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Altid
Tilgængelig

REKORD
Roxtec Transit Designer™ er udviklet
SL
DE
SIGNSO ÅENDE
til konstruktionsafdelinger, der anvender
FTWAR
E
Roxtec-tætningssystemer. Det forenkler
produktvalg såvel som processen for
konstruktion, indkøb og montering af
gennemføringer, øger effektiviteten og reducerer
risikoen for fejl i alle faser!

Roxtec Transit Designer™ kræver ikke installation på din
computer. Dit arbejde er sikret og tilgængeligt online fra
enhver computer, og softwaren er altid opdateret.
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OPLEV ET
FANTASTISK VÆRKTØJ

ROXTEC TRANSIT DESIGNER

Verdensomspændende support
Via chatfunktionen har du adgang til Roxtecs ekspertviden
om kabel- og rørgennemføringer. Supporten er altid klar til
at hjælpe dig – direkte og på dit eget sprog!

■■ Øjeblikkelig adgang til Roxtec-eksperter via chat
■■ Hurtigt og nemt samarbejde med projektteams
■■ Kopier og indsæt kabelplanen i softwaren
■■ Gennemse Roxtec-løsninger baseret på en given

kabelplan
■■ Nemt at dimensionere gennemføringer med 		

reservekapacitet
■■ Træk og slip pakkeplanen visuelt, eller placer

kabler/rør automatisk
■■ Genererer CAD-tegninger, styklister, 3D-modeller

og montagevejledninger

Roxtec Denmark ApS
Gydevang 4B, 3450 Allerød, Denmark
Phone: +45 4918 4747
Email: info@dk.roxtec.com, www.roxtec.com/dk

Roxtec ® og Multidiameter ® er registrerede varemærker tilhørende Roxtec i Sverige og/eller andre lande.

Fordele ved Roxtec Transit Designer

SOFTWARE til nemt design af kabel- og rørgennemføringer

Tilgængelig på
www.roxtec.com!

™

Det er lige så let som 1-2-3...

1.

Gå
online
Registrer dig online og begynd at anvende Roxtec Transit
Designer™. Den er tilgængelig på www.roxtec.com.
Du kan dele dit arbejde og konfigurere et samarbejde
med dit projektteam.

2.

Enkelt
input
Du skal blot kopiere og indsætte kabelnavne, -typer og
-mængder, samt kabel-id’er i softwaren. Den vil derefter
vejlede dig gennem en enkel proces, inklusive et filter,
så du vælger den rigtige løsning i forhold til dit behov
og dine krav. Du skal blot angive den præliminære
størrelse på åbninger til kabler og rør. Du kan også dele
din kabelplan med Roxtec og lade os sørge for hele
processen.

3.

Producentgodkendt
resultat
Softwaren genererer producentgodkendte
materialeelister og detaljerede monteringstegninger
(i dxf og pdf), som sikrer effektiv overdragelse til
dit indkøbsteam og til installatører på stedet samt
vedligeholdelsesteams.
Dine tegninger er færdige og tilgængelige med det
samme, men du kan fortsat foretage ændringer.
Har du brug for hjælp, kan du blot dele projektet og
lade os returnere de færdige dokumenter til dig.

