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WIC3D
En ny visuell verklighet
WIC3D är ett innovativt och enkelt ritningsverktyg
speciellt designat för arkitekter och konsulter.
Programmet underlättar och ger en ny dimension för
att rita två och tredimensionella fasadkonstruktioner.

• Skapa ...
Genom ett nära samarbete med flera ledande arkitekter
har programmet utvecklats för att ge arkitekt och konsult
möjlighet att enkelt skissa idéer där WICONAs fasader,
dörrar, fönster, solskydd kan integreras för att redan
i en tidig projekteringsfas fritt utprova möjligheterna i
”transparent design”.

• Visualisera ...
Arkitekter har nu möjlighet att visualisera t.ex. fasader,
solskydd, integrerade öppningsbara element som även kan
återges i öppningsläge. Synlinjer i fönster kan nu enkelt kontrolleras ned på minsta mått då detaljer i konstruktionen är
av vikt för arkitektoniska uttryck.
Föreskrivare kan skapa måttriktiga modeller i SketchUp och
importera till WIC3D för att visualisera en komplett fasadkonstruktion i 3D.
Proportioner, konfigurationer och möjligheter kan övervägas, dörrar och fönster kan prövas och testas i både stängt
och öppet läge.

Genom WIC3Ds enkla visualisering ges nya möjligheter
till detaljprojektering i ett tidigt stadie med minimal
arbetsinsats.
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• Kommunicera ...
WIC3D är designad för att kommunicera med CADsystem där både 2D och 3D-ritningar kan importeras och
exporteras. En 3D-konstruktion skapad i SketchUp kan
importeras till WIC3D för att där skapa och visualisera
en komplett fasadkonstruktion i 3D-visualisering.
Importera ritningselevationer som ett lager för att sedan
skapa en 3D-modell som i sin tur kan exporteras för att
användas i alla ledande ritningsverktyg som AutoCAD,
Bentley, Archicad och ADI.
Konstruktioner ritade i WIC3D kan vidare expoteras för
fortsatt modellering och analysering i SketchUp eller
Autodesk 3ds max.

Rekommenderad konfiguration:
• Intel processor Core i5
• 4 Gb RAM minne
• 750 Gb hårddisk
• DVD spelare
• Separarat grafikkort med dedikerat minne
(tex. Nvidia, GeForce eller Quadro
med kapacitet av 2 Gb)
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