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Lygiagretus tobulinimas 
suteikia naujas galimybes

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

„Sweco“ naudoja „MagiCAD“ nuo 1999-ųjų ir šiuo metu 
sėkmingai projektuoja išnaudodama įvairius „MagiCAD 
for AutoCAD” bei „MagiCAD for Revit” sprendimus ir jų 
funkcionalumą.

„Sweco“ yra tarptautinė profesionalias, architektūros, 
energetikos ir aplinkosaugos srityse, inžinerines paslaugas 
teikianti kompanija. Joje dirba daugiau nei 9,000 inžinierių, 
architektų ir kitų specialistų. 

„Sweco“ patenka į didžiausių tokias paslaugas Europoje 
teikiančių kompanijų dešimtuką, o projektus vykdo 80-yje 
pasaulio šalių.

“Mes naudojame „MagiCAD“ beveik visuose pastato 
inžinerinių sistemų projektuose, iš kurių beveik 90 procentų 
įgyvendinama naudojant „MagiCAD for AutoCAD“, o likusi 
dalis - „MagiCAD for Revit“. „MagiCAD“ sumažina pelės 
mygtukų paspaudimų skaičių atliekant projektavimo ir 
modeliavimo darbus daug lengviau, greičiau ir kokybiškiau.“

Sölve Harr, „Sweco“ CAD/BIM koordinatorius, Sundsvall, 
Švedija.

Nuolat vystant BIM metodus ir „Revit” technologiją, 
pastatų inžinerinių sistemų projektavimo procesų 
tobulinimas įgauna vis didesnį pagreitį.

MagiCAD - profesionalus sprendimas „Revit“ ir 
„AutoCAD“ technologijų vartotojams, pasižymintis 
šiuolaikine BIM koncepcija įgyvendinant pastatų 
vidaus inžinerinių sistemų projektus.

Daugiau lankstumo
„MagiCAD“ vartotojai projektuoti, naudojant 
pastato informacinio modeliavimo koncepciją, 
pradėjo nuo pirmos „MagiCAD for AutoCAD“ 
versijos pasirodžiusios 1998 metais. Nuo pat pradžių, 
kiekvienas „MagiCAD“ produkto 3D modelis buvo 
pateiktas su realiais matmenimis ir techniniais 
duomenimis - tai informacija, kuri atsispindi BIM.

“MagiCAD for Revit” buvo perteikta ilgametė 
patirtis, sukaupta tobulinant ir kuriant „AutoCAD“ 
pagrindu veikiantį ir pastato informacinio 
modeliavimo  koncepcija (BIM) pagrįstą sprendimą. 
Pažįstamas ir išmanus funkcionalumas, kurio 
patikimumu „MagiCAD“ vartotojai spėjo įsitikinti 
dar dirbdami su „MagiCAD for AutoCAD“, suteikė 
jiems galimybę pradėti modeliuoti pastato vidaus 

MagiCAD for AutoCAD 
+

 MagiCAD for Revit 
=

 MagiCAD Suite

inžinerines sistemas su „Revit“ technologija.
Šiuo metu naudojama daugiau nei 15,000 licencijų 45 
skirtingose pasaulio šalyse, dėl to visai nenuostabu, 
jog „Progman Oy“ kompanija gali pasigirti įvairiomis 
sėkmės istorijomis, kuriose atsispindi panaudotas 
„MagiCAD“ funkcionalumas įgyvendinant vidaus 
inžinerinių sistemų projektus.

MagiCAD naudoja realius produktus
„MagiCAD“ realių produktų išmanūs 3D modeliai 
užtikrina sklandų pastato vidaus inžinerinių sistemų 
projektavimą pasirenkant modelius iš daugiau nei 1 
milijono produktų duomenų bazės.

Šie modeliai turi tikslius išmatavimus ir technines 
charakteristikas, tarp kurių oro srautas, slėgio pokyčiai, 
garso lygiai, balansavimas ir kiti parametrai, leidžiantys 
atlikti tikslius skaičiavimus.

Naudojant realius produktus išauga projekto tikslumas. 
Kai inžinerinės sistemos sumodeliuojamos ir jų veikimas 
patikrinamas prieš prasidedant statybų darbams, 
montuoti jas galima taip kaip numatyta projekte, be 
didesnių netikėtų išlaidų statybų metu.

10% Sweco projektų atliekama su Revit

Nuo brėžinių prie duomenų bazių

for Revit and AutoCAD

MagiCAD Suite
„MagiCAD Suite“ - sprendimai „MagiCAD 
for AutoCAD” ir „MagiCAD for Revit“ vienoje 
vietoje. Tai pasirinkimo laisvė ir komforto jausmas 
viename rinkinyje.

Su „MagiCAD Suite“ pereiti prie darbo su „Revit“ 
galėsite Jums patogiu metu, atsižvelgdami į savo 
užimtumą ir vykdomus projektus. Naudodami 
„MagiCAD Suite“ ir toliau galėsite dirbti su 
„MagiCAD for AutoCAD“, tačiau tuo pačiu metu 
turėsite galimybę susipažinti ir su „MagiCAD 
for Revit“ funkcionalumu bei  išnaudoti jį 
tolimesniuose projektuose.

„MagiCAD“ suteikia  paprastą ir panašią 
vartotojo sąsają abiem technologijoms, o 
taip pat užtikrina komunikaciją tarp šių dviejų 
technologijų ir leidžia importuoti „MagiCAD for 
AutoCAD“ projekto duomenis į „MagiCAD for 
Revit“ vos keliais pelės mygtukų paspaudimais.

Vienas iš svarbių skirtumų dirbant su “Revit” 
technologija yra projekto duomenų saugojimo būdas. 
Vietoje brėžinių iliustruojančių pastato aukšto planus 
ir saugančių projekto duomenis yra naudojamos 
duomenų bazės. 

„Revit“ duomenų bazė gali būti prieinama visiems 
projekto dalyviams: architektams, konstruktoriams, 
inžinerinių sistemų projektuotojams, užsakovams 
ir produktų tiekėjams. Projektai gali būti išsaugomi 
su visomis projekto dalimis toje pačioje duomenų 
bazėje, arba išskaidyti į atskiras duomenų bazes pagal 
projekto dalis: konstrukcijos, vėdinimas, šildymas, 
elektrotechnika ir pan.

AutoCAD

2D

BIM

Realūs produktai 

Skaičiavimai 

 

• Revit

• 3D

• ŠVOK

• Elektros sistemos

• Ir daug daugiau...

MagiCAD Suite
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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.

Susisiekite su mumis! 

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

„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.

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. 

Ar jau pasiruošę BIM?
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“ nepageidaujamų susikirtimų paieška padės 
išvengti nenumatytų išlaidų tolimesniuose projekto 
etapuose. Koordinuoti ir kontroliuoti visas projekto 
dalis Jūs galėsite „MagiCAD“ aplinkoje. „MagiCAD“ 
inžinerinių sistemų modeliai gali būti koordinuojami 
su kitomis projekto dalimis naudojant modernius 
sprendimus, tokius kaip „Navisworks“ ar kita, IFC 
formatą palaikančia, programine įranga.

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. Turimus 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.

MagiCAD – prisistatymas


