
ÜRÜN

SFS International, düşük maliyetli basit evlerden, 
çok katlı ticari yapılara kadar farklı amaçlarda 
kullanılmak üzere ürünler geliştirmiştir. Duvar, 
döşeme ve çatı makası sistemlerinin her biri 
uluslararası olarak kabul görmüş uzman 
mühendisler tarafından onay almış kullanım 

kitapları ile desteklenir. Bu kullanım kitapları ve 
yazılımlarımız ile beraber, duvar elemanları, 
döşeme sistemleri ve çatı makasları için komple 
tasarım çözümleri, üretim, panelizasyon ve 
sahada montaj taahhütlerimizi yerine getirmiş 
bulunmaktayız. 

SÜREÇ

ProCAM, hatasız ve kusursuz bir çelik karkas 
sistemi için çok önemli bir ara yazılımdır. ProCAD 
ile yapılan tasarımlar sonucu ortaya çıkan verileri, 
üretim yazılımı olan Frameware’e çevirmektedir.  
CAD verilerini optimum, üretime hazır veri 
dosyalarına dönüştürmektedir.  ProCAM, üretim 
gruplarını ve karmaşık delme operasyonlarını 
ayırmasının yanında, dinamik yazıcı ile üretilen her 
bir parçanın üzerine profil kodunu yazmak için 

gerekli veri dosyalarını oluşturur. ProCAD’den gelen 
verileri 1 mm’lik bir hassasiyetle üretim dosyaları-
na çevirir . ProCAM ayrıca birden fazla makinada 
üretilecek dosyaları ayırır ve ilgili makinaya 
gönderilmek üzere organize eder. Üretimlerinizi 
yönetebilmeniz için, her bir elemanın üretim 
zamanını raporlar, ayrıca operatörü üretim 
hattında oluşabilecek önemli hatalara karşı uyarır.

MAKİNE

Frameware, SFS International’ın sunduğu hatasız 
ve kusursuz çelik karkas sistemi için son adımdır. 
FrameWare, PC esaslı,  ProCAD tarafından 
tasarımı yapılmış, ProCAM tarafından oluşturul-
muş üretim dosyalarını kabul eden yazılımdır.

Frameware’ın kullanımı kolay, dokunmatik arayüzü 
sayesinde, operatörler ilgili üretim operasyonunu 
kolayca ve rahatlıkla, zaman ve malzeme kaybını 
minimuma indirerek gerçekleştirebilirler.

EĞİTİM

SFS sistemini etkili ve doğru şekilde kullanabilmek 
için, doğru bir kurulum ve eğitim çok önemlidir.  
SFS International müşterilerine yerinde kurulum ve 
eğitim imkanı sunmaktadır. Bu kapsamda,

fabrikada montaj ve sahada montaj için eğitici 
kullanım kitapları da verilmektedir. Satış sonrası 
destek de, internet üzerinden eğitici videolar veya 
yerinde ek eğitimler olarak verilmektedir. 

MÜHENDİSLİK

SFS International, çatı makasları, duvar ve 
döşeme sistemlerinin geliştirilmesinde dünya 
çapında uzmanlarla beraber çalışmaktadır. 
ProCAD’den elde edilen sonuçlar, bağımsız 

mühendisler tarafından şartnamelere uygun-
luğundan emin olmak için, manuel olarak tasarımı 
yapılmış duvar panelleri ve çatı makasları ile 
karşılaştırılmış, uygunluğu görülmüştür.

TASARIM

Procad yazılım paketi ile ince cidarlı çelik yapıların 
tasarım ve detaylandırılması kolaylıkla yapılabilir. 
ProCAD kullanılan malzemenin özelliklerine ve 
tasarımı yapılan yapının standartlarına uygun 

olarak tasarım yapmak üzere geliştirilmiştir. 
SFS International yazılımı pazardaki en güvenilir 
yazılım olmasının yanında, aynı zamanda en 
ekonomik yazılımdır.

ProCAD

Kusursuz tasarım ve detaylandırma, 
kullanıcı dostu arayüz. ProCAD, 
detay çizimleri, statik analiz raporu, 
malzeme listeleri, çelik karkas 
sistemleri için kusursuz ve hatasız 
üretim sağlayan, karkas türü 
yapıların üretimini yapan her türlü 
makina ile uyumlu çalışan CNC 
dosyaları oluşturur.

Çatı Makasları:

ProCAD ile, değişken kar yükü, rüzgar 
yükü gibi çeşitli yükler altında tasarım 
yapmanın yanında, kullanılan çatı 
kaplama malzemelerine bağlı olarak 
ölü yük değerlerini, ayrıca hareketli yük 
değerlerini değiştirerek tasarım yapmak 
mümkündür. Ayrıca SFS lnternational 
siklonik rüzgar durumlarında tasarım 
yapan, standart çatı, duvar ve döşeme 
elemanları için tasarım paketleri de 
sunmaktadır.

Döşeme Sistemleri: 

ProCAD dolu gövdeli profil döşeme 
sistemini ya da çaprazlı döşeme 
sistemini detaylandırır. Döşemelerin 
projelendirilmesi, paket içerisinde 
sunulan, kritik duruma göre tasarım 
göz önüne alınarak oluşturulmuş 
tasarım kullanım kitaplarından 
kolayca yapılabilir.

Duvar Dikmeleri: 

Statik analizleri de yapılarak 
dikmelerin tasarımı saniyeler 
içerisinde yapılabilir. Paket 
içerisinde sunulan, kritik duruma 
göre tasarım göz önüne alınarak 
oluşturulmuş  tasarım kullanım 
kitapları tarafından da desteklenir.

Panel Boşlukları: 

Geniş kütüphanesi sayesinde 
saniyeler içerisinde pencere ve kapı 
boşluklarını, taşıyıcı sistemi ile 
birlikte oluşturmayı sağlar. Kapı ve 
pencere lento ve kirişleri için 
seçenekler sunar. Kullanıcı, önceden 
mühendislik hesapları yapılmış, 
L köşebentli, çaprazlı ya da dikey 
profilli lento seçeneklerinden 
istediğini seçebilir.

Panel Çaprazlama: 

ProCAD verilen rüzgar yüküne göre 
çapraz hesabı yapar, ayrıca 
kullanıcıya şerit çapraz, k çapraz, 
x çapraz ya da kaplama 
malzemeleri ile çaprazlama (OSB 
ya da fiber cement gibi) imkanları 
sunar. ProCAD kullanıcıya sismik 
etkilere karşı çaprazlama 
gereksinimlerini artırmak imkanı da 
sunmaktadır.
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