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MagiCAD Electrical

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 el-installationer i projektet – för varje enskilt rum, 
varje enskild våning eller hela byggnaden. MagiCAD Electrical integreras helt och hållet med Revit.

MagiCAD Electrical är en komplett BIM-lösning för att rita och beräkna el av 
system för el-, belysnings-, telekommunikations- och datasystem. 

Egenskaper & funktioner

• Snabb och enkel ritning i 2D eller 3D 

• Möjlighet att använda verkliga och/eller 
generiska produkter med standardsymboler 

• Möjlighet att skapa och modifiera egna 
produkter och använda egna symboler från 
MagiCAD för AutoCAD 

• Tidsbesparande och enkla funktioner för 
kabelritningar och förbindning av enheter och 
komponenter 

• Färre klick och mindre tidsåtgång med 
funktion för att skapa liknande objekt 

• Filter som kan användas med Revit- och 
MagiCAD-egenskaper för att styra vilka objekt 
som ska visas 

• Effektberäkningar för kretsar och elcentraler 

• Logisk anslutning av enheter till kretsar 

• Intelligent hantering av alla el-, tele-
kommunikations- och dataanslutningar 
genom kretsar 

• Automatisk framtagning och uppdatering 
av gruppscheman för elcentraler och 
inkommande central 

• Enkel och snabb framtagning av grupplistor/
schedules

• Möjlighet att skapa tvärsnitt på några 
sekunder och uppdatera dem lika snabbt 

• Automatisk skalning av text och symboler 

• Löpnummer på alla objekt för fullständig 
kontroll 

• Automatisk funktion för sökning och 
ersättning av exempelvis befintliga armaturer 

• IFC-export med automatiserad export av flera 
IFC-filer i användardefinierade batcher 

• Snabb och enkel skalning av korsningar för 
kabelrännor 

• BCF-verktyget hittar och zoomar automatiskt 
in ställen med kommentarer i Revit-projekt  

• Möjlighet att ta fram mängdlistor 

• Export av data till belysningsberäknings-
programmet DIALux och import tillbaka till 
MagiCAD 

• Möjlighet att skapa egna objektidentifierings  
strängar som användarkod, produktstorlek, 
löpnummer, rumskod eller liknande 

• Effektivare informationsutbyte i BIM-projekt  
med BCFzip-format


