kontrolę nad 
nadawaniem numerów dla poszczególnych kształ-
tek czy odcinków rur. w ten sposób już na modelu 
mogą oni zdefiniować, które sekcje powinny być 
prefabrykowane jako komponenty. 

Dopasowane wymiary

Dzięki nowej wersji wtyczki Geberit BIM przebiegi 
rur można teraz podzielić na odcinki równe dłu-
gości dostarczanych rur. Do tej pory odcinek rury 
o długości na przykład 25 m trzeba było dzielić 
ręcznie, bo w dostawie nie było dostępnych rur 
o takiej akurat długości. Co więcej – niezbęd-
ne złączki również trzeba było dodawać ręcznie 
w odpowiednich miejscach. w dużym stopniu 
utrudniało to planowanie oparte na prefabryka-
cji i tworzenie ofert na bazie modeli. we wtyczce 
Geberit BIM problem ten został w sprytny sposób 

rozwiązany dzięki poleceniu segmentacji długo-
ści. Projektanci wprowadzają po prostu długość 
rury dostarczonej przez dostawcę, a oprogramo-
wanie dzieli ją na odpowiednie odcinki. Oprogra-
mowanie automatycznie dodaje także właściwe 
złączki. Ponadto – numery artykułów Geberit 
można teraz również przypisać do rur systemo-
wych dostępnych w Autodesk® Revit®.

wyszukiwanie proDuktów 
za pomocą numeru artykułu

Kolejną odpowiedzią na potrzeby klientów jest 
możliwość wyszukiwania według numeru artyku-
łu. Oznacza to, że korzystając z modułu katalogu 
„Obiekty BIM” można wyszukiwać produkty po nu-
merach artykułów Geberit. wtyczka przeszukuje całą 
bazę danych BIM i wyświetla listę pasujących pro-
duktów. Następnie każdy produkt można wybrać  
i umieścić w modelu za pomocą prostego kliknięcia.

Geberit dostarcza także modele BIM ceramiki  
i mebli dla programu Revit®. Modele te są przy-
datnym rozwiązaniem dla inżynierów sanitar-
nych, architektów i projektantów wnętrz, po-
nieważ rodziny Revit mogą być importowane 
do najnowszej wersji AutoCad. Zaktualizowana 
wtyczka Geberit BIM ze znacznie rozszerzonym 
zakresem funkcji została udostępniona do po-
bierania w kwietniu 2021 roku.

przejrzysta numeracja

ważne jest, aby w cyfrowych modelach budynków 
komponenty były w przejrzysty sposób nazwane 
i ponumerowane. Tylko wtedy prefabrykacja sie-
ci rurociągów może zostać uwzględniona w cyfro-
wym modelu budynku lub modelu MEP. w najnow-
szej wersji wtyczki BIM jest to ważne na przykład 
podczas numerowania pozycji przebiegu rur.  
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Zintegrowane roZwiąZanie

według opinii użytkowników, najważniejszą nową funkcją jest połączenie wszystkich wtyczek 
Geberit w zintegrowane rozwiązanie dla Autodesk® Revit®. Dostępna od kwietnia 2021 r. nowa 
wtyczka Geberit BIM umożliwia planowanie i kalkulację produktów Geberit z użyciem jednej 
aplikacji, oferującej również dodatkowe funkcje. Jest ona wyposażona w szereg licencjono-
wanych modułów – m.in. katalog BIM, moduł Pluvia oraz moduł systemów instalacyjnych – 
a także dodatkowe funkcje, znacznie ułatwiające cyfrowe projektowanie z wykorzystaniem 
produktów Geberit. Menu można wygodnie nawigować, wybierając język i kraj, co pozwala 
uzyskać dostęp do aktualnego asortymentu produktów dostępnych na danym rynku. 

Teraz cała technika sanitarna może zostać zaplanowana cyfrowo za pomocą nowej wtyczki Geberit BIM:  
od elementów instalacyjnych i ceramiki sanitarnej, aż po systemy rurowe

http://www.instalreporter.pl

