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PVC langų projektavimas BIM objektams

GEALAN sistemų pavyzdžiu



Maksimalūs elementų dydžiai



Maks 2800 mm

Maksimalūs elementų dydžiai po pakeitimų
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BALTI GAMINIAI

Didžiausias gaminio plotas 6,0 m2 >> 7,0 m2

Didžiausias kraštinės ilgis   3,0 m >> 3,5 m

SPALVOTI GAMINIAI

Didžiausias gaminio plotas 5,0 m2 >> 6,0 m2

Didžiausias kraštinės ilgis 2,8 m >> 3,2 m

Fiksuoti langai, t.y. vitrinos

Maks 3200 mm
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Maksimalūs elementų dydžiai po pakeitimų

Fiksuoti langai, t.y. vitrinos

BALTI GAMINIAI

Didžiausias gaminio plotas  7,0 m2

Didžiausias kraštinės ilgis    3,5 m

SPALVOTI GAMINIAI

Didžiausias gaminio plotas  6,0 m2 

Didžiausias kraštinės ilgis    3,2 m



Maksimalūs elementų dydžiai po pakeitimų

Fiksuoti langai, t.y. vitrinos



Maksimalūs elementų dydžiai po pakeitimų

Varstomi elementai

SPALVOTI GAMINIAI

• Atitinkamos armuotės

naudojimas

• kai stiklo storis < 12 mm

• Varstomo elemento svoris 

neviršija 130 kg



Maksimalūs elementų dydžiai po pakeitimų

Dvivėriai varstomi elementai

SPALVOTI GAMINIAI

• Atitinkamos armuotės

naudojimas

• kai stiklo storis < 12 mm

• Varstomo elemento svoris 

neviršija 130 kg



Vėjo apkrovų apskaičiavimas



Kas tai yra BIM?



Kas tai yra BIM 

BIM – statinio informacinis 

modeliavimas

- Pastato duomenys yra 

modeliuojami, sujungiami ir 

registruojami skaitmeniniu būdu

- Visas pastatas vaizduojamas kaip 

skaitmeninis modelis

- Tinklinio planavimo, vykdymo ir 

valdymo būdas naudojant BIM 

CAD programinę įrangą 



Skaitmeninis statybos produkto dvynis

Skaitmeninis projektuojamo pastato 

modelis rodomas programoje BIM-CAD su 

realių esamų statybos produktų 

skaitmeniniais dvyniais. 

Ypatumai: skaitmeniniame produkto (lango ar 

durų gaminio) dvynyje yra ne tik geometriniai 

duomenys (matmenys, profilio plotis, stiklo 

konstrukcija), bet ir raidiniai ir skaitmeniniai 

duomenys (pvz., U vertė, medžiaga) 



Kodėl BIM?



GEALAN BIM
programiniai įskiepiai

ir sprendimai



BIM CAD-įskiepiai projektuotojams ir architektams

REVIT [ → tarptautinis ]

ARCHICAD [ → DACH regione ir Rytų Europoje ] 

ALLPLAN [ → DACH regione ]



GEALAN projektuotojams ir architektams

CAD/Formatas GEALAN BIM BIM modeliai iš Šaltinis

Revit * Taip GEALAN Plug-In
Atsisiųsti iš

GEALAN svetainės

ArchiCAD * Taip
GEALAN priedas (BETA

versija)

Atsisiųsti iš

GEALAN svetainės

Allplan Planuojam IFC formatas

Online        

GEALAN svetainėje

IFC Taip GEALAN Planersoftware 2.0

Online        

GEALAN svetainėje

DWG / DXF Taip GEALAN Planersoftware 2.0

Online        

GEALAN svetainėje

→ Nemokamai projektuotojams ir architektams 



BIMobject – Išorinė BIM-Platforma



GEALAN – BIM

Planersoftware 2.0 pagrindinė BIM pasiūlymo sudedamoji dalis

- Langų projektavimo programinė įranga

- Pateikiama išsami  GEALAN sistemų 

asortimento apžvalga

- Šilumos izoliacijos U verčių, statikos ir 

maksimalių  gaminių dydžių skaičiavimas 

bei kontrolė

- Išsamūs DWG, DXF arba PDF failai

- BIM- duomenys Revit ArchiCAD

programoms, naudojant įskiepį, 

įskaitant ir specialius GEALAN 

sprendimus



Įskiepiai Revit ir Add-On ArchiCAD

Revit įskiepius ir ArchiCAD priedus

Galima atsisiųsti iš GEALAN interneto svetainės:

https://www.gealan.de/lt/projektavimo-palaikymas/bim

Vaizdo įrašus apie BIM

rasite GEALAN interneto svetainėje

ir GEALAN Youtube kanale



Projektavimas su
Planersoftware 2.0  
(Projekto struktūra) 





















































Projekto struktūra



Projektavimo eiga



Projektavimo eiga – 1 pavyzdys

Projektuotojų arba 

architektų biuras

Naudojant iš anksto PSW 2.0 suprojektuotas konstrukcijas

Persiunčiama el. paštu

arba  per PSW 2.0

Įkeliama



Projektavimo eiga – 2 pavyzdys

Projektą sukuria architektūros ar planavimo biuras 

Persiunčiama el. paštu

arba  per PSW 2.0
Langų gamintojas

- Patikrinimas ir 

palaikymas

- Korekcijos ir grąžinimas

- Pasiūlymų pateikimas 



Projektavimo eiga – VIZIJA

Langų gamintojas

Pasiūlymas

Duomenys

Perdavimas

(klaidų 

minimizavimas)

Projektą sukuria architektūros ar planavimo biuras 

Langų gamybos 

programinė įranga



GEALAN Planersoftware 2.0 su įskiepiais

- Realių langų ir durų duomenys Revit ir kitais pvz. IFC-Formatais (ArchiCAD 2020)

- Raidiniai ir skaitmeniniai duomenys (matmenys, automatinės U Vertės)

- Platus konstrukcijų ir jų kombinacijų pasirinkimas

- Papildymai ir naujovės (projekto struktūra gali būti perduota ir kitiems dalyviams)

- Išankstinė techninių galimybių bei statinių duomenų patikra

- Nedidelė BIM duomenų apimtis – taupoma atmintis! 

- Parametrizuojami Revit Elementai (jungtys, palangės, izoliacija ir kt.) 

- Visada naujausi duomenys iš GEALAN 

- Architektų bei projektavimo biurams nemokamai

Pranašumai



Nominacijos

2020 m. vasario mėn (Heinze): 

1. Vieta kategorijoje „Geriausias BIM duomenų pasiūlymas“

2019 m. vasario mėn. (Heinze): 

3. Vieta kategorijoje „ Geriausias BIM duomenų pasiūlymas“

2018 m. (BIMobject): 

Tarp 7 geriausių iš 1200 statybos produktų gamintojų išorinėje

„BIMobject“ platformoje su geriausiais statybos produktų duomenimis 



PSW 2.0 2019

Online 

programos 

variantas

BIM 

duomenys

Nuosava 

tiekimo 

programa

Užklausa 

internetu 

CAD

duomenys
U vertės

Elementų 

dydžių 

įvertinimas

Duomenų bazė

PSW 2.0

Energijos 

taupymo 

skaičiuoklė



Ir vėl nauji iššūkiai

• Patalpų vėdinimas. Ar aš galiu sukurti vėdinimo koncepciją naudodamasis 

projektavimo programa? 

• Ar galiu atlikti skaičiavimus, kaip skirtingi elementai įtakoja garso ir šilumos 

izoliaciją?

• Ar programinės įrangos pagalba galima apskaičiuoti konstrukcijos apkrovą 

pastatui / apsaugą nuo kritimo?

• Ar yra aplikacijos (programėlės) be sujungimo su duomenų baze?

• Matavimas - ar negalėčiau atlikti matavimo statybos vietoje?

• CE ženklinimas – ar galima programos pagalba tai atlikti?

• Ar galimos sąsajos su langų gamybos programine įranga?

• Ar galima paskaičiuoti kainą online būdu?

Šiuolaikinės statybos procesai reikalauja dar daugiau skaitmeninių sprendimų



PSW 2.0 atnaujinimas
2020-2022



PSW 2.0 vėdinimas



PSW 2.0 vėdinimas

Modernūs GEALAN vėdinimo sprendimai

Vėdinimo sprendimai –

GEALAN-CAIRE® produktų linija

GEALAN-CAIRE® flexGEALAN-CAIRE® smart

Decentralizuotas 

vėdinimas

Pasyvi vėdinimo 

sistema
Aktyvi vėdinimo 

sistema

Ant sienosLange



PSW 2.0 vėdinimas. Vėdinimo poreikis



PSW 2.0 vėdinimas. Vėdinimo koncepcija



PSW 2.0 vėdinimas. Vėdinimo koncepcija



PSW 2.0 - garso izoliacija



PSW 2.0 - garso izoliacija



PSW 2.0 - apkrovos nustatymas



PSW 2.0 - apkrovos nustatymas



Specifikacija:

• Atstumas tarp kaiščių (Dübelabstände)

300   500   700   Kitas

• Montavimo jungtys (Montagefuge)

• Mūro tipas

• Paviršiaus tankis (Rohbaudichte)

Rezultatas:

Apkrova ir momentas vienam tvirtinimo taškui

Remiantis gauta informacija,

rekomenduokite varžtų gamintoją 

PSW 2.0 - apkrovos nustatymas



PSW 2.0 - apkrovos nustatymas



PSW 2.0 moduliai



PSW 2.0 mobili aplikacija



PSW 2.0 matavimo modulis



PSW 2.0 matavimo modulis



PSW 2.0 matavimo modulis



PSW 2.0 matavimo modulis



PSW 2.0 matavimo modulis



PSW 2.0: 2020-2022. Santrauka

Duomenų bankas

PS 2.0

PS 2.0 

aplikacijos

Vėdinimo 

koncepcija

CAD

duomenys
U vertės

Garso 

izoliacijos 

modulis

Elementų 

dydžių 

įvertinimas

Apkrova 

pastato 

konstrukcijai

Matavimo 

modulis

Online 

programa

Nuosava 

tiekimo 

programa

BIM 

duomenys

Užklausa 

internetu 

Energijos 

taupymo 

skaičiuoklė



Modulių pritaikymas 

Planersoftware 2.0 garso izoliacija

Planersoftware 2.0 matavimas

Planersoftware 2.0 montavimas 

(apkrovų įvertinimas)

Naujų garso izoliacijos, montavimo (apkrovų įvertinimo)
ir matavimo modulių prieinamumas 12 šalių 



CE generatorius

Kiekvieną gaminį galima žymėti CE ženklu

internete, automatiškai palyginus su

GEALAN testo sertifikatais

Elementai įdedami į bendrą sąrašą 



Sujungimas

PSW 2.0 

sukurtos 

specifikacijos

3D modeliai 

architektams

PSW 2.0 

Kainos 

nustatymo 

priedas 

(App)

Langas 

pagamintas

PSW 2.0 

patikrinti 

techniniai 

reikalavimai

PSW 2.0

Matavimo 

modulis

PSW 2.0

BIM 

Įskiepiai

(Plugin)

Tai vadinama pastatų informacijos modeliavimu (BIM),

arba yra bent jo dalis 

PSW 2.0 

Technologiniai 

pjūviai



Jūsų tiesioginiai GEALAN kontaktai



Ačiū už dėmesį!


