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Forord 
Når du starter et projekt er det vigtigt i MagiCAD at du har gjort dig nogle tanker i 
forhold til produkt anvendelse. 

Lindab CADventPlugin simplificerer denne proces for dig, men der er et par scenarier 
du kan komme ud for.  

Det er klart en fordel for at dig, at anvende den nye EPJ fil fra MagiCAD Danmark. (læs 
næste side). 
Anvender du den har du de korrekte indstillinger fra starten.  

Men anvender du eventuelt en ældre firma tilpasset projekt fil er der andre 
opsætninger du bør gøre.  

Alt dette beskrives i denne guide. 

Dog er det en stor fordel for dig, at gøre det ved PROJEKT OPSTART! 

Læs venligst denne korte og let tilgængelige guide til opsætning af Projekt filer i 
MagiCAD tilpasset produktspecifikke indstillinger. 

 

God arbejdslyst. 

 

Med venlig hilsen  

 

Birgitte Kjær Hansen 

Lindab Ventilation A/S 
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Den bedste start 

I MagiCAD tegner du kanaler via 
specifikke kanalserier kaldet Duct Series. 

For at tegne korrekte produkter fra 
begyndelsen af dit projekt er det en god 
ide at anvende den nye EPJ fil fra 
MagiCAD 2011.4. Den hedder: 

 

DEN-HPV-2011-04b.EPJ 

 

Anvender du denne EPJ fil vil du fra 
starten have de korrekte Duct Series i dit 
projekt. 

De vil være placeret som nummer 1 og 2 
på oversigten over Duct Series, og du kan 
derefter anvende dem, som den aktive 
serie når du tegner. 

 

Det er vigtigt at anvende disse Duct 
Series, for at kunne få en korrekt 
produktorienteret stykliste.  

 

 

NB. Du kan vælge, først at importere 
Lindabs Duct Series ind på eksisterende 
kanaler, når projektet er færdig tegnet.  

Dette er dog uhensigtsmæssigt, hvis det 
alligevel er et projekt du selv opretter. Da 
alle former for konvertering af Duct Series 
altid vil give en del manuel tilpasning 
efterfølgende. 

 

 

 
Den nyeste EPJ fil fra MagiCAD Danmark. 

 

Duct Series i den nye EPJ. 
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Anbefalede settings 
 

For at få den mest velegnede 
projektopsætning for produktspecifikke 
tegninger, er det en god ide at anvende 
følgende indstillinger: 

 

I Project Management kan du indstille 
forskellige parametre. 

 

 

Eksempelvis kan du definere dit standard 
”Market area” under punktet ”Project 
settings”. 

Denne står som default til ”All”. Dette vil 
sige at du får mulighed for at vælge 
mange flere produkter end du har behov 
for hvilket kan virke forvirrende. 

 

Dobbeltklik på ”All” og sæt derefter denne 
til ”Denmark”, så du får de danske 
produkter. 
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Går du ned til punktet Duct og derefter 
Duct Series, kan du se de forskellige Duct 
Series du har i det valgte projekt (EPJ) 

 

Som du kan se her til højre er der forskel 
på Duct Series skabt fra den gamle eller 
den nye EPJ. 

Indstillingerne i 2011.4 versionen har 
Lindabs Produktspecifikke første 
placering. 

 

 

 

 

 

 

 

Du har mulighed for at slette ikke-
produktspecifikke Duct Series som du 
alligevel aldrig anvender. 

Duct Series i den nye EPJ. 

 

 

Ny EPJ – Duct Series ser således ud i 
Design Options, altså der hvor du vælger 
kanal størrelse og type. 

Her har Lindabs Duct Series nummer 1 
og 2 på listen som standard. 

 

NB. Husk de øvrige markeringer med 
gult. 
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Hvis du anvender en ældre EPJ fil 
 

Her ser du et eksempel på hvordan det 
ser ud i Project management hvis du ikke 
som udgangspunkt anvender den nye 
EPJ, og eventuelt har et firmatilpasset 
sæt af projektfiler. 

 

Du har mulighed for at slette ikke-
produktspecifikke Duct Series som du 
alligevel aldrig anvender. 

 

 

Er tilfældet hos dig, at du anvender en 
ældre EPJ fil, kan du selv importere 
Lindabs Produktspecifikke og korrekte 
Duct Series ind i dit projekt. 

 

I CADventPlugins højreklik vælger du 
”Import Duct Series” 

 

Her skal du vælge indstillinger som ses 
her ved siden af. 

Du importerer Lindabs korrekte Duct 
Series ind i dit projekt.  

Hvis du vælger *NEW* under Project 
Series oprettes en helt ny og korrekt Duct 
Series. 

NB. Du kan også vælge ”Import to all” for 
at overskrive alle eksisterende Duct 
Series. 
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Går du nu i Project Settings ned til 
punktet Duct og derefter Duct Series kan 
du se Lindabs nye Duct Series tillagt den 
oprindelige liste. 

Her ligger Lindabs Duct Series nederst da 
de er de sidst tilkomne. 

Lindabs nye kanal serier importeret. 

 

I Design Options vil de Duct Series du 
skal anvende ligge i bunden af listen og 
skrevet med STORE BOGSTAVER. 

 

NB. Husk at bruge disse settings 
markeret med gult. Så har du de korrekte 
indstillinger. 

 
 Duct Series i den gamle EPJ med Lindabs nye kanal serier importeret. 

 


