
MagiCAD 
för AutoCAD



”Kvalitetsritningar tas fram 
både enkelt och snabbt 
med bara ett fåtal musklick i 
MagiCAD. Med 3D-ritningar 
och BIM blir det allt viktigare 
med snabbhet och kvalitet.”
Sölve Harr, Sweco, Sundsvall, Sverige



MagiCAD är det ledande BIM-programmet för El- och VVS-projektering i Europa 
och även en av de mest använda BIM-lösningarna i sitt slag i Europa och Kina. 

MagiCAD har ett gott renommé grundat på tusentals projekt världen över med 
fler än 20 000 licenser i bruk i fler än 50 länder.

I MagiCAD ingår Europas största BIM-bibliotek med över 
en miljon produkter från 200 ledande tillverkare världen 
över. Exakta dimensioner och omfattande tekniska 
data gör arbetet med El- och VVS-projektering enkelt. 
I MagiCAD har du tillgång till landspecifika standarder 
och programmet används av projektörer i såväl små som 
stora byggföretag.

MagiCAD finns för både Revit MEP och AutoCAD, vilket 
gör att El- och VVS-projekteringen går både snabbare 
och enklare samtidigt som tillförlitlighet, precision och 
kvalitet når nya nivåer.

MAGICAD FÖR AUTOCAD ÄR EN KOMPLETT 
LÖSNING FÖR ALL EL- OCH VVS-PROJEKTERING
MagiCAD för AutoCAD finns i åtta olika moduler:

• MagiCAD Ventilation
• MagiCAD Piping
• MagiCAD Sprinkler Designer
• MagiCAD Electrical
• MagiCAD Circuit Designer
• MagiCAD System Designer
• MagiCAD Comfort & Energy
• MagiCAD Room

Norra Europas ledande BIM-program 
för El- & VVS-projektering
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När du använder MagiCAD i projekteringsarbetet har du allt 
du behöver även för de mest krävande BIM-projekten. Med en 
bra 3D BIM-modell av hela systemet har du en bättre och mer 
heltäckande utgångspunkt för arbetet än du har med 2D-ritningar. 
Med BIM kan du i förväg kontrollera om specifika verkliga 
produkter är lämpliga i den planerade installationen såväl rent 
tekniskt som utrymmes- och funktionsmässigt. I MagiCAD kan du 
bland annat göra noggranna beräkningar, kontrollera flöden och 
funktionssimuleringar, snabbt upptäcka om olika system krockar 
och enkelt samarbeta med projektdeltagare.

I FRAMKANT NÄR DET GÄLLER BIM
Med MagiCAD är modelleringen högautomatiserad, snabb och 
exakt. Det är enkelt att kontrollera modellen och simulera driften av 
olika system och du kan lita på att du får en korrekt bild. I MagiCAD 
kan du även göra noggranna beräkningar av alla funktioner och 
utrymmen i byggnaden med bara några få musklick. Med MagiCAD 
kan du skapa en fullständig och lätthanterlig informationsmodell 
som är en ovärderlig källa till information under byggnadens hela 
livscykel, från idékonceptet till byggnation och installation av 
byggnadens El- och VVS-system och vidare till fastighetsskötsel 
och fastighetsunderhåll.

Maximera fördelarna 
med BIM i MagiCAD
Med MagiCAD kan olika lösningar för El- och 
VVS-system testas i modellform innan det 
konkreta byggarbetet inleds.



VERKLIGA PRODUKTER. Med MagiCAD projekterar 
du med verkliga produkter redan från början. När du 
behöver en ventil, radiator eller någon annan produkt 
kan du välja den från en av Europas största BIM-databas 
med 3D-produkter.

I MagiCAD har du direkt tillgång till över en miljon 
produkter från 200 ledande internationella tillverkare. 
Antalet ökar hela tiden i och med att nya produkter och 
tillverkare ständigt läggs till i databasen.

AUTOMATISERADE RITFUNKTIONER. Genom MagiCAD 
för AutoCAD kan många tidsödande rutinuppgifter i 
projekteringsarbetet automatiseras såsom att skapa 
och justera standardanslutningar, korsande kanaler, 
nivåskillnader och många olika komplicerade anslutningar 
och justeringar såsom horisontella vinklar, rör mot radiator, 
rör mot blandare, excentriska reduktioner och liknande. 

Med MagiCAD kan du rita kanaler och rör direkt med en 
användardefinierad isoleringserie där isoleringsserien 
kan ändras efter behov.

BERÄKNINGAR. De tredimensionella produktmodellerna 
från databasen har de rätta måtten eftersom de, med stor
noggrannhet, är modellerade utifrån fysiska produkter. 
De innehåller även tekniska data som tillverkaren 
angett. Tryckfallsdata, ljudnivåer, värme-, kylkapacitet, 
energiförbrukning och andra uppgifter finns alltid med 
i modellen så du kan göra exakta beräkningar under 
projekteringsarbetets gång. Med MagiCAD i kombination 
med produktdatabasen får du en slutritning som 
innehåller all nödvändig information och fungerar som 
det är tänkt.

Kraftfulla projekterings-
möjligheter med MagiCAD



PRODUKTVAL. Det finns även ett flertal plugins för 
MagiCAD som kan underlätta valet av produkter. 
Plugins är särskilda program som kopplas till MagiCAD 
och innehåller de olika tillverkarnas produktvals-, 
konfigurations- och dimensioneringsverktyg. När du har 
valt en produkt kan den sedan importeras till MagiCAD 
med korrekt mått och tekniska data.

KOLLISIONSKONTROLL. Kollisioner kan lokaliseras och 
rättas till redan under projekteringsfasen. Entrepren-
örerna kan därmed lita på projektmodellen ute på 
bygget, vilket sparar tid och förbättrar kvaliteten. Med 
MagiCADs kollisionskontroll kan du kontrollera alla 
system för El och VVS. Du kan till och med kontrollera 
om det förekommer kollisioner mellan installationerna 
och byggnadskonstruktionen.

LOGISTIK. Att det är enkelt att ta fram en mängd-
förteckning har positiva effekter även på logistiken. Att 
arbeta med verkliga produkter gör att installationen går 

snabbare och blir mer kostnadseffektiv. Materialet kan 
skickas direkt till rätt del av byggnaden, till och med till 
rätt enskilt rum.

IFC-CERTIFIERING. MagiCAD uppfyller helt och hållet 
den senaste IFC-standarden. Alla som använder MagiCAD 
kan exportera projektmodeller i IFC-format där ritningar 
och tekniska data finns med.

MALLAR. Med hjälp av projektmallar kan viktiga detaljer 
i projektet bestämmas på förhand. Det går till exempel 
att ställa in förvalda produktmodeller, produktserier och 
vilka beräkningsmetoder som ska användas. Genom att 
använda de färdiga, marknads-specifika, lokaliserade 
AutoCAD-projektmallarna i MagiCAD, eller mallar som 
du skapat själv, sparar du tid under projekteringsfasen 
eftersom du får en mer logisk projekteringsprocess 
samtidigt som misstag kan undvikas.

“MagiCADs funktioner för kollisionskontroll gör att det 
går snabbt att samordna utformningen av elsystem med 
byggnadskonstruktionen och annan installationsteknik. När 
vi använder MagiCAD går det dubbelt så snabbt för oss att 
genomföra våra projekt jämfört med om vi bara hade använt 
AutoCAD. Den tid som vi sparar har gjort det möjligt för oss 
att utföra dubbelt så många projekt med samma resurser.” 
Pertti Salovaara, konsultfirman Insinööritoimisto Pertti Salovaara Ky, Rauma, Finland



MagiCAD Suite 
täcker allt

Om du redan använder MagiCAD för AutoCAD kommer du att 
känna igen dig i MagiCAD för Revit eftersom du då redan känner 
till många av funktionerna och produktmodelldatabaserna i 
MagiCAD. Med MagiCAD Suite får du två licenser i ett paket, en 
för MagiCAD för AutoCAD och en för MagiCAD för Revit. 

Med MagiCAD Suite har du allt du behöver för alla pågående och 
framtida VVS- och El-projekteringsarbeten och BIM-projekt. Du 
kan fortsätta att använda MagiCAD för AutoCAD så länge du vill. 
Med MagiCAD Suite kan du gå över till den nya tekniken i din egen 
takt, beroende på hur arbetsbelastningen ser ut och den teknik 
som krävs för just dina projekt.

Med MagiCAD Suite kan du börja nyttja 
fördelarna med Revit-baserad projektering.





MagiCAD Ventilation
MagiCAD Ventilation är en komplett BIM-lösning för beräkning 

och projektering av ventilationssystem. 

Egenskaper & funktioner

Att skapa ett hälsosamt inomhusklimat är en stor utmaning 
i moderna byggnader. Kraven på energisparande och 
luftkvalitet motsäger ibland varandra. Med MagiCAD 
kan du skapa den bästa möjliga ventilationslösningen 
för varje enskild byggnad med hjälp av många smarta 
funktioner som minskar mängden rutinarbete. 

Med de automatiserade ritverktygen i MagiCAD blir 
de mest komplicerade kanalanslutningarna enkla 
att utföra. I MagiCAD Ventilation finns även ett stort 
utbud av beräkningsfunktioner inbyggda, till exempel 
för flödessummering, dimensionering, balansering, 
ljudberäkningar och stycklistor. MagiCAD Ventilation 
integreras med AutoCAD.

Mångsidigt urval av rit- och redigeringsfunktioner så 
att du kan rita snabbt och enkelt

Byt mellan trådmodell, 2D och 3D 
på några sekunder

Möjlighet att välja mellan intelligenta 3D-produkter 
från Europas största BIM-bibliotek Snabb och enkel dimensionering av kanalsystem

Beräkning av tryckfall Möjlighet att ta fram mängdlistor

IFC-export Analys av flödesdata och visning av den 
dimensionerade flödesvägen

Automatisk och manuell textning Snabb och enkel skalning av text

Paketera projektet i en ZIP-fil med alla tillhörande 
DWG-, EPJ-, QPD-, LIN-, MEP- och MRD-filer Möjlighet att ansluta plugins från tillverkare

Kontroll av kollision med 
installationer och byggnader

Balansering och visning av 
injusteringsvärden/spjällägen

Användardefinierade statusvärden, för till 
exempel nya och befintliga objekt

Ljudberäkningar för enskilda rum och för hela 
ventilationssystemet

Inställning av ritningspresentation 
för varje enskild vy

Möjlighet att skapa sektioner på några sekunder och 
uppdatera dem lika snabbt





MagiCAD Piping
MagiCAD Piping är en komplett BIM-lösning för ritning och 

beräkning av system för värme, kyla, luftkonditionering, tappvatten, avlopps-, 
sprinkler- och specialsystem. 

Egenskaper & funktioner

MagiCAD Piping innehåller en rad funktioner som gör 
att du sparar tid i projekteringsarbetet. Med MagiCAD 
behöver du inte rita varje rördel själv. I MagiCAD kan du 
koppla ihop radiatorer automatiskt och utföra avancerade 
dimensionerings- och balanseringsberäkningar med bara 

några få musklick. I MagiCAD kan du även välja lämpliga 
radiatorer för ditt projekt bland många tillverkares 
produktutbud. MagiCAD Piping integreras med AutoCAD.

Balansering och visning av 
injusterings- och KV-värden

Mångsidigt urval av rit- och redigeringsfunktioner så 
att du kan rita snabbt och enkelt

Byt mellan trådmodell, 2D och 3D 
på några sekunder

Möjlighet att välja mellan intelligenta 3D-produkter 
från Europas största BIM-bibliotek Snabb och enkel dimensionering av rörsystem

Beräkning av tryckfall 
(även med differenstryckventiler) Möjlighet att ta fram mängdlistor

IFC-export Analys av flödesdata och visning av den 
dimensionerande flödesvägen

Automatisk och manuell textning Snabb och enkel skalning av text

Paketera projektet i en ZIP-fil med alla tillhörande 
DWG-, EPJ-, QPD-, LIN-, MEP- och MRD-filer Möjlighet att ansluta plugins från tillverkare

Kontroll av kollision med installationer och byggnader Konstruktion av system för värme, kyla, tappvatten, 
avlopp och sprinkler

Möjlighet att skapa sektioner på några sekunder och 
uppdatera dem lika snabbt

Inställning av ritningspresentation 
för varje enskild vy

Möjlighet att rita ett, två eller tre rör samtidigt

Användardefinierade statusvärden, för till 
exempel nya och befintliga objekt

Funktion för enkla radiatorval





MagiCAD Sprinkler Designer
I MagiCAD Sprinkler Designer kombineras kraftfulla ritverktyg med den intelligenta, 

inbyggda beräkningsmotorn för sprinklersystem. 

Egenskaper & funktioner

Med MagiCAD Sprinkler Designer kan du konstruera 
och beräkna standardiserade sprinklersystem snabbare, 
lättare och med bättre noggrannhet och kvalitet. 
MagiCAD Sprinkler Designer integreras helt och hållet 
med AutoCAD.

Med MagiCAD Sprinkler Designer kan du rita ett 
komplett sprinklersystem med sprinklerrör och sprinkler-

komponenter, installera sprinklerhuvuden, definiera 
sprinklerns täckningsyta och utföra hydrauliska beräk-
ningar på hela sprinklersystemet.

MagiCAD Sprinkler Designer följer det metriska systemet 
och alla relevanta sprinklerstandarder kan användas, till 
exempel BS 9251:2014, SS-EN 12845, NFPA 13 och CEA 
4001.

Rita enklare och snabbare samt beräkna 
sprinklersystemet

Möjlighet att arbeta i tvådimensionellt 
planläge och tredimensionellt isometriskt 

läge samtidigt med delad skärm

Beräkning av erforderligt systemtryck baserat på den 
del som hydrauliskt sett är längst bort

Beräkning av verkligt flödesdensitet i 
respektive sprinklerhuvud

Automatisk identifiering av det 
svagaste sprinklerhuvudet

Beräkning av genomsnittligt flödesdensitet vid de 
fyra svagaste sprinklerhuvudena och automatisk 

identifiering av huvudena

Visning av både arbetspunkten på pumpkurvan och den 
teoretiska arbetspunkten på systemkurvan

Beräkningar även av system där brandposter är 
direktanslutna till sprinklernätverket

All data för beräkningar, kvalitetskontroll och 
konstruktionsgodkännande finns i modellen

Uppfyller kraven i standarderna BS 9251:2014, 
SS-EN 12845, NFPA 13 och CEA 4001

Tabeller för ekvivalenta rörlängder för CPVC, koppar 
och stål i enlighet med BS 9251:2014

Funktion för mängdlistor, automatisk kollisionskontroll 
och sektionsverktyg ingår i programmet





MagiCAD Electrical
MagiCAD Electrical är en komplett BIM-lösning för att rita och beräkna el av system 

för el-, belysnings-, telekommunikations- och datasystem. 

Egenskaper & funktioner

Genom MagiCAD Electrical har du tillgång till MagiCADs 
produktbibliotek med ett stort utbud av el-artiklar med 
verkliga geometriska och tekniska data. I MagiCAD kan 
du ta fram mängdlistor i realtid för alla elinstallationer 

i projektet – för varje enskilt rum, varje enskild våning 
eller hela byggnaden. MagiCAD Electrical integreras 
med AutoCAD.

Export av data till belysningsberäkningsprogrammet 
DIALux och importera resultatet tillbaka till MagiCAD

Snabb och enkel ritning i 2D eller 3D

Möjlighet att välja mellan intelligenta 3D-produkter 
från Europas största BIM-bibliotek

Automatisk varning vid för 
långa kabellängder

IFC-export

Automatisk framtagning och uppdatering 
av enlinjescheman

Huvudledningsscheman

Automatisk uppdatering mellan planritningar och 
schematiska ritningar

Enkel och snabb framtagning av kabellistor

Möjlighet att skapa sektioner på några sekunder och 
uppdatera dem lika snabbt

Intelligent hantering av telekommunikations- 
och dataanslutningar

Möjlighet att skapa och modifiera egna 
produkter och symboler

Intelligenta kablar och kabelpaket 
i hela byggnaden

Möjlighet att ta fram mängdlistor

Möjlighet att välja eller definiera 
standarder för lager

Kortslutningsberäkningar för hela ström-
försörjningssystemet från inkommande central till 

virtuella belastningskretsar

Beräkningar av spänningsfall i distributionsnätet från 
inkommande trefasström till undercentraler

Skalning av text och symboler

Automatisk anslutning av enheter

Kontroll av kollision med 
installationer och byggnader

Paketera projektet i en ZIP-fil med alla tillhörande 
DWG-, EPJ-, QPD-, LIN-, MEP- och MRD-filer

Automatisk lokalisering och ersättning 
av befintliga armaturer





MagiCAD System Designer
Med MagiCAD System Designer är det enkelt att skapa flödesscheman, 

huvudledningsscheman och driftkort för VVS och El. 

Egenskaper & funktioner

I MagiCAD System Designer är varenda linje och symbol 
intelligent. Du behöver bara klicka på en komponent 
för att visa tillhörande utförlig data. Programmet är 
användarvänligt och fullt av funktioner som sparar tid. 
Om du tar bort en ventil lagar röret sig självt automatiskt. 
Du behöver aldrig rita om någonting och förlora flera 
timmars arbete. En annan tidsbesparande funktion är att 
du kan markera ett objekt, högerklicka på det och välja 
att skapa ett liknande objekt som du sedan kan placera 
ut var som helst i ritningen.

Det är även enkelt att ta fram rapporter i MagiCAD 
System Designer. Du kan få fram fullständiga listor 
över alla komponenter i schemat. Om du upptäcker att 
en eller flera produkter måste ändras behöver du bara 
ange de nya egenskaperna i rapportfönstret. Ritningen 
uppdateras sedan automatiskt. MagiCAD System 
Designer integreras med AutoCAD.

Intelligenta linjer, symboler och förinställda objekt 
och komponenter

Enheter och komponenter kan redigeras direkt 
i systemkonstruktionsvyn

Möjlighet att organisera enheter och komponenter 
i grupper och undergrupper

Möjlighet att skapa driftkort 
för lufthanteringsenheter

Sammanhangsberoende flytande verktygspalett 
varifrån du kan lägga till komponenter i ritningen

Möjlighet att skapa och konfigurera nya 
enheter och komponenter

Verktygspalett för installation av enhetsgrupper och 
hela systemsektioner

Omfattande rapportfunktioner och enkel 
framtagning av komponentlistor





MagiCAD Comfort & Energy
I MagiCAD Comfort & Energy kan inomhusklimat och energiprestanda utvärderas efter 
konstruktionsritningen. Tidigt i konstruktionsprocessen kan du testa olika system och 

produkter för att hitta den bästa lösningen för en energisnål byggnad. 

Egenskaper & funktioner

I MagiCAD Comfort & Energy kan komponenten för 
komfort- och energisimulering RIUSKA integreras, vilket 
garanterar att energisimuleringarna uppfyller BREEAM-
kraven. 

I de flesta länder måste det finnas en energideklaration 
för nya byggnader. Med MagiCAD Comfort & Energy 
är det enkelt och kostnadseffektivt att ta fram sådana 
deklarationer.

Alla beräkningar som behöver göras för enskilda 
rum eller hela byggnaden kan göras vid skrivbordet. 
Det är enkelt att se hur olika isolerings-, värme- och 
inomhusklimatsystem påverkar energikostnaderna på 
lång sikt. Projektdeltagare kan budgetera för kostnaderna 
i god tid. Föreställ dig värdet för kunden att få tillgång 
till data och diagram över byggnadens beräknade års- 
och livscykelkostnader samt energieffektivitet och 
inomhusklimat.

Enkel utvärdering av inomhusklimat och 
energiprestanda utifrån ritningen

Snabba och rättvisande kylbehovsberäkningar

Möjlighet att fatta tillförlitliga beslut tidigt i projekt

Kylbehovsberäkningar, inklusive ackumulering av 
termiska laster (termisk massa)

Justering av bredd och höjd på väggar, 
fönster och dörrar

Möjlighet att ta fram fullständig data 
för energideklarationer

Import och export till IFC-format 

Möjlighet att testa olika system och produkter för att 
hitta den bästa lösningen för långsiktigt energisparande

Enkelt att jämföra alternativa lösningar

Energisimuleringar som uppfyller BREEAM-standarden

Komfort- och energisimuleringar för enskilda rum och 
hela byggnaden

Möjlighet att ta fram rapporter med 
diagram till kunderna

Inga överdimensionerade enheter

Beräkning av transmissionsförluster





MagiCAD Room
Med MagiCAD Room kan du skapa tekniska 3D-modeller som kan användas 

som utgångspunkt för tekniska El- och VVS-beräkningar. 

Egenskaper & funktioner

Byggnadsmodellen, som är baserad på byggnadens 
verkliga mått och egenskaper, kan användas som 
grund för beräkningar och analys av energibesparingar 
utifrån byggnadens system för till exempel värme, 
luftkonditionering och belysning.

När modellen är framtagen kan den användas av 
alla deltagare i byggprojektet, från förstudier och 

systemfunktioner till den slutgiltiga ritningen och 
underhåll. MagiCAD Room utgör ett komplement till de 
andra MagiCAD-modulerna och kan integreras fullt ut 
med AutoCAD. 

Möjlighet att omvandla arkitektskisser 
till CAD-modeller

Beräkning och analys av termiska laster

Möjlighet att ta fram rumsspecifika mängdlistor

Möjlighet att skapa och rita tekniska 3D-modeller 
efter en byggnad

Area- och volymberäkningar

Beräkning av transmissionsförluster





“Det som sparar mest tid i MagiCAD är att 
det går så fort att göra ändringar och kopiera 
element och hela systemdelar. Eftersom man 
kan göra beräkningar samtidigt som man ritar 
går hela konstruktionsarbetet mycket snabbare. 
Beslut kan fattas med mer underlag, fler 
undersökningar och jämförande simuleringar 
av olika alternativ. Det gör att de tekniska 
besluten blir mycket bättre. Jämfört med projekt 
som genomfördes med äldre CAD-teknik går 
det nu att åstadkomma lika mycket med mer 
informationsinnehåll på halva tiden.”
Ulf Gustavsson, affärsutvecklare på ÅF AB, Sverige.



Referensprojekt

MIKKO LEHTO,
SKANSKA FINLAND, 
FINLAND

Nya Karolinska Solna, 
Sverige

”När det handlar om sjukhus 
är det alltid mycket teknik 
inblandat och att montera ihop 
olika tekniker kan vara en svår 
utmaning. Med MagiCAD kunde 
all installationsteknik modelleras, 
även specialsystem för medicinska 
gaser. En av de viktigaste fördelarna 
med MagiCAD i projektet är att så 
mycket information överförs och 
lagras i modellerna, framför allt i 
och med att projektmodellen sedan 
kommer att fortsätta användas 
i förvaltning och underhåll av 
byggnaden.” 

Krasnojarsk regionsjukhus, 
Krasnojarsk, Ryssland

PJOTR MANIN 
WERFAU MEDICAL ENGINEERING, 
SANKT PETERSBURG, RYSSLAND

”Med MagiCAD kan mängden 
rutinarbete minskas samtidigt 
som kontrollarbetet och kontroll-
beräkningarna automatiseras 
i enlighet med gällande lokala 
standarder. Med MagiCAD kan 
vi visualisera systemen i 3D och 
kontrollera att de inte kolliderar. 
Allt det här innebär en enorm 
förbättring av kvaliteten på vår 
installationsteknik. Dessutom tar 
varje projekt ungefär 20 procent 
kortare tid.”

61-våningsbyggnad i 
Varyap Meridian, 
Istanbul, Turkiet

GÜRKAN GÖRGÜN,
GN ENGINEERING, 
ISTANBUL, TURKIET

”Vi har nu använt MagiCAD i 
omkring åtta år och är mycket 
nöjda. Under åren har vi funnit 
att MagiCAD sparar mycket tid 
för oss och även förbättrar den 
allmänna projektproduktiviteten. 
Vi har beräknat att MagiCADs 
tidsbesparande funktioner, som 
enkla funktioner för huvud-
ledningsschema och snabbare 
ändringar, kan spara in upp till 30 
procent av den totala projekttiden. 
Detta gör också att vi proaktivt kan 
upptäcka och undvika potentiella 
problem i senare projektstadier 
vilket har positiva effekter även på 
projektkvaliteten.”



Produktmodellering

När produktmodeller skapas publiceras de i MagiCAD-
biblioteket där de direkt blir tillgängliga för alla 
MagiCAD-användare i över 50 länder. När produkterna är 
modellerade i både Revit- och AutoCAD-format kan alla 
projektörer som har Autodesk Revit MEP, var som helst 
i världen, använda produktmodellerna när de behöver 
dem. En produkt vald i ritningsfasen innebär ofta en 
produkt såld senare i projektet.

PLUGINS
För de tillverkare som har många anpassningsbara 
produkter, ett stort antal olika produktvarianter eller 
som vill hjälpa kunderna att välja och installera den mest 
lämpliga produkten för varje situation kan vi ta fram ett 
särskilt plugin för underlätta i just de här situationerna. 

Över 20 stycken MagiCAD plugins kopplar tillverkarnas 
produkturval och beräkningsprogam direkt till MagiCAD 
vilket gör produktvalet snabbare, enklare och mer exakt. 

När du har valt en produkt, kan du importera och 
placera produkten från pluginen direkt i din MagiCAD-
modell precis som alla andra intelligenta MagiCAD-
objekt. Information om mått och tekniska data ingår i 
produktmodellen.

Du får också direkt tillgång till ett större utbud av mer 
komplexa och konfigurerbara produkter, till exempel 
luftbehandlingsaggregat.

Vi är pionjärer när det gäller intelligenta produktmodeller baserade på verkliga 
produkter och tekniska data från tillverkare. MagiCAD-modellerna är parametriska 

och små men ger samtidigt en realistisk bild av produkten. De här intelligenta 
modellerna innehåller 3D-geometri och omfattande tekniska data och 

marknadsinformation för varje produkt. 



MAGICLOUD, ETT WEBBASERAT PRODUKTBIBLIOTEK 
Med MagiCloud, Europas största BIM-bibliotek med El- 
och VVS-produkter, kan du via nätet söka i MagiCADs  
produktkatalog. För tillverkare är MagiCloud ett enkelt sätt 
att presentera sina produkter för kunderna. I MagiCloud 
är tillverkarnas El- och VVS-produkter visualiserade 
som tekniskt avancerade, intelligenta 3D-modeller med 
verkliga mått och omfattande tekniska data för fullständig 
BIM implementering.

MagiCloud fungerar med Revit och AutoCAD vilket 
gör att konstruktörer, entreprenörer och ingenjörer 
kan hämta modeller i Revit- och AutoCAD-format 
direkt från MagiCloud. Från MagiCloud kan du få filer 
i versionsoberoende DXF-format för AutoCAD samt i 
det nuvarande och de tre tidigare RFA-formaten (som 
fungerar med Revit 2014 och framåt) för Revit. 



UTBILDNING. Under årens lopp har tusentals MagiCAD-användare 
gått våra utbildningar och lärt sig att bli ännu mer produktiva. 
Utbildningar hålls regelbundet både för nybörjare och mer 
erfarna MagiCAD-användare. Skräddarsydd företagsutbildning 
kan på begäran ordnas för större eller mindre grupper. Kontakta 
oss gärna för mer information om våra utbildningar.

TEKNISK SUPPORT. Våra erfarna medarbetare på avdelningen för 
teknisk support står redo att hjälpa dig att få ut mesta möjliga 
av MagiCAD för Revit och AutoCAD. Vår supportavdelning är 
bemannad av engagerade och kunniga MagiCAD-experter 
med bakgrund inom och lång erfarenhet av bygg-, El- och VVS-
konstruktion.

WEBINAR. MagiCAD-webinar är ett bra sätt för dig att veta mer 
om MagiCADs funktioner och fördelar. Webinaren är öppna för 
alla, var du än är i världen. De är interaktiva och leds av en av 
våra MagiCAD-experter. Du kan se när nästa webinar hålls på 
MagiCADs hemsida. Om du vill kan du ge oss din e-postadress, så 
kan vi skicka information om kommande webinar. 

SUBSCRIPTION. Med subscription har du alltid den senaste 
versionen av MagiCAD. Det blir även enklare att budgetera med 
subscription. Du undviker oförutsedda kostnader och det kostar 
mindre än att köpa enskilda uppgraderingar. 

MagiCAD Support 
& Tjänster
När du har lärt dig de högautomatiserade 
funktionerna i MagiCAD kan du skapa bra 
ritningar samtidigt som tidsbesparingen ökar 
exponentiellt. Genom våra utbildningar och 
supporttjänster kan du lära dig hur du ska få 
ut mesta möjliga av MagiCAD. 





CADCOM är ett dotterbolag till Progman Oy som är ett finskt programvaruföretag med 
över 30 års erfarenhet av att utveckla lösningar för installationsbranschen. Sedan 2014 
är CADCOM och Progman Oy en del av Glodon Group, ett ledande programvaruföretag 
inom bygg i Kina. Med de senaste banbrytande verktygen och teknologierna är Progmans 
och CADCOMs uppdrag att utveckla ledande programvarulösningar för byggbranschen 
i Europa, Kina och Ryssland. Det gör vi genom att skapa mervärde för våra kunder med 
produkter och tjänster som fortsätter att överträffa deras förväntningar. 

Vi är specialiserade på utveckling av programvaror för installationsbranschen. Vår 
huvudprodukt är MagiCAD, Nordens ledande applikation för att rita och projektera 
ventilation, värme, kyla, sprinklersystem, el- och telekonstruktioner samt geometriska 
byggnadsmodeller i 2D och 3D. CADCOM ansvarar för försäljning, utbildning och support 
av MagiCAD i Sverige.

Kontakta oss!
MAGICAD SÄLJ, UTBILDNING OCH SUPPORT:
Tel. 0771-22 32 66
www.magicad.se
www.cadcom.se

kontakt@cadcom.se     
utbildning@cadcom.se     
support@cadcom.se


