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NAŠE PARTIE
V aprílovom čísle si predstavíme
už siedmu montážnu partiu.
Šéfmontérom tejto partie je Peter
Kršák a v partii má piatich
šikovných kolegov.
V nasledujúcich
riadkoch
sa
dozviete viac o nich aj o ich
záľubách.

Peter Kršák
48 ročný šefmontér.
Vo firme pracuje 23
rokov. Ženatý, má dve
dcéry a syna. Rád si
zašportuje, rád hrá
futbal a lyžuje.

Miroslav Svrček
Má 52 rokov, na firme
pracuje 17-ty rok. Je
ženatý, má dvoch
synov. Medzi záľuby
patrí práca na poli
a venuje sa chovu
domácich zvierat. Rád
sa prevezie v peknom
aute.

Vladimír Skočík
Má 54 rokov. Vo firme
pracuje 20 rokov. Ženatý, má tri deti a dve
vnučky. Rád oddychuje v kúpeľoch, rád
si zatancuje.

Michal Tomovčík
31 rokov. Vo firme
pracuje 8 rokov. Ženatý s troma deťmi.
Záľuby šport a autá.

Roman Gerek
Má 47 rokov. Na firme
9 rokov. Ženatý s
dvoma deťmi (dievčatá). Záľubou sú motorky a agroturistika.

Miroslav Pilarčík
24 ročný mládenec. Na
firme pracuje 1,5 roka.
Miluje oddych s priateľkou, šport aktívne aj
pasívne.

API KNIŽNICA REVIT for fabrication
spolupracujme a zdieľajme naše 24 ročné skúsenosti
Naša firma predstavuje svoju vlastnú knižnicu 3D prvkov pre
REVIT MEP spojenú priamo s výrobou vzduchotechnického
potrubia. Pri návrhu sme uplatnili metódu Poka-yoke. Touto metódou, ktorá pochádza z Japonska sme uplatnili vylúčenie ľudského faktora z celkového procesu od projekcie, cez realizáciu až
po samotnú výrobu.
Dnešná doba nám otvára možnosti zefektívnenia našej práce
pomocou BIM modelovania.
Čo to je BIM?
Informačný model budovy, ktorý predstavuje revolučný
spôsob komunikácie pri príprave, projektovaní, výstavbe
a správe budovy.
Dátový digitálny 3D model, ktorý je možné vytvárať
zlúčením programov určených k projektovaniu stavieb.
Nástroj, ktorý poskytuje komplexné dáta o stavbe počas
jej životného cyklu.
Technológia pri riešení koordinácie profesií v jednom
informačnom modeli, presnosť, rýchle spracovanie,
presné výkazy výmer.
Je to nástroj, ktorý šetrí čas a vyznačuje sa rýchlym a
presným spracovaním dát.
API knižnica je navrhnutá pre tvorbu systémov hranatého
potrubia a hranatých tvaroviek, alebo kruhového potrubia a
kruhových tvaroviek so štandardizovanými rozmermi pre výrobu. Pre 3D program REVIT MEP sú navrhnuté tvarovky potrubí
pre oblúky, prechodové oblúky, kolená, prechodové kolená,
rozbočky, prechody, nástavce, spojky a záslepy. Knižnica vytvára výkazy potrubia, tvaroviek a flexo hadíc, ktoré obsahujú
kontrolné parametre pre zabezpečenie plynulého procesu výroby.
Programový modul ďalej umožňuje projektovanie domerových
potrubí, rozdelenie a držanie trasy, farebné rozlíšenie potrubia a
izolácii na potrubí, kótovanie a umiestnenie popisu, farebné rozlíšenie potrubia a izolácii na potrubí.
Sme otvorení novým nápadom pri spolupráci a tvorbe
Ing. Lujza Sochová
API KNIŽNICE for fabrication.

Technická podpora
revit@apiagra.sk
Súbory na stiahnutie
http://www.apiagra.sk/sk/na-stiahnutie
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TESTÍK NAŠICH ZNALOSTÍ•REALIZÁTORI, MONTÁŽNICI
RECEPTÁR
TECHNOLOGICKÉ
POSTUPY MONTÁŽE

OTESTUJ SVOJE VEDOMOSTI

1. Kruhový tlmič upevňujeme k potrubiu samoreznými skrutkami:

a) 13x4,3

b) 4,3x13

2. Spoje pri montáži tlmičov prekrývame:
a) hliníkovou páskou
b) eska páskou

c) 4,2x13

d) lepíme Mamutom

c) rukou

d) Sonoflexom

3. Do akej vzdialenosti od príruby je situovaný závesný profil :
a) 10 cm
b) 150 mm
c) 1 palec

ŽELATÍNOVÉ
CUKRÍKY

d) 15 mm

4. Na montážny profil umiestňujeme izolačnú gumu len v prípade tlmiča:
a) izolovaného
b) neizolovaného
c) v aute
d) kruhového
5. Pri spájaní tlmiča so VZT potrubím je potrebné vložiť medzi prírubové profily:
a) svorky
b) izolačnú pásku
c) tesniacu pásku
d) lepiacu pásku
6. Na čom musí byť namontovaný hranatý tlmič hluku?
a) na záclone
b) na samostatnom závese
c) na potrubí

1b, 2a, 3d, 4b, 5c, 6b

RUBRIKA ZÁBAVA

d) na strope
Vypracovala: Ing. Andrea Matejčíková

NOSOROŽEC 22.12. - 20.01.

v znamení nosorožca majú nos pripevnený
HOROSKOP na mesiac apríl Ľudia
o rožec. V apríli neplytvaj energiou, z nosorožca niBURAN 21.03. - 20.04.
kdy nebude jednorožec, no úsmev ti nikto nevezme.
Hviezdy zatiaľ netušia čo ťa čaká, ale určite to bude skvelý
mesiac. Po veľkonočnom tanci na stole ti pôjde práca od ruky, PODVODNÍK 21.01. - 19.02
O tebe je známe, že i tá najťažšia hodina v živote má
no nezaspi na vavrínoch, predsa aj tie treba polievať.

len 60 minút a za tých 5

STRÝK 21.04. - 21.05.
minút strachu to stojí!
Ak chceš byť celý apríl šťastný, musíš prestať snívať svoj život a začať žiť svoje sny. Koncom mesiaca tvoje telo naberie CHYBY 20.02. - 20.03.
novú energiu a konečne môžeš vyraziť na tobogán hore bez. Ryby robia chyby, no

Budeme potrebovať:
• 250 ml bylikového čaju alebo
ovocnej šťavy
• kryštálový cukor podľa chuti
• 1 bal./20g práškovej želatíny
Príprava:
1. Do vriacej vody pridáme niekoľko hrstí akýchkoľvek čajových byliniek a necháme variť
cca 2 minúty. Občas premiešame.
Čajovinu prelejeme cez sitko,
aby sme oddelili bylinky a nakoniec cez jemnú gazu prelejeme
čaj, aby sa zachytili prípadné
nečistoty. Nečakane nám vznikne
čajový vývar, hovorovo Č A J.

každý zlý pokus, je

KRÍŽENCI 22.05. - 21.06.
Dobrá správa v strede mesiaca ti natoľko zlepší náladu, že už ďalším krokom v pred,
16.4.2017 o 10:25:32 urobíš vo svojom živote veľké zmeny. krokom k úspechu.
DRAK 22.06. - 22.07.
Nezabudni, pre svet si len niekto, ale pre niekoho si celý svet.
REV 23.07. - 23.08.
Jaskyňa, do ktorej sa bojíš vstúpiť v sebe ukrýva to čo hľadáš.
BLANA 24.08. - 23.09.
Trpezlivosť ruže prináša. U teba to platí dvojnásobne. Tento
mesiac si môžete užívať nákupy na plno. Čakajú vás mega
zľavy. P.S: Janka choď konečne do toho sekáča.
NAHÝ 24.09. - 23.10.
Neváhaj pustiť sa do nových vecí. Behaj nahý ak to cítiš, no
neobťažuj tým okoloidúcich, môže sa ti to vypomstiť. Nie
každý dokáže oceniť cisárove nové šaty.
ŠPIÓN 24.10. - 22.11.
Zvedavosť ti môže priniesť nepríjemné zistenia, preto nebuď
zvedavý, aby si nebol príliš rýchlo starý. Pamätaj, čo ťa
nezabije, to ťa posilní.
VOTRELEC 23.11. - 21.12.
Šťastie praje odvážnym, no tentokrát sa ťa to netýka. Ľudia
z tvojho okolia na teba budú skúšať rôzne konšpiračné teórie, no
ty im odoláš a zo situácie vyjdeš
ako hrdina. Hviezdy sa nemýlia.

SUDOKU

2. Na čajové zdravé cukríky
môžete použiť čaj alebo ovocnú
šťavu na ovocné cukríky. Čaj necháme zovrieť, pridáme cukor
podľa chuti a po zovretí necháme
čaj chvíľu postáť, aby nebol príliš
horúci. Do čaju vsypeme želatínu
a miešame dovtedy, kým sa úplne
nerozpustí.
3. Tekutú horúcu želatínovú
zmes nalievame do vopred
pripravených silikónových formičiek a necháme vychladnúť,
potom ich vložíme do mrazničky
na ½ hodinu.

4. Cukríky necháme postáť cez
noc na tácke, aby trochu preschli.
Ráno cukríky odložíme do sklenenej fľaše a odložíme do chladničky.
Zdroj: https://varecha.pravda.sk

