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Nu finns våra produkter i MagiCAD

MagiCAD för AutoCAD och Revit gör konstruktionsarbetet effektivt 
och produktivt. Med MagiCADs smarta och automatiska funktioner 
som komplement till AutoCAD eller Revit MEP blir projekteringen av 
VVS och El både enklare och snabbare, samtidigt som tillförlitlighet, 
precision och kvalitet når nya nivåer. De effektiva BIM-funktionerna i 
MagiCAD håller kostnaderna låga i alla skeden av ett projekt. Genom 
att de tekniska systemen modelleras och testas redan före byggstart 
kan installationen ske enligt plan utan kostsamma överraskningar 
under arbetets gång.

MagiCAD innehåller Europas största databas med 1 miljon produkter 
från världens främsta tillverkare. Produkterna har rätt dimensioner 
och relevant teknisk data anges. Det innebär att beräkningar blir 
noggranna och entreprenörer kan installera system enligt planen, 
vilket både sparar tid och förbättrar installationskvaliteten. 

• Verkliga produkter från ledande tillverkare används i arbetet.  
  Varje intelligent 3D-produkt anges med rätt dimensioner och  
  omfattande teknisk data
• Ritningar kan göras i 2D och 3D
• Beräkningar kan göras under arbetets gång. Gör integrerade  
  beräkningar (t.ex. tryckfall, ljudnivåer, sprinklersystem),  
  kortslutningsberäkningar, kabelberäkningar, kollisionskontroll  
  samt dimensionering
• Äkta BIM-arbetsflöde
• Högre produktivitet och lägre kostnader genom att arbetet  
  baseras på verkliga produkter
• Omfattande lokalisering och stöd för lokala bygg- och  
  konstruktionsnormer
• MagiCAD för Revit gör dig till en attraktiv anbudsgivare och  
  deltagare i El- och VVS-projekt av alla storlekar. Den centraliserade  
  och delade projektmodellen omfattar alla våningsplan i byggnaden.  
  Koordineringen av ett projekt blir effektivare genom att alla  
  projektdeltagare hela tiden hålls uppdaterade om tekniska  
  ändringar osv.
• Beprövad erfarenhet från tusentals projekt över hela världen
• Plugin-program för snabbare produktval
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• Kulventil AL 15-0811
• Kulventil AL 12-45
• Kulventil AL 17-22
• Kulventil AL 25
• Kulventil AL 32
• Kulventil AL 35-88

• Vridspjällventil AL 42
• Vridspjällventil AL 43
• Vridspjällventil AL 45-91
• Vridspjällventil AL 45-93
• Skjutspjällventil AL 48-XDF
• Backventil AL 50-E
• Backventil AL 53-170

• Gummikompensator AL 84 
• Magnetventil Lucifer 221G
• Magnetventil Lucifer 321G
• Magnetventil Lucifer 7321G
• Magnetventil Lucifer 7322G
• Flödesmätare MAG 3100
• Flödesmätare MAG 5100W

Just nu finns följande av våra produkter i MagiCAD


