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Inovace a rozšíření
ocelových systémů JANSEN 2017
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Palmkernölspeicher am Phönix, Berlin/DE
Architekt: naos baukultur, Berlin/DE
(Janisol / Janisol Primo)
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Jansen multifunkční
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Nové systémy
pro nové nápady
Průběžně vyvíjíme nová řešení a pracujeme na vylepšení našich stávajících produktů. I
tento rok přicházíme s inovacemi a systémovými změnami poskytujícími architektům
přidanou hodnotu v konstrukční volnosti a výrobcům zpracovatelsko- technické výhody.

Novinky 2017 zahrnují mimo jiné novou

stávající kvalitě a stabilitě; naproti

S integrací BIM do nášeho kalkulačně-

nastavovací konstrukci VISS Plus, která

tomu architekt z širšího sortimentu

projekčního software JANIsoft a zabu-

vyniká vysokou únosností s velkými

profilů, který se rozšíril o varianty v

dovaním odpovídajících rozhraní pro

rozpony a díky výrobně-technologickým

nerezovém provecení a ze speciální

výrobní stroje jsme rozšířili náš servis.

přednostem poskytuje výhody v bez-

cortenové oceli.

pečnosti a efektivnosti.
Vysoce izolované VISS strešní zasklení je k dispozícii ve standardním a
protipožárním provedení a je využitelné pro všechny typy zasklení. Díky
malému počtu komponent je
odzkoušený systém úsporný na náklady
a čas výroby.
S Janisol Arte 2.0 byl pro renovace
a moderní stavby dále rozvinut
osvědčený systém. Zámečník profituje z
jednoduché a hospodárné výroby při

Nízké nároky na údržbu a vysokou
užitnou hodnotu mají dveře Janisol 2
EI30 - bezpečné proti přivření prstů,
jako protipožární systém splňuje všechny
požadavky pro budovy s vysokým
pohybom osob. Vizuálne odpovídá

Naše portfólio novinek pro 2017
bude doplněné dalším rozšířováním
sortimentu; objevte tyto změny na
následujících stránkach a kontaktujte
nás s otázkami a náměty.

dveřím Janisol bezpečným proti přivření prstů bez požární odolnosti.
Poprvé jsou k dispozícii JANSEN
multifunkční dveře splňující požadavky
norem pro únikové cesty jakož i vlasnosti
odolnosti proti vloupání. Dveře mají skryté
kovaní a zámky jsou k dispozícii i s panikovou
funkcí.

OCELOVÉ SYSTÉMY NOVINKY
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Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur/CH
Architekt: P&B Partner Architekten AG, Winterthur/CH
(Janisol / Janisol Primo)
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VISS Plus
Nastavovací konstrukce
Nově interpretovaná nastavovací konstrukce
Se systémovým rozšířením VISS Plus je možné ješte
jednodušeji realizovat neobyčejné fasády a světlíky.
Optimalizovaný systém pro inovativní fasádní řešení
nabízí maximální jistotu při projektovaní a výrobě.

obsahuje pro architekty a zpracovatele praktické novinky.
Jsou jimi s multifunkčním základním profilem vhodným
pro jakékoliv využití i inovovaní systémové komponenty
jako standardní T-spojka pro všechny nosné profily a
snížený paket těsnení pro tři roviny odvodnění. Snížený
systémových

komponent

umožňuje

•

náročná architektonická řiešení

lepší kvalitu. Nově je možné konstrukci VISS Plus použít
nejen na ocelovou, ale i na dřevěnou nosnou konstrukci.
Fasádní systém je přesvědčivý multifunkčním základním
profilem, malým počtem systémových komponent, jakož i
variabilitou kotvení. Systémovou inovací VISS Plus
rozšiřuje JANSEN okruh pro individuální ocelové fasády.
Zároveň je zabezpečená efektivita výrobního procesu.

Inovativní systémové komponenty, jako standardní
T-spojka umožňují efektívní projektovaníi

Výhody pro výrobu

Málo komponentů, jednoduchá výroba
Výplňové elementy až do tloušťky 76 mm
• Vysoká přesnosť při montáži; např. možnosť optickej
•
•

•

kontroly přítlačného tlaku
Multifunkční základní profil pro použití s variabilnými
spůsoby kotvení: od přivaření, šroubování až

efektivní

projektovaní, výrobu a montáž. Zaručuje rychlou montáž a

Množství variant pro dizajnově esteticky

• Řešení nezávislé na nosné konstrukci
•

Systémové řešení s nezávislou ocelovou konštrukcí

počet

Výhody pro projektování

po kotvení na čepy
•

Základní profil s optimální povrchovou úpravou

OCELOVÉ SYSTÉMY NOVINKY
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50 / 60 / 74 mm

Tvar a materiály nezávislé nosné konstrukce
50 / 60 / 74 mm

50 / 60 / 74 mm

50 / 60 / 74 mm
50 / 60 / 74 mm

Použití pro obvyklé ocelových profily

50 / 60 / 74 mm

Použití pro laserem svařované ocelové profily
50 / 60 / 74 mm

50 / 60 / 74 mm

50 / 60 / 74 mm

Použití pro ocelovou konstrukci

50 / 60 / 74 mm

50 / 60 / 74 mm

Použití pro dřevěnou konstrukci

OCELOVÉ SYSTÉMY NOVINKY
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Příklad použití VISS Plus
B-B

A-A

A

B

B

A
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VISS
Střešní zasklení
VISS strešní zasklení: jedno řešení - dvě použití - mnoho možností
Se strešním zasklením VISS je možné realizovat množství
variant strešních zasklení ve standardním a nebo protipožárním provedení. Realizace vysoce stabilní ocelové
konstrukce je založená na malém množství systémových
komponent = výhoda nízkých nákladů při projekci i
realizáci. Ze standardní zasklené střechy může být přidáním 4
komponent

protipožární. Boduje i ve stavebně-fyzikálních

hodnotách. Například v oblasti izoláce dosahuje vysoce
izolovaný strešný systém vynikající hodnoty Uf. Jako protipožiarní řešení pokrývá v případě požáru optimálně i oblasť
zůstatkové nosnosti (konstrukce typu R).

Protipožární klasifikace
Provedením různých požárních zkoušrk (podle EN

Výhody při projektování
• Velká variabilita jako plochá, pyramidová, sedlová a valbová střecha

dává jistotu při projektování
• Největší vyzkoušené protipožárne sklo má formát 1250 x

3050 mm

• Sklon střechy pro protipožární vyhotovení může být

od 10° do 80° (v interiéru 0°až 80°) pro hodnoty Uf do
0,53 W/m2K

• Je možné použít různé protipožární výplně. Několik

výrobců umí pokrýt objektově specifické požadavky

• Vodotěsnost je odzkoušená na 1200 Pa pro 3 litry m2 - min.
• Odolnost proti zatížení větrom 2000 Pa
• Průvzdušnost 750 Pa

13501-2) jsme schopní nabídnout následující
klasifikace pro různé střešní zasklení a světlíky:
• REI30
• REI45
• REI60
• REW30
• REW60

Protipožární zkoušky se zatížením, klasifikované
označením R před odpovedající klasifikácí
zmanenají nosnost konstrukce i v případě požáru.

Výhody při výrobě
• Malý počet komponent umožňuje inovativní řišení detailů
• Bez drážky, optimální tesnení, spoje těsnení ve spojích

stloupek příčník umožňují optimální realizáci
• Malá různorodost komponent zjednodušuje uskladnění

OCELOVÉ SYSTÉMY NOVINKY
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VISS střešní zasklení

Wissenschaftszentrum Kopernikus,
Centrum Nauki Kopernik, Warschau/PL
(Architekt: RAr-2 Laboratorium Architektury
Jan Kubec, Ruda Šląska/PL)
(VISS / VISS SG / VISS Fire / Janisol 2 EI30)
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VISS protipožární střešní zasklení

Velká různorodost pro protipožární střešní zasklení
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Nápad
může otevřít
nové cesty
Doprovázíme vaše
nápady na
jejich cestě
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Islamski Centar, Rijeka/HR
Architekt: ADB d.o.o., Zagreb/HR
(VISS TVS Personal Profiles)
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Janisol Arte 2.0
Nová generace
Zjednodušení výroby;
nové materiály pro profily
Druhá generace okenních profilů Janisol Arte přichází
s novými profily a novými materiály nerez a corten.
Integrovaná drážka na těsnění zjednodušuje a zrychluje
výrobu. Připravený je široký sortiment zasklívacích lišt z
různých materiálů. Pestrý sortiment možností otvírání
dává vhodné možnosti pro sanáci historických oken, ale i pro
moderní byty. Se štíhlým vzhledem v pohledové šířce 25 resp.
40 mm při pevném zasklení a stavební hloubce 60 mm je možné
realizovat jemné, ale přitom stabilní konstrukce s vysokým
podílem zasklení a výbornou izolací.

Výhody pri pojektovaní
• Pevné zasklení/okenní křídlo dovnitř a ven otvíravé
• Jedno- a dvojkřídlové okno
• Otočné, sklopné, štulpové okno dovnitř otvíravé
• Otočné, sklopné, štulpové, výsuvné a výklopné okna ven

otvíravá
• Rozměr křídla 1000 x 2400 mm
• Váha křídla do 150 kg
• Výplně od 20 do 47 mm

• Hodnota Uw od 0.8 W/m2K
• Vícebodové okenní kování
• Nové materiály profilů: nerez a corten

Výhody při zpracování

• Skladba odzkoušrné podle EN 14024
• Klasifikace CE podle EN 14351-1
• Výborná svařitelnost profilových rámů díky povrchu ZF 100
• Mechanická pevnost odzkoušená podle EN 13115
• Odolnost proti nárazu odzkoušená podle EN 13049

Janisol Arte 2.0

OCELOVÉ SYSTÉMY NOVINKY

Janisol Arte 2.0

nerez
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Janisol Arte 2.0 Corten
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Sortiment profilů Janisol Arte 2.0
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602.615.01

15

10
40
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10
40

15

601.610

602.610

603.610

605.610

601.610 Z

602.610 Z

603.610 Z

605.610 Z

601.610.01

602.610.01

603.610.01

605.610.01

601.610.09

602.610.09

603.610.09

605.610.09

Artikel-Nr.

bez přípony

Z

= surová ocel
= zinkovaná ocel

01 = nerez, surová, materiál 1.4401 (AISI 316)
09 = ocel KB DOCOL 355W (Corten)
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Příklad použití Janisol Arte 2.0
A-A
602.611

601.611

603.611

603.612

602.612

603.611

602.611

601.611

25

25
60

60

60

B-B

25

25
40

40

601.611

60

602.611

25

D-D

40

25

C-C

C

603.611

D

B

B

A

A

602.611

40

60

603.611

40

40

C

605.611

D
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Výběr zasklívacích lišt pro Janisol Arte 2.0 z oceli, hliníku a cortenu

hliník

ocel

ocel
nerez
Corten

Renoseal

ocel
nerez

hliník

hliník

hliník

hliník
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Janisol Arte 2.0
drážka pro těsnění
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Janisol Arte 2.0
3D nerezový
šroubovací závěs

Janisol Arte 2.0
vícebodové okenní kovaní

Janisol Arte 2.0 přesvědčuje širokým

Všechny přednosti šroubovacích

Vícbodové okenní kovaní umožňuje

sortimentem profilů a zasklívacích lišt i

závěsů JANSEN jsou i v tomto

jednoduchou příamou montáž do izolátoru,

pro větší tloušťky skel, racionální

malém formátě.

jakož i jednoduché predloužení kovaní

výrobou, jakož i menším počtom kom-

Přednosti
ponentů. Splnené jsou zkoušky pro mecha- • pro váhu křídla do 150 kg
• Výškové nastavení +/- 3 mm
nickou pevnost a odolnost vůči nárazu.
• Směrové nastavení a přítlak
Přednosti
• Odzkoušená je technika spojení
podle EN 14024
CE klasifikace podle EN 14351-1
• Pevné zasklení, jedno- a dvojkřídlové
•

•

okna otváravá dovnitř a ven
Rozměr křídla 1000 x 2400 mm

• Tloušťka výplní od 20-47 mm

těsnení +/- 1,2 mm
• CE odzkoušené podle EN1935
•

Použití pro všechny materiály

pro volnou polohu kliky.
Přednosti
• Posouvatelné závěsy umožňují
variabilní přítlak
•

Použití pro všechny materiály

•

K dispozici jsou protokoly zkoušek

22

Práce se
systémem.
Systém bez
hranic.

OCELOVÉ SYSTÉMY NOVINKY
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Augustinerbräu-Sudhaus, Salzburg/AT
Architekt: Bmst Dipl.-Ing. Helmut Hopfner, Salzburg/AT
(Janisol Arte)
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Jansen
Multifunkční dveře
Jako vlastně první výrobce přichází Jansen s dvojkřídlovými
celoprosklenými dveřmi RC3 s plnou panikou jako s odzkoušeným systémem, aby tím pokryl stále se zvyšující požadavky
kombinované s bezpečností pro únikové cesty. Dveře s
plnou panikou jsou optimálním řešením pro vysoký pohyb
osob jako letiště, sportovní stadiony, nemocnice nebo školy,
ale i pro budovy se zvýšenou bezpečností, jako jsou banky a
klenotnictví. Odolnost vůči vloupání a úniková funkce jsou
odzkoušené pro systémy Janisol, Janisol HI, Janisol 2 EI30 a
Jansen Economy 60. Kromě toho je možné dle systémů
docílit odolnost vůči průstřelu třídy FB6.
Pʭednosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odzkoušené podle EN 1627:2011
Normy pro únikové cesty EN 179 a EN 1125
Bezpečnost RC2 a RC3
Nejvyšší 4. třída mechanické pevnosti (EN 1192)
Nejvyšší 8. třída odolnosti pro cyklické namáhání (EN 12400)
Jedno- a dvoukřídlové dveře
Dovnitř a ven otvíravé
Bezprahové provedení
Skryté kovaní:
- Integrovaný zavírač
- skryté šroubovací závěsy

• Standardní zámky a zámky s panikovou funkcí

OCEĽOVÉ SYSTÉMY NOVINKY
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80

80

Janisol HI multifunkční dveře

5

85
85

150

5

60
60

150

60

60

Janisol multifunkční dveře

5

87.5
155

5

62.5

60

155

60

87.5

62.5

60
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5

87.5

62.5

155

5

87.5

62.5

155

60

60

Janisol 2 EI30 multifunkční dveře

5

87.5

62.5

155

5

87.5

62.5

155

60

60

Jansen Economy 60 multifunkční dveře

5

85

60

150

5

85
150

60
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Janisol 2 EI
Dveře bezpečné proti
přivření prstů
Dveře Janisol 2 EI30 bezpečné proti přivření prstů s požární
odolností minimalizují potenciální nebezpečí úrazu u zárubně
díky obloukovému tvaru na minimum a jsou proto vhodné do
budov s vysokým pohybem osob jako např. školy, nákupní
centra, železniční stanice nebo letiště. Kvalitní ložiskové závěsy
nahoře i dole vyžadují minimální údržbu. Přitom je systém
jednoduchý a levný na výrobu, jelikož zárubňový a křídlový
profil je ze standardního profilového systému Janisol 2 EI30.

ProjekčnÓ pʭednosti
•

Žádne místa pro střih a pohmoždění podle DIN 18650 a EN 16005
Odzkoušené podle EN 1634 a DIN 18095-2
• Odzkoušené na požár, kouřotěsnost a trvanlivost
• Světlá průchodzí šířka pro jednokřídlé dveře: 1380 x 3000 mm
• Světlá průchodzí šířka pro dvoukřídlé dveře: 3000 x 3000 mm
•

Výhody pʭi [pracovÈní
Jednoduchá racionální výroba analogická s dveřmi

•

bezpečnými proti přivření prstů bez požární odolnosti
•

Kování téměř identické s dveřmi Janisol
bezpečnými proti přivření prstů

OCE-OVÉ SYSTÉMY NOVINKY
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Příklad použití dveří Janisol EI 30 bezpečných proti přivření prstů
A-A

601.685.2

605.685.2

178.5

72.5

630.114.2

10.2

601.685.2

630.113.2

132.5

B-B

72.5

601.685.2

601.685.2

72.5

C-C

630.416.2

155

95

602.685.2

630.114.2

B

C

A

A

605.685.2

106

106

600.008.2

3

3

600.008.2

20/60/2

B

C
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Manor House Wassenaar, Wassenaar/NL
Architekt: Dok architecten, Amsterdam/NL
(Janisol Arte / VISS Dachverglasung)
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Praktické
funkční přednosti
Skrytý unášecí hák
Skrytý unášecí hák(klapka) je u dvoukřídlových dveří montovaná do
horního falce. Při zavřených dveřích
je zcela skrytá a tím zabezpečená proti
poškození a jakémukoliv druhu
vandalismus. Unášací klapka funguje
se skrytým jakož i přiznaným zavíračem.

Následující certifikace je k dispozici
• Označení CE podle produktové

Jansen okno odolné
vůči vloupání

Nový 3D šroubovací závěs byl vyvinut

Okenní systémy Jansen Janisol, Janisol

pro systém Janisol HI. Lze rychle a

HI, Janisol Primo a Economy 50 byly

jednoduše namotovat a je prním závěsem

průběžně zkoušeny na RC1 až RC3. Je

ve své generaci, který nepotřebuje žádné

možné vyrobit i štulpové okno do RC3.

výřezy těsnění v mieste montáže.

S novým konceptem budou kompletní

Znamená to, že nemá vliv na hodnoty,

kování v třídě RC2 a díky malé a

protože nedochází k žádné změně v

jednoduché změně je možné dosáhnout

rovině těsnění. Je odzkoušený podle EN

RC3. Pro RC1N je možné použít stan-

1935, dosáhl třídy 7 pro cyklické zatížení,

dardní kování s dodatečným uzamy-

což je pro závěsy osazené do vysoce

káním. Systémové rozměry je možné na-

frekventovaných budov nejlepší možná

bídnout s požadovaným počtom přídav-

200 000 cyklů podle EN 1191

klasifikace.

ných zámků.

Protipožární zkouška podle EN 1634-1

•

Vyhotovení v pozinkované oceli

•

a nerezi (1.4307)

• Různé typy otvírání

normy EN 1158
• Odonost proti cyklickému namáhání:

•

Janisol HI
3D šroubovací závěs

Skrytá unášecí klapka je ve dvou vyhotoveních, použitie je v závislosti od velikosti
dverí.
Využití je možné v těchto systémech:

• Max. váha křídla pro 2 závěsy je 215 kg,

• Široký výběr profilů a možností zasklení

pro 3 závěsy je to 280 kg

•

Suché a mokré zasklení

Výškové nastavení ±4 mm
Přítlak a boční nastavení: ±1,5 mm

•

Montáž kování je bez nýtovacích matic

•
•

Odolnost vůči korózii

•

• Janisol HI

třída 3 (ocel) a třída 4 (nerez)

• Janisol

Odzkoušané podle EN 1935
CE označení
• Jednoduchá montáž

• Janisol 2 EI30

•

• Jansen-Economy 60

•

• Jansen-Economy 50

Cerifikováno podle EN 1627 v ift Rosenheim
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Materiály
pro budoucnost
PovSDIZ ZF 100 prP dveʭOÓ a okennÓ profily

Nerezové profily

Početné výhody žárově-galvanických

Zvýšená efektJvnosU

Jansen - nerezové profily sa hodí pro

povrchů využíváme jako první výrobce

Galvanizovaný povrch umožňuje

použití v průmyslu, hygienicky nároč-

systémových ocelových profilů a postupně

zjednodušené, energeticky efektiv-

ných prostorách, v pobřežních regionech,

tím nahrazujeme nynější povrchovou

nější výrobní postupy a vede k vyš-

jako i pro nejvyšší požadavky na estetiku.

úpravu Z-275 pro základní protikorozní

ší jistote ve výrobních procesech.

Kvalitní nerezové oceli 1.4301 (AISI

ochranu stávajících profilů typem ZF 100
(zinko-železitá legura)
VynikajÓcÓ kvalita TvBʭPWÈOÓ
Inovativní povrchová úprava v kombináci
s menší tloušťkou povlaku snižuje pórovitost a jiskřivost, jakož i kouřivost při
svařování.

KomplexnÓ ochrana proti korPzi
ZF-legovací povrch slouží jako dočasná
protikorozní ochrana proti rezavění.
Tím jsou profily od skladovaní po konečnou povrchovou úpravu vně i ve vnitř
optimálně chráněné proti povětrnostním
vlivům.

rým nebo práškovým lakovaním a
výrobní zpracování v procesu povrchové úpravy zaručuje vysokou kvalitu. Výrobky Z 275 je možné libovolně
kombinovat se ZF 100 bez optických
rozdílov.

všechny požadavky. Protokoly pro označení CE a profilové spoje jsou k dispozici.
BrPVÝenÓ
Všechny profily jsou k dispozici i jako broušené. Broušení je na základě objednávky.
Povrchovou úpravu pohledových ploch je
možné objednat s brusem zrna 220-240,
nebo 320-400.

VynikajÓcÓ pʭiMnavosU laku
Vynikající povrchová úprava mok-

304), nebo1.4401 (AISI 316) pokrývají

Optimalizovaná povrchová úprava
Mikrostruktura ZF-legovacího povrchu
tvoří na oceli pevnou povrchovou vrstvu a
vyznačuje se jemnou, rovnoměrnou
kristalickou strukturou s vysokou kvalitou
povrchu a lepší přilnavostí laku.


#areWné značenÓ
Pro rychlé rozlišení a identifikaci je na
přední straně profilů barevné značení
(bílá 1.4301/4307, modrá 1.4404/4404).
Popis profilů zůstává nezměněný.

OCE-OVÉ SYSTÉMY NOVINKY
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Corten - profily
Pro architekty a projektanty je k dipozici
povětrnostním podmínkám odolný
Corten, jako nová varianta k oceli. Počasí vystavená povrchová struktura Cortenu
žije změnou barevných odstínů během
procesu koroze a změn světelných
podmienok.

Ochranný povrchový povlak u Corten-

nost začlenit se patinou do přírody a

ocelí mění časom barvu ze světlehnědé,

krajiny. Jansen Corten profily je možné

přes hnědou, až po skoro černou a připo-

zpracovat prakticky bez problémů tak

míná svým barevným charakterem

jako ocelové. Profily Corten vykazují

tvorbu patiny bronzu nebo mědi. Krása

spolahlivou svařitelnost.

staveb z predešlých epoch dává mož-

Panzerhalle, Salzburg/AT
Architekt: ARGE LP architektur, Christoph Scheithauer, hobby a., strobl architekten ZT GmbH
(Janisol HI / Janisol 2 EI30 / VISS TVS / VISS Fire TVS EI30 /
VISS Fire TVS EI90 / VISS Fire TVS / Jansen Faltwand / Jansen-Economy 50)

34

Svoboda
v designu a
tvarech.
Jistota
ve výrobě
i montáži.
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De Grote Post Art and Culteral Centre, Oostende/BE
Architekt: B-Architecten, Antwerpen/BE
(VISS TVS / VISS Fire EI60 / Janisol 2 EI30 / Janisol Türen)
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BIM (Building
Information Modeling)
Průvodce celým cyklem života budovy
BIM sa stává čím dál tím více oblíbený
u architektů a projektantů.

Pʭednosti
• Řezy Autodesk®

programem JANIsoft

JANSEN vychází vstříc uživatelům
BIM aplikací a nabízí na své stránce
www.jansen.com na platforme BIMobject
všechny systémy dveří jako stavební prvky
3D pro použití v digitálních modeloch
budov. Tyto obsahují informáce o
geometrii a produktových datech. Modely
BIM jsou k bezplatnému využití pro Revit
a ArchiCad, jakož i v neutrálním formátu
ICF.

Revit s kalkulačním

•

Detailní 3D vizualizace

•

Kalkulační přesnost s exaktním
propočtem

•

Rozeznání chyb již ve fázi
projektování

•

Transparentní spolupráce se
všemi účastníky

•

Rozsáhlé informáce k systémům
JANSEN

Hotel Alhambra, Mali Losinj/HR
Architekt: ARTA PROJEKTIRANJE d.o.o. – Amira Causevic, Zagreb/HR
(VISS TVS / VISS SG / VISS Fire / Janisol)
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JANIsoft
Kalkulační software
Rychle a jednoduše k individuálnímu řešení
JANIsoft umožňuje profesionální

Pʭednosti JANIsoftu

projekci, kalkuláci a digitální kon-

•

2D a 3D konstrukce pro dveře, okna a fasády

•

3D vizualizáce s vysokým rozlišením detailů

strukci systémů JANSEN pro dveře,
okna, fasády a posuvné systémy. S novou verzí mohou projektanti a zpracovatelé jednoduše vygenerovat nabídky
a objednávky s odpovídajícími detailnými výkresy. Vzhled programu
byl přepracován a modernizován.
Ovládání se tím stalo ješte jednodušší a intuitivnější; kalkuláce ješte

• Přímý přenos řezů do CAD
•

Rozhraní pro přenos pro systémy PPS a ERP

•

Obsáhle technické a obchodní data k
systémovým produktům JANSEN

•

Automatický výpočet statiky, hodnot U a cen

•

Statické dimenzování pro zatížení větrem a
sněhem

•

Praktické předlohy pro všechny

přípravy, přes finalizaci až po řízení

•

Jednoduchá optimalizace přířezů

výrobních zařízení.

•

Výběr kování podle katalogu

JANIsoft je k dispozícii v 3 verzích

• Zhotovení dat pra pily a výrobní

rychlejší. Díky softwarovým
funkcím je efektivnější proces od

«basic», «advanced» a «enterprise». Dvě
posledně jmenované verze obsahují
mimo standardního vybavení pro
kalkulování a zpracování kontraktů
ješte dodatečné další funkce.

systémy

zařízení
•

Rozhraní pro Revit a formáty IFC pro
JANSEN BIM-modely

38

Biblioteca Joan Maragall en Sant Gervasi, Barcelona/ES
Architekt: Baena Casamor Arquitectes BCQ s.l.p., Barcelona/ES
(VISS Basic TVS / Janisol)
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Řízení výrobních
zařízení
JANIsoftem

Řízení výrobních zařízení JANIsoftom pro rychlou výrobu

Nové řídení výrobních zařízení
JANIsoftom umožňuje výrobu vybraných
systémů. Data pro výrobu jsou přenášená
výměnými soubory. Všechny operace s

Pʭednosti produktu
• Element i výrobní předpříprava je
v jednom softwarovém řešení
•

profilů

profily jsou předem vizualizované v 3D
modulu a mohou být přizpůsobené
požadavkům zákazníka. Kontrola

Vizualizace opracování ve 3D
• Jednoduché přizpůsobení zpracování
•

požadavkům zákazníka

zpracování je možná JANIsoftom na
pracovišti nebo přímo ve výrobě.
Řízení výroby podporuje různé typy
pil a obráběcích center.

Automatické nastavení zpracování

Pʭednosti prP [pracovÈní
• Snížení chybovosti vizualizací na
straně kování ve 3D formátě.
•

Automatické rozpoznání strany snižuje výrobní čas

•

Optimální spolupráce stroje s jedinou
výměnnou databází.

• Rychlejší pochopení při zpracování

zákazníckých profilů prostřednictvím
zpracovatelských listů
•

Zobrazení profilů a jejich zaměření
snižuje chybovost při zpracování

• Sériová

výroba pro rychlé zpracování

opakujících se operací

Modletice 76
251 70 Modletice
Tel.: +420 323 61 61 30
jansen@ocel.cz
www.ocel.cz
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