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WIC3D
En ny visuel virkelighed
WIC3D er et innovativt og enkelt tegneværktøj specielt
designet for arkitekter og konsulenter.
Programmet føjer en ny dimension til, for at kunne
konstruere og tegne to- og tredimensionelle facadekonstruktioner.

• Skabe ...
Ved et tættere samarbejdet med flere ledende facadearkitekter er programmet blevet udviklet til at give
arkitekter og konsulenter mulighed for på enkelt vis at
skitsere ideer. WICONAS facader, tag , døre og vinduer
samt solafskærmning kan integreres for allerede i en
tidlig projekteringsfase frit at afprøve mulighederne i
”transparent design”.

• Visualisere ...
Arkitekter har nu mulighed for i detaljeskala at visualisere
f.eks. facader og solafskærmning samt oplukkelige
elementer som endda kan vises i oplukket funktion.
Synslinier i vinduet kan nu enkelt kon¬trolleres helt ned til
det mindste mål, da detaljer i konstruktionen er af stor
betydning for det arkitektoniske udtryk.
Den foreskrivende kan skabe målfaste modeller i SketchUp
og importere disse til WIC3D for at visualisere en komplet
facadekonstruktion i 3D.
Proportioner, konfigurationer og muligheder kan overvejes,
døre og vinduer kan prøves og testes i både lukket og åben
funktion.

Gennem WIC3Ds enkle visualisering gives nye muligheder for detailprojektering i et tidligt stadie med
minimal arbejdsindsats.
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• Kommunikere...
WIC3D er designet til at kommunikere med CADsystemer da både 2D og 3D-tegninger kan importeres og
exporteres. En 3D-konstruktion skabt i SketchUp kan
importeres til WIC3D, for der at skabe og visualisere en
komplet facadekonstruktion i 3D.
Tegningsopstalter i 2D kan importeres som en skabelon
for at skabe en 3D-rendering som kan exporteres for
anvendelse i alle ledende CAD-software som AutoCAD,
Bentley, Archicad og ADI.
3D-renderingar kan endvidere exporteres for anvendelse i SketchUp eller i 3D-format for at anvendes med
Autodesk 3DS max.

Anbefalet konfiguration::
• Intel processor Core i5
• 4 Gb RAM mindst
• 750 Gb harddisk
• DVD afspiller
• Separat grafikkort med dedikeret mindst 2 Gb ( f.eks.
Nvidia, GeForce eller Quadromed kapacitet )
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