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sistemas informatizados para iluminação ltda 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA DOWNLOAD, INSTALAÇÃO, REGISTRO E ATIVAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE 

ELUMTOOLS V2018.X, V2017.X, V2016.X E V2015.X NO MODO TRIAL 

 

 

INTRODUÇÃO 

Estas instruções visam orientar o usuário do software ElumTools, que opera como add-in do sistema REVIT da AutoDesk, a efetuar o 
download, instalação, registro e habilitação de licença de uso do programa, no modo TRIAL, que é idêntico à versão oficial, válido por 
30 dias. 

Você deve possuir o software REVIT instalado na sua máquina. Após a instalação do Elumtools na versão correspondente, o REVIT 
reconhecerá a presença do ElumTools e criará o menu correspondente na sua área de trabalho. 

  

ELUMTOOLS VERSÕES V2018.X, V2017.X, V2016.X E V2015.X 

Foram introduzidos recursos poderosos nas versões v2018.x, v2017.x, v2016.x e v2015.x do ElumTools tornando-o capaz de efetuar 
o cálculo de iluminação de áreas externas e muito mais! O ElumTools deixou de ser restrito às salas e espaços (rooms and spaces) do 
REVIT. Agora é possível utilizar outros elementos do REVIT tais como áreas, regiões e até mesmo as linhas para atribuição de pontos 
de cálculo. Também foram adicionados novos e incríveis recursos de flexibilidade na atribuição de pontos de cálculo em várias 
entidades que podem ser exibidas separadamente. Foi introduzido um novo sistema de criação automática de schedules (tabelas) 
além de outros recursos que tornam o ElumTools mais rápido na execução do projeto de iluminação e análise do mesmo diretamente 
dentro do ambiente REVIT. O ElumTools também calcula outras grandezas fotométricas como Luminância (difusa), Exitância 
Luminosa, UGR – Unified Glare Rating e DF-Daylight Factor. Além disso, o LICASO, software recentemente lançado pela Lighting 
Analysts, poderá operar como plugin do ElumTools - para simulação e mapeamento do aproveitamento iluminação natural, durante 
o período de um ano, em intervalos de uma hora.   

Para detalhes sobre os recursos do ElumTools e do LICASO assista aos seguintes vídeos do YouTube 

 https://www.youtube.com/watch?v=tDKSxZppIZw 

 https://www.youtube.com/watch?v=dygns_DXM5s&t=10s 
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DOWNLOAD 

A primeira coisa a fazer é acessar o site www.elumtools.com e clicar no botão “Downloads” 

 

 

 

Na próxima tela click no link “ElumTools 2018, 2017, 2016 and 2015” abaixo de Trial Software Downloads 

 

 

 

 

Na janela   ElumTools Trial Downloads Page                               
click no botão Download à frente do link 
correspondente à versão do REVIT instalado em sua 
máquina 

 

 

IMPORTANTE: NÃO utilize a opção Executar. Salve o 
arquivo de instalação numa pasta do seu HD 

 

Execute o arquivo de instalação 

Abra o Revit e execute o comando 
“ElumTools / Help Info / License Manager” 

Na janela do License Manager acesse o formulario 
Trial License Registration preencha-o com os seus dados 
e envie para a Lighting Analysts. 

Uma chave de instalação lhe será enviada para o seu 
endereço de e-mail, permitindo a utilização do 
programa no modo TRIAL por 30 dias 

 

 

 

 

  

mailto:leukom@leukom.com.br
http://www.elumtools.com/

