
Profesionalus pasirinkimas
pastato inžinerinių sistemų BIM projektams 

The professional’s choice for Building Services
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Modeliavimas naudojant „MagiCAD“ - automatizuotas, greitas ir tikslus. 
Modelio tikrinimas ir skirtingų inžinerinių sprendimų įvertinimas yra 
lengvas ir patikimas. „MagiCAD“ atlieka skaičiavimus įvertinant įvairius 
modelio parametrus vos keliais pelės mygtukų paspaudimais.

Naudodami „MagiCAD“ sukursite pilnavertį informacinį modelį, kurį 
galėsite naudoti kaip neįkainuojamą informacijos saugyklą  viso pastato 
gyvavimo ciklu, pradedant projekto koncepcija, konstruktyvu ir baigiant 
inžinerinių sistemų montavimu, pastato priežiūra ir valdymu.

„MagiCAD“ funkcionalumas padės įgyvendinti net ir įmantriausius pastatų 
vidaus inžinerinių sistemų BIM projektus. Informacinis visų sistemų 3D modelis 
leidžia projektuotojams ir užsakovams greičiau ir aiškiau diskutuoti tarpusavyje 
nei turint įprastus 2D projekto brėžinius. Vykdant BIM projektus, projektuotojams 

visada lengviau įvertinti ar projekte numatyti 
įrenginiai bus tinkami montavimui atsižvelgiant 
į suplanuotas montavimo vietas, taip pat 
veikimą ir jų techninius parametrus. 

„MagiCAD“ rasite skaičiavimus, patikros 
funkcijas, galėsite atlikti simuliacijas, bei 
pasinaudoti greitu ir efektyviu funkcionalumu 
atliekant neleistinų susikirtimų tarp skirtingų 

inžinerinių sistemų objektų paiešką, patogiau bendradarbiauti su kitais projekto 
dalyviais projekto klausimais ir daug daugiau.

Naudodami „MagiCAD“ modeliuosite pasirinkdami 
realius gamintojų gaminius, taip užtikrindami, jog šie 
gaminiai statybų metu bus sumontuoti taip kaip ir 
numatyta projekto modelyje. „MagiCAD“ siūlo pasirinkti produktų modelius iš didžiausios Europos duomenų bazės 

skirtos „AutoCAD“ ir „Revit“ technologijoms, kurioje šiuo metu yra daugiau nei 
1 milijonas žinomiausių pasaulio gamintojų gaminių.

Padidinkite BIM projektų 
produktyvumą su MagiCAD

www.magicad.com The professional’s choice for Building Services

Tiesus kelias į BIM

„MagiCAD“ užtikrina tikslesnį 
modeliavimą ir padeda įvertinti 

pastato vidaus inžinerinių sistemų 
sprendimus prieš prasidedant 

statybos darbams.

Sužinokite apie MagiCAD daugiau 
Apsilankykite oficialaus atstovo Lietuvoje internetinėje 
svetainėje www.infoera.lt 



The professional’s choice for Building Services

Progman Oy
„Progman Oy“ kompanija specializuojasi kurdama 
ir tobulindama programinės įrangos sprendimus 
pastato vidaus inžinerinių sistemų projektavimui. 
Sėkmingiausias produktas - „MagiCAD“, skirtas 
vėdinimo, šildymo, vandentiekio ir elektros 
sistemų BIM projektų įgyvendinimui sukuriant 
informacinius 3D modelius. „Progman Oy“ taip 
pat bendradarbiauja su partneriais kuriant kitus 
specializuotus sprendimus. Mūsų specialistai 
visuomet pasiruošę Jums padėti.

MagiCAD pardavimai, mokymai bei   
techninis palaikymas Lietuvoje:

UAB “InfoEra” 
Tel. +370 (5) 2788456
El. paštas: magicad@infoera.lt
www.infoera.lt

MagiCAD
„MagiCAD“ - skandinavijos šalyse lyderiaujanti, 
o taip pat viena labiausiai naudojamų BIM 
programinių įrangų ir kitose pasaulio šalyse, pastato 
vidaus inžinerinėms sistemoms projektuoti ir 
modeliuoti. Šiuo metu daugiau nei 15,000 licencijų 
naudojama 45-iose pasaulio šalyse. Projektuodami 
vidaus inžinerines sistemas su „MagiCAD“ visada 
galėsite naudotis didžiausia Europos produktų 
modelių duomenų baze, kurioje šimtai tūkstančių 
realių žinomiausių pasaulio gamintojų gaminių. 
Be to, čia rasite šablonus atitikančius įvairių šalių 
standartus. „MagiCAD“ sprendimus įvairiuose 
pasaulio projektuose naudoja didesnės ir mažesnės 
inžinerines paslaugas teikiančios kompanijos.

MagiCAD - galimybė rinktis  
Projektuoti ir modeliuoti sistemas galite įvairios 
paskirties pastatuose. „MagiCAD“ siūlo įvairius 
modulius, kurie gali būti naudojami atskirai ar kartu:
MagiCAD Ventilation
MagiCAD Heating & Piping
MagiCAD Sprinkler Designer
MagiCAD Electrical
MagiCAD Circuit Designer
MagiCAD System Designer
MagiCAD Comfort & Energy
MagiCAD Room

Ir AutoCAD, ir Revit
„MagiCAD“ funkcionalumas nuolat tobulinamas 
lygiagrečiai „AutoCAD“ ir „Revit“ technologijoms. 
Šis procesas suteikia daugiau lankstumo mūsų 
klientams.

BIM projektai
Išpildyti BIM projektus su „MagiCAD“ iš ties lengva. 
Visa informacija BIM modeliuose sukurtuose 
naudojant „MagiCAD“ lengvai prieinama 
architektams, projektuotojams ir kitiems projekto 
dalyviams.

3D modeliavimas
„MagiCAD“ sprendimai sukurti ir nuolat tobulinami 
būtent pastato vidaus inžinerinių sistemų 3D 
projektavimui ir modeliavimui. Projektuojant 3D 
modelyje, automatiškai sukuriamas ir 2D modelis. 
Bet kokie pakeitimai 3D aplinkoje automatiškai 
atnaujinami ir 2D modelyje.

Realūs produktai ir tikslūs techniniai duomenys
Šiuo metu „MagiCAD“ produktų duomenų bazėje 
yra daugiau nei 1 milijonas išmanių 3D modelių 
atitinkančių realius žinomiausių vidaus inžinerinių 
sistemų gamintojų gaminius. Kiekvienas modelis turi 
išmatavimus ir technines charakteristikas tiksliems 
skaičiavimams atlikti.

Koordinavimas ir susikirtimų paieška
„MagiCAD“ neleistinų susikirtimų paieška 
padės išvengti nenumatytų išlaidų tolimesniuose 
projekto etapuose. Koordinuoti ir kontroliuoti visas 
projekto dalis Jus galėsite „MagiCAD“ aplinkoje. 
„MagiCAD“ inžinerinių sistemų modeliai gali 
būti koordinuojami su kitomis projekto dalimis 
naudojant modernius sprendimus, tokius kaip 
„Navisworks“, „Solibri“ ir pan.

Skaičiavimai
„MagiCAD“ informatyvūs produktų modeliai 
užtikrina tikslius, greitai ir lengvai atliekamus, 
skaičiavimus. „MagiCAD“ siūlo pasinaudoti 
skaičiavimais atliekant matmenų parinkimą, 
sistemos balansavimą, vėsinimo ir šildymo 
įvertinimus, triukšmo pokyčius, energijos poreikius. 
Reikiamus duomenis visada galėsite eksportuoti ir 
apdoroti su kita skaičiavimams skirta programine 
įranga.

IFC pažymėjimas
„MagiCAD“ pilnai suderinamas su naujausiu 
IFC standartu. Naudodami „MagiCAD“ visada 
galėsite eksportuoti projekto modelius IFC formatu 
neprarasdami projekto ir techninės informacijos. 
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