
ArCADia-TERMO zmienia się w
ArCADia-TERMOCAD

ArCADia-TERMO to jeden z najpopularniejszych na polskim rynku programów
przeznaczony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
wymaganych przy transakcjach najmu i sprzedaży budynków, lokali oraz do
obliczeń zapotrzebowania na ciepło i chłód pomieszczeń.

Możliwe też jest wykonanie audytów energetycznych i remontowych głównie dla celów otrzymania
premii modernizacyjnej lub remontowej. Wykorzystywany także do certyfikowanych obliczeń
BREEAM. Prosta i intuicyjna obsługa, bogata baza podpowiedzi pozwala użytkownikowi programu w
łatwy i szybki sposób opracować konieczne dokumenty zgodnie z wymogami prawnymi.

 

ArCADia-TERMO może pochwalić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami w wielu konkursach.
Program jako jedyny na rynku otrzymał Złoty Medal Międzynarodowych Targów BUDMA. Został
także laureatem w konkursie „TERAZ POLSKA”, jak również zdobył nominacje w konkursie „Łódź
Proponuje – Innowacyjni i Kreatywni – Innowacyjny Produkt”. Po pozytywnym przejściu testów od
firmy Microsoft uzyskał prawo do użycia logo „Certified for Windows Vista”.

 

Po 8 latach obecności na rynku, firma INTERsoft zdecydowała się na zmianę nazwy produktu z
ArCADia-TERMO na ArCAD-ia-TERMOCAD. Spowodowane to było wbudowaniem w program w pełni
funkcjonalnego edytora graficznego, który umożliwia modelowanie bryły budynku. Edytor
TERMOCADIA pozwala na import rysunków w formacie .dwg oraz import i eksport projektów
systemu ArCADia BIM. Dzięki temu rozwiązaniu oprogramowanie do obliczeń energetycznych
budynków jest jeszcze lepsze zintegrowane z naszym systemem projektowania ArCAD-ia BIM,
którego zadaniem jest jak najlepsze wspieranie projektantów w pracy z zgodnie z założeniami BIM
(Building Information Modelling).

 

Nowe funkcjonalności wersji 7:
wbudowany edytor graficzny TERMOCADIA do modelowania bryły budynku;●

wbudowany edytor tekstowy ArCADia-TEXT;●

audyt efektywności energetycznej, w tym obliczenia modernizacji oświetlenia oraz nowy raport●

audytui z kartą audytu zgodną ze wzorem z rozp. Ministra Gospodarki z dnia 10.08.2012 r.;
nowa precyzyjna mapa OpenStreetMap;●



raport „Zestawienie przegród” (orientacje+powierzchnie);●

zapis ŚCHE do pliku XML;●

baza materiałów izolacyjnych ISOVER;●

dodano do baz danych aktualne wartości opałowe paliw wg danych KOBiZE;●

dodano do baz danych aktualne wartości emisji CO2 wg danych KOBiZE;●

program dostępny w wersji 64bit; wieksza wydajność aplikacji.●
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