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Noutăţi
1: Căutare Element
Începând cu versiunea GRAITEC Advance PowerPack pentru Revit® 2018 R2, un nou instrument este
disponibil în meniul Identitate. Căutare Element caută elemente în baza de date a proiectului, utilizând un set
de interogări multiple din lista disponibilă de parametrii.

O listă de interogări multiple pot fi definite şi elementele pot fi căutate folosind parametri de filtrare. În mod
implicit, toate tipurile de parametrii sunt activate, şi lista poate fi filtrată prin dezactivarea unei categorii de
parametrii printr-un simplu click.
Căutare Element permite căutarea elementelor în întregul Proiect, Vedere Curentă, sau într-o Selecţie definită
anterior. Lista elementelor care corespund criteriilor de căutare este afișată făcând clic pe butonul Căutaţi.
Elementele căutate pot fi Selectate, Afişate sau Izolate în proiect.
Configuraţia curentă poate fi setată ca Implicită sau noi configuraţii pot fi adăugate apasând butonul Manager
de Configurare . Configuraţiile și interogările create anterior pot fi încărcate la o dată ulterioară.

Notă:
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Căutare Element poate fi, de asemenea, utilizat pentru a găsi obiecte într-un model utilizând
IdGtcParameter sau numărul mărcii.
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Interogări multiple pot fi făcute și combinate în clauze cu operatori logici, astfel încât interogări avansate de
cercetare să poată fi efectuate pe un model 3D.

2: Linie Modelare
Comanda Linie Modelare, parte din categoria Modelare, va trasa linii de modelare pe elementele selectate.

Pentru a accesa comanda nouă, unul dintre modurile de selecţie Element, Faţă sau Muchie din Configurație
Modelare trebuie selectat anterior.

Modul de selecţie Element trasează linii pe toate muchiile elementului. Acest mod recunoaşte toate straturile
unui element (de exemplu: straturile componente ale unui peretelui).
Modul de selecţie Față trasează linii pe conturul unei fețe selectate, în timp ce Muchie trasează linii pe muchiile
selectate.
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Axele în Revit pot fi reprezentate în vederile 3D utilizând comanda Linie Modelare.

3: Duplicare Planșe
Duplicare Planșe este un nou instrument din categora Documentaţie pentru duplicarea rapidă şi eficientă a
planșelor. Numărul și numele planșei pot fi personalizate prin adăugarea de prefixe și sufixe, ca parte din
Cartuș.
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Vederile din planșe pot fi duplicate şi li se poate atribui un Șablon de vedere. Numele Vederii și Titlul Planșei
pot fi atribuite. După aceea, Revit va duplica planșele selectate şi va crea vederile duplicate.

4: Lungime Cablu
Noua comandă din fila Documentaţie, Lungime Cablu calculează lungimea cablului pe traseul selectat.
Elementele de Început și Sfârșit pot fi selecționate ușor înainte de lansarea comenzii Calculează traseul cel
mai scurt.

După ce traseul cel mai scurt este calculat, utilizatorul poate Evidenţia calea sau poate alege opțiunea
Convertire la modul manual - lista de elemente conținute va fi afişată, împreună cu opţiunea de a Adăuga sau
Elimina şi de a recalcula lungimea totală.
Lungimea totală cu accesorii şi Lungimea totală fără accesorii sunt afişate în interiorul casetei de dialog.
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5: Cote Nivel
Cote Nivel, comanda nouă din fila de Adnotări generează automat cote de nivel în cadrul unei secţiuni
verticale. Utilizatorul trebuie să aleagă punctul în care cotele de nivel vor fi plasate după generare.

În Configurare Adnotații poate fi definit tipul de linii de Dimensiuni utilizat.
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Îmbunătăţiri
1: Legătură Excel
O caracteristică nouă a fost adăugată instrumentului Legătură Excel, Export/Import Şabloane Tabel. Modul
de aranjare şi definiţia tabelului pot fi exportate într-un fişier (*.xml) sau o definiţie sau mod anterior definit poate
fi importat şi utilizat în cadrul proiectului.

Mai mult decât atât, editorul de tabel include acum toate proprietățile majore de listare, cum ar fi Filtrare,
Sortare/Grupare, Aspect.

2: Aranjare Ferestre
Opțiunile de aranjare ferestre Sus şi Jos au fost adăugate în versiunea 2018 R2 Graitec PowerPack pentru
Revit.
De asemenea, patru butoane noi au fost adăugate în meniul Ferestre, care permit utilizatorilor să aleagă
Salvare Setări Aranjare Automată şi să le aplice atunci când redeschid un proiect. Opţiunea Salvare
Configurație salvează setările curente pentru a fi aplicate în alte proiecte, în timp ce Încărcare Configurație
permite utilizatorilor să încarce o configurație salvată anterior.
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Înainte de a închide o vedere în Revit activați Setările de Aranjare Automată pentru ca atunci când vederea
este redeschisă, toate ferestrele să fie aranjate în aceeași poziție, conform preferințelor setate anterior.

3: BIM Connect
Versiunea 2018 R2 Advance PowerPack pentru Revit oferă posibilitatea de a exporta doar stratul structural al
pereților, de la un model în Revit la Advance Design. Opţiunea este disponibilă în caseta de dialog Setări din
meniul BIM Connect.
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Această nouă caracteristică oferă opțiunea de a exporta un model Revit împreună cu pereții săi multistrat întrun singur model Advance Design, care include numai pereții structurali, păstrând doar partea structurală a
modelului.

În plus, BIM Connect permite acum importul de încărcări variabile din Advance Design în Revit.

4: Foi de lucru în DXF
Versiunea 2018 R2 Advance PowerPack pentru Revit permite ca fișierul DXF rezultat, generat de comanda Foi
de lucru în DXF, să fie utilizat într-o vedere curentă.
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