
WICPLOT 2.0
Databaseret konstruktions software



WICPLOT 2.0 er et design software, der er specielt udviklet til  
anvendelse i forbindelse med facader- og vinduesbyggeri.

Med støtte til tegninger skabes der betydlige fordele. Med et omfattende  
bibliotek tilføres WICONAs standard artikelkomponenter og gør WICPLOT 
2.0 til et universalt program for hurtigere og enklere konstruktioner.

Tekniske tegninger  
skabt med precision

WICPLOT 2.0:
 · Indsæt profiler, tilbehør og applikationseksempler
 · Søg efter artikkelnummer eller fuld tekst
 ·  Praktiske programmoduler til generering af gummi, dug, folie, isolering,  
glasning, paneler og tætninger
 ·  Bibliotek for aluminium-, stål,- og rustfrit stål profiler samt specifikke fast-
gørelses detaljer
 · Enkel installation eller netværk installation
 · Valgbare sprogvindstillinger: engelsk, tysk eller fransk
 · Kan bruges som en CAD-viewer for egne DXF og DWG tegninger
 · Integration af egne biblioteker mulig
 · Program uafhængig drift af de enkelte moduler, fx til glas / panel
 · Registrering online
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 enklere

 Som et fritstående program kan WICPLOT 2.0 anvendes til 
alle typer af CAD-System, såsom AutoCad, AutoCad LT eller 
Bricscad.

 hurtigere

 Intuitiv udvælgelse af alle WICONAS artikel komponenter eller 
standard dele såsom samlings detaljer, reducerer tidsforbruget 
for konstruktioner og bygnings tilslutninger.

 præcis

 Funktioner som „automatisk glasning“ hjælper til ved den  
præcise og rationelle fremstilling af konstruktioner og samlings 
detaljer.

 effektive

 Funktionelle programmer og dialogvindue letter andvendelsen. 
Dialog vinduet åbner nye veje til hurtig og smidig bearbejdning 
af projekterne.

Med WICPLOT 2.0 skaber Du  
dine facadekonstruktioner

1 |  Serie- og artikelrelateret trin navigering

2 |   Automatiske funktioner såsom glasning og  

panel valg

3 |   Enkelt udvalg, tilpasning og integration af  

bygningsdele og komponenter

4 |   WICTIP baseret - indeholder derigennem altid  

det aktuelle produktprogram fra WICONA
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