Az iBAU az Autodesk Revit tervezői környezet továbbgondolása, amivel a tervezéstől az üzemeltetésig átláthatóbbá és kontrollálhatóbbá válik az
ingatlanfejlesztés folyamata. Kisebb kockázattal, kiemelkedő hatékonysággal valósíthatóak meg exkluzív komfort igényeket is kielégítő Intelligens
Épületek a hagyományos technológiák árszínvonalán. Az innovatív megoldások felé elkötelezett ingatlanfejlesztő, beruházó partnerünkkel az iBAU
előnyét globális szinten tudjuk teljes mértékben kiaknázni.
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Kiemelkedő komfortfokozatú Intelligens Épületek komplex tervezését, kivitelezését és üzemeltetését az iBAU-val az eddigi megoldásoknál
eredményesebben és biztonságosabban lehet megvalósítani. A piacon jelenleg versenytárs nélküli iBAU koncepció az ingatlanfejlesztés teljes
folyamatát átfogó kontrollt és jelentős költséghatékonyságot biztosít a beruházók, tervezők, és kivitelezők számára.


Az innovatív, informatikai alapú technológia nem növeli az összköltséget, a beruházás minden fázisában versenyelőnyt teremt a hagyományos
megoldásokkal szemben



Az iBAU-ban készített tervmodellek csökkentik az ingatlanfejlesztés kockázatait, hiszen már a tervezési szakaszban elvégezhetőek a beruházáselőkészítési feladatok, és skálázható létesítmény-üzemmódok alakíthatók ki.



Az integrált épületautomatizálással és a mobil eszközökről is elérhető vezérléssel a bérlőknek kiemelkedő, egyedi komfort biztosítható.

2

Az iBAU-val az intelligens épület minden vezérlési algoritmusa egyetlen 3D alapú modellben szimulálható, így már a tervezési szakaszban biztosítja a
különböző gépészeti, villamossági és automatizálási épületrendszerek optimális kivitelezéséhez és rendkívül gazdaságos üzemeltetéséhez szükséges
információkat.


Az általunk kifejlesztett 3D-s tervmodellek tartalmazzák a különböző automatizálási és vezérlési rendszereket is összehangoló komplex
épületirányítási logikát.



Az iBAU-n kívül nincs még egy olyan alkalmazás, ami képes a lemodellezett épületirányítási logikából automatikusan létrehozni a rendszereket
vezérlő programkódokat, így a különböző biztonságtechnikai, automatizálási és vezérlési rendszereket nem kell egyedileg felprogramoztatni és
összehangolni.
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A szolgáltatási színvonal tekintetében elsőrangú ingatlanokat keresők számára vonzó, exkluzív komfortszolgáltatások alakíthatóak ki versenyképes
üzemeltetés mellett. Ténylegesen az üzemeltető kezébe adjuk a létesítmény irányítását, annak minden működési adatával és az összes rendszerre
kiterjedő központi vezérléssel.


Az iBAU platform nyitottsága megszünteti a gyártói- és típusfüggőségeket, kiszélesíti a felhasználható eszközök választékát.



Információs modellünk rugalmasan illeszkedik a különböző gyártók épületautomatizálási és irányítási rendszereihez
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Az iBAU nemzetközi felhasználhatóságát növeli, hogy innovációnk a széleskörűen elterjedt Autodesk Revit tervezői környezet továbbgondolása.

www.ibau.hu
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