
CADprofi 2021.11 

CADProfi har udgivet denne oversigt over de 
forbedringer, som er tilført applikationen over tid inden 
for de forskellige fagområder i EU-Standard.
Aldrig er set et software der indeholder så mange 
værktøjer for at effektiviser tegnearbejdet inden for 
områderne: 

• CADprofi Mechanical
• CADprofi Architectural
• CADprofi HVAC & Piping
• CADprofi Electrical

Prøv selv CADProfi applikationen i dit CAD-software 
gratis i 30 dage. 
Hent den på https://www.progecad.dk/download.

https://www.progecad.dk/download


CADprofi 

 CADprofi  redigere parametriske objekter 

Den nye version af programmet giver brugeren mulighed for frit at redigere parametriske objekter ved hjælp af kommandoen Rediger. 



CADprofi 

 CADprofi  redigere elementer ved hjælp af kommandoen Hurtig redigering 

Kommandoen Hurtig redigeringgiver brugeren 
mulighed for at udføre 
redigeringshandlinger på symboler og 
objekter med det samme. 
I den nyeste version af programmet er 
muligheden for at redigere elementer ved 
hjælp af en dialogboks blevet tilføjet. 



CADprofi 

 CADprofi Arkitektoniske  pejse 

CADprofi Architectural bibliotek er 
blevet udvidet med: 

• Parametriske pejse af træ
(enkeltglas og hjørne).

• Brændeovne pejse (enkeltglaseret,
hjørne, tredobbelt glaseret,
dobbeltsidet, med øvre veksler, uden
øvre veksler, afrundet, firkantet, med
vandjakke).

• Gaspejse (enkeltglas og hjørne).

• Elektriske pejse (enkeltglas og
hjørne).

• Bio pejse (enkelt-glaseret, hjørne
og triple-glaseret).

• Brændeovne.



CADprofi 

 CADprofi Architectural  værelsesbeskrivelser (maksimalt antal personer)

I de konfigurerbare værelsesbeskrivelser 
er muligheden for at angive det 
maksimale antal personer blevet tilføjet. 



CADprofi 

 CADprofi HVAC & Rørføring  dræningskanaler

CADprofi HVAC & Piping bibliotek er 
blevet udvidet med dræningskanaler 
lavet af:  

• plast (100, 150, 200, 300)
• polymerbeton (100, 150, 200, 300,

400.500).
Dræningskanaler fås i tværsnit og øverste 
visning. 



CADprofi 

 Opdatering af fabrikanternes biblioteker: 



CADprofi 

 Justering af mange grundlæggende CAD-programmer

CADprofi 2021.11 er blevet justeret til at arbejde med nyeste CAD-programmer, herunder: ARES Commander 2022 og ZWCAD 2022. 
CADprofi 2021 arbejder i øjeblikket med mange grundlæggende CAD-programmer, herunder: AutoCAD (siden 2000-
versionen), BricsCAD, GstarCAD, IntelliCAD, progeCAD, ZWCAD, ARES Commander Edition og andre.  



CADprofi 

CADprofi 2021.09 



CADprofi 

 CADprofi  hurtig redigering af rørledninger/kabelruter/busbars/kabelbakker

Den nye version af programmet giver brugeren 
mulighed for at redigere rørledninger / 
kabelruter / busbars / kabel bakker  
takket være kommandoen Hurtig  redigering . 
Kommandoen Hurtig redigering giver dig 
mulighed for øjeblikkeligt at redigere det 
markerede element, f.eks.  



CADprofi 

 CADprofi Arkitektoniske  skorstenssystemer

Elementer af tyngdekraften ventilation samt 
enkelt-udkast og dobbelt-udkast skorsten 
systemer er blevet føjet til CADprofi 
Arkitektoniske bibliotek. 

Schiedel og Hoch skorstene er også 
blevet tilføjet til programmet biblioteket. 



CADprofi 

 CADprofi Architectural  opdatering af brandsikkerhedssymboler (DIN 14034-standard)

I CADprofi Architectural-programmet er 
nye symboler for evakuering, brandsikring 
og sundhed og sikkerhed blevet opdateret og 
introduceret baseret på DIN 14034-
standarden.  

Derudover skal der i forbindelse med 
sikkerhed og evakuering 

symboler  kommando, er muligheden 
for at indsætte symboler med en leder linje 
blevet indført. 



CADprofi 

 CADprofi Architectural  rumdefinitioner, der kan tilpasses

Nye, fuldt tilpasselige rumdefinitioner er 
blevet føjet til CADprofi Architectural. 



CADprofi 

 CADprofi Architectural  trapper (udsigt foran)

Front udsigt over en-flight, stringer og 
udkragede trapper er blevet tilføjet til 
CADprofi Architectural. 



CADprofi 

 CADprofi Architectural  ændringer i døre, windows kommando 

Følgende funktioner er blevet føjet til døre, 
windows kommando: 

• Nye tærskeltegningstypografier.
• Mulighed for at vise vægkontur.
• Tilbagevisninger (vinduer).

• Mulighed for at definere dine
egne vinduesdimensioner.



CADprofi 

 CADprofi Elektriske  miniature kontaktorer 

Miniaturekontaktorer (3P, 4P) med ekstra 
tilbehør er blevet tilføjet til  
Modulenheder  kommando. 



CADprofi 

 CADprofi Electrical  opdatering af beskrivelsesbibliotek

Der er føjet yderligere IEC/NFPA-

adressesymboler til kommandoen Beskrivelser.



CADprofi 

 CADprofi Elektriske  systemskabe

Systemskabe (planmonterede, 
vægmonterede, gulvstående) med 
systemelementer er blevet tilføjet til 
Kommandoen Koblingsudstyr: 

• Moduler til modulære,
lodrette enheder.

• Moduler til afbrydere/afbrydere til
afbrydere.

• Moduler til frakobling af
kassesikringskontakter.

• Moduler til vertikale afbrydelser
af sikringskontakter.

• Moduler til industrielle
switch-frakoblinger med
sikringer.

• Moduler med skinne til kabelholdere.

Programmet giver brugeren mulighed 
for at vælge en passende 
koblingsudstyr på grundlag af 
enheder valgt fra tegningen.  



CADprofi 

 CADprofi Electrical  opdatering af brandsikkerhed symboler bibliotek 

Biblioteket med brandbeskyttelsessymboler, 
der er tilgængeligt i 
Symbolerne - anden kommando er 
blevet udvidet med yderligere typer 
detektorer, kontrolpaneler og overvågnings- 
og kontrolmoduler.  



CADprofi 

 CADprofi HVAC & Piping  udvidelse af manifolds funktionalitet 

I kommandoen Parametrical objects er 
muligheden for at vælge start- og 
slutelementerne i manifolden blevet tilføjet. 



CADprofi 

 CADprofi HVAC & Rør  mærker for luftstrømshastighed

Der er føjet luftstrømshastighedsmærker til 
kommandoen Ventilation - Mærker.  



CADprofi 

 CADprofi HVAC & Piping  yderligere typer stik og ventiler 

Monteringsplader samt halvskrue- og 
vægstik er blevet tilføjet til 
Pipes - detaljerede visninger  kommando. 
Polypropylenrør er blevet udvidet med 
yderligere størrelser (125, 160, 200, 250, 315, 
355, 400, 450). 
Følgende ventiler er blevet føjet til 
Kommandoen  Anker: 

• Kugleventil med filter.
• Semi-skrue kugleventil.

• Aflytning ventil.

• Afløbsventil.
• Ventil med hantråd på begge sider.

• Kugleventil med møtrik.
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Indstillingen Hurtig redigering  er 
blevet introduceret i CADprofi 
Mechanical for: 

• Gevindhuller.

• Forboring til skruehoveder og
bolte.

• Frirumshuller til skruer og bolte.

Kommandoen Hurtig redigering giver 
brugeren mulighed for øjeblikkeligt at 
redigere et markeret element, herunder 
ændre dets længde og placering. 

 CADprofi Mekanisk  hurtig redigering af yderligere elementer 



CADprofi 

 Opdatering af fabrikanternes biblioteker: 



CADprofi 

 Justering af mange grundlæggende CAD-programmer

CADprofi 2021.09 er blevet justeret til at arbejde med nyeste CAD-programmer, herunder: AutoCAD 2022 og ActCAD 2021 Standard. 
CADprofi 2021 arbejder i øjeblikket med mange grundlæggende CAD-programmer, herunder: AutoCAD (siden 2000-
versionen), BricsCAD, GstarCAD, IntelliCAD, progeCAD, ZWCAD, ARES Commander Edition og andre. 



CADprofi 

CADprofi 2021.07 



CADprofi 

 CADprofi  tegnevægge og linjer langs infolinjen 

Ny version af programmet giver brugeren 
mulighed for øjeblikkeligt at tegne vægge og 
skematiske linjer langs den angivne infoline. 



CADprofi 

 CADprofi yderligere indstillinger for indsættelse af cirkelakser og midtermærker

Der er yderligere kommandoer i CADprofi, der 
letter oprettelsen af tekniske tegninger. 
Disse kommandoer er tilgængelige i den øverste 
menu og på værktøjslinjen "CADprofi - hurtige 
værktøjer".  

En af disse kommandoer er Circle akser  og 
Midtermærker . Den nyeste version af 
programmet kan registrere alle cirkler i den 
markerede blok og automatisk indsætte 
cirkelakser eller midtermærker i dem. 



CADprofi 

 CADprofi  nye tastaturgenveje til kommandoer 

I CAD-programmer kan hver bruger ændre og definere tastaturgenveje til kommandoer. Disse genveje kan ikke kun knyttes til 
CAD-programkommandoer, men også til CADprofi-programkommandoer. CADprofi har også interne kommandogenveje, der 
fungerer uafhængigt af brugerdefinerede genveje:  

Generelle 
kommandoer 

CPX Forrige CADprofi-kommando  
CVP Ryd tegning fra ubrugte definitioner 

CPLMNU*/CPUMNU* Menubelastning/-fjernelse (kun nogle CAD-
programmer)  

Redigere 
kommandoer 

CPDEL Slet symboler 
ER Hurtig redigering 
CPEXP CADprofi – eksplodere 
CPED Redigere symboler 
CPINS Indsæt lignende objekt 
CPVIEW Opret alternativ visning 
CPTRAY Søg efter egenskaber 
CPPLS Skematiske linjer - rediger 
CPJ2D Joinforbinde generelle elementer 
CPJVD Deltag i detaljerede elementer 
CPDIV Opdele generelle elementer 
CPE2D Redigere elementer 
CPISO Isolering af generelle elementer 
CPFL Flanger af generelle elementer 

Hurtige 
tegneværktøjer 

CPAXL 
CPAXC 
CPMID 
CPBST 

Akse 
Cirkelakser 
Midtermærke 
Bisector 



CADprofi 

 CADprofi Electrical  udvidelse af modulopbygget apparatbibliotek

Modulopbygget apparatbibliotek, der er 
tilgængeligt i CADprofi-programmet, er 
blevet udvidet med: 

• Målerelæ til differentialstrøm.

• 4P-kontaktorer.

• 1NO, 1NC front ekstra kontakter til
motorkontakter.

• Multifunktionelle
modulopbyggede målere og
panelmålere.

• Smalle profilgrænsefladerelæer.
• MCB'er og resterende

strømenheder med overstrøms-
modulet RCBO - enkeltmodul.

• AFDD bue fejl detektorer -
enkelt-modul.

• AFDD bue fejl detektorer til
MCB'er og RCBOs.



CADprofi 

 CADprofi Elektrisk  plastbakker

Kabelplastbakker med tilbehør er blevet 
tilføjet til Busbars og kabelbakker 

kommando. 

Det er muligt at skabe top- og 
frontvisninger (visning af installation, 
f.eks. på væggene).



CADprofi 

 CADprofi HVAC & Piping  udvidelse af inspektionskamre

Nye typer (200, 630, 800, 1000) 
inspektionskamre er blevet tilføjet i både 
detaljerede og skematiske synspunkter. 



CADprofi 

 CADprofi HVAC & Piping  anemostats uden udvidelsesboks

Anemostats uden ekspansion kasser er 
blevet føjet til Outlets kommando.   



CADprofi 

 CADprofi HVAC & Piping  kombinerede halvskruebeslag

Fagforeninger og halvrørsforbund er blevet 
føjet til polypropylenrørsystemet i 
rørene – detaljerede visninger  . 

Der er føjet halvrørsforbund (3/8", 1/2", 3/4", 
1", 1 1/4", 1 1/2", 2") til  
Parametrisk armatur kommando. 



CADprofi 

 CADprofi HVAC & Piping  udvidelse af KORADO radiatorbibliotek

Nye varmeapparater er blevet tilføjet til 
Korado bibliotek, herunder: 

• RADIK CLASSIC-R (panelvarmer).
• RADIK CLEAN (fladskærmsvarmer).

• RADIK CLEAN-VK
(fladskærmsvarmer med
termostatventil).



CADprofi 

 Opdatering af BCS-bibliotek

  BCS-virksomhedens bibliotek understøtter 
udformningen af IP-videoovervågningsanlæg. 

I den nyeste version af CADprofi er BCS-biblioteket 
blevet opdateret med nye produkter, herunder: 

BCS-LINJE: 
• IP-videooptagere (4, 8, 16, 32, 64, 128

kanaler).
• IP-kameraer (boks, kugle, kuppel, PTZ,

fiskeøje).
• ANPS-kameraer
• Panoramakameraer.
• Termokameraer.
• Tastaturer.

BCS-punkt: 
• IP-videooptagere (4, 8, 16, 32, 64 kanaler).
• IP-kameraer (kugle, kuppel, PTZ, boks).



CADprofi 

 Opdatering af fabrikanternes biblioteker: 



CADprofi 

 Justering af mange grundlæggende CAD-programmer

CADprofi 2021.07 er blevet justeret til at arbejde med nyeste CAD-programmer, herunder: IBS CAD 2021 og ArCADia 12.1. 
CADprofi 2021 arbejder i øjeblikket med mange grundlæggende CAD-programmer, herunder: AutoCAD (siden 2000-
versionen), BricsCAD, GstarCAD, IntelliCAD, progeCAD, ZWCAD, ARES Commander Edition og andre.  



CADprofi 

CADprofi 2021.05 



CADprofi 

 CADprofi Architectural  tegnevægge med isolering 

Tegning vægge med fyldt isolering er blevet 
tilføjet til CADprofi Architectural. 



CADprofi 

 CADprofi Electrical  udvidelse af biblioteket med brandsikringssymboler

Følgende symboler er blevet tilføjet til 
biblioteket i brandsikringssystemet:  

• Knap til ventilation, røgudstødning og
slukningskontrol.

• Tjenestesender.
• Regn/ vindsensor.
• Udluftningskontakt med nøgle.
• Indsugningsdetektor.
• Lofthøjttaler, vægmonteret.
• Strømforsyning til

brandsignalering og
automatisering.

• Multi-band IR flamme detektor.
• Radio røgalarm.
• Adapter til radiodetektorer, sidelinje.
• Parallel signalterminal.
• Manuajeg kalder punkt.
• Overvågnings- og styreelement, multi-

output kontrol, multi-input kontrol.
• Adresserbar akustisk, tone- og

stemmesignaleringsenhed.



CADprofi 

 CADprofi HVAC &Piping  udvidelse af husholdningsapparater symbolbiblioteket

Yderligere symboler for gasapparater er 
blevet tilføjet til programmet, herunder:  

• Gaskomfur (2, 4, 6, 8 brænder).
• Bærbar gaskomfur (2, 3, 4 brænder).
• Gasopvarmningsstol (1, 2, 3 brænder).
• Gasbagerovn.
• Gasovn til pizza.

Yderligere symboler er tilgængelige i symbolerne 
og VVS-objekter - Planlæg  kommandoer. 



CADprofi 

 Udvidelse af ABB bibliotek  elektriske ordninger 

ABB-biblioteket, der er tilgængeligt i 
CADprofi, er blevet udvidet med 
eksempel på elektriske diagrammer over 
kontrolsystemer til frekvensomformere. 



CADprofi 

 Opdatering af Elko-Bis bibliotek 

Elko-Bis biblioteket, der er tilgængeligt i 
CADprofi, er blevet opdateret med nye master 
med den angivne maksimale 
vindmodstandsparameter.  
Muligheden for at fastgøre tilbehør til 
masterne (justeringssæt, skiver, støttestænger 
osv.) er også blevet føjet til programmet. 



CADprofi 

 Opdatering af producentbiblioteker



CADprofi 

 Justering af mange grundlæggende CAD-programmer

CADprofi 2021.05 er blevet justeret til at arbejde med nyeste CAD-programmer, herunder: AviCAD 2021, CADian 2021, 
CADdirect 2022, CADopia 21, CADMATE 2020 og SilicaCAD 2021. 
CADprofi 2021 arbejder i øjeblikket med mange base CAD programs, herunder: AutoCAD (siden 2000-versionen), 
BricsCAD, GstarCAD, IntelliCAD, progeCAD, ZWCAD, ARES Commander Edition og andre. 



CADprofi 

CADprofi 2021 

Oversigt over de vigtigste ændringer, der er foretaget i programmet siden CADprofi 2020.01-versionen.



CADprofi 

Indholdsfortegnelse: 

- Generelle kommandoer  (påvirker  alle  moduler)

- CADprofi Arkitektonisk

- CADprofi Elektrisk

- CADprofi Mekanisk

- CADprofi HVAC

- Producentbiblioteker

- Tilpasning til  CAD-programmer



CADprofi 

 Optimering og acceleration af Program 

I den aktuelle version af programmet er der indført 
mange kodeoptimeringer, takket være hvilke 
åbninger af dialogbokse med symbolbiblioteker er 
blevet fremskyndet flere gange, og derudover er 
nogle CADprofi-kommandoer blevet betydeligt 
fremskyndet (f.eks. isolerende 2D-fittings, indsætter 
flanger i 2D-fittings og genererer 
energidistributionsdiagrammer). Kodeoptimeringen 
påvirker CAD-programmer baseret på arx/zrx 
/grx/brx-teknologien.  
I såmig kommandoer, yderligere muligheder er blevet 
indført, f.eks evnen til at angive eventuelle blok navne 
(når du tilføjer symboler til programmet selv), evnen 
til at låse skalering af symboler i grafiske legender, 
og andre. 
Muligheden for at bestemme placeringen af 
objekter er blevet føjet til systemet til oprettelse af 
specifikationer. Specifikationerne kan nu indeholde 
oplysninger om, i hvilke rum eller zoner de enkelte 
objekter er placeret. 
Denne mulighed giver brugeren mulighed for at 
definere mængden af materialer i forhold til 
f.eks.



CADprofi 

 CADprofi  placering af objekt (kommandoudvidelse)

Kommandoen Arranger giver brugeren mulighed for 
hurtigt at arrangere objekter i udvalgte rum. Det er 
muligt at arrangere objekter i udvalgte rum, i den 
angivne grænse (polylinje) eller i den nytegnede 
grænse. I den nyeste version af programmet er 
kommandoen blevet udvidet med mulighed for at 
placere objekter: 

• i rektangulær matrix

• langs angivne punkter

• langs linjen eller polylinjen.

Se video 

Kommandoen Arranger øger  
indføring af branddetektorer, sprinklere, 
belysning og andre genstande. 

http://www.cadprofi.com/main/videos/en/placement2/placement2.html
http://www.cadprofi.com/main/videos/en/placement2/placement2.html


CADprofi 
 CADprofi  integrerede beregninger for centralvarme- og vandinstallationerne 
En helt ny ordning generator for 
decentraliseret varmt vand forberedelse er 
blevet indført i KaMo biblioteket. Denne 
generator er integreret med de hydrauliske 
beregninger af centralvarmesystemet og 
vandinstallationerne.  
Programfunktionalitet: 
• Ubegrænset antal risers og gulve..
• Et vilkårligt antal modtagere, der er

tilsluttet risers.
• Enhver forgrening i ordningen med

automatisk korrektion af kabelføring..
• Mulighed for at definere ordningens

begyndelse på underetagen eller på et
hvilket som helst tidspunkt (f.eks. på
øverste etage, hvis der er en varmekilde
der).

• Mulighed for at benytte
beboelsesstationer, der arbejder for behovet
for centralvarme og/eller varmt vand.
Typiske centralvarmedistributører, som
radiatorer eller andre modtagere er tilsluttet
(f.eks. gulvvarmekredsløb), kan anvendesi
stedet for stationer. Takket være dette kan
programmet bruges til at designe enhver
centralvarme faciliteter. Hovedvinduet, der giver brugeren mulighed for nemt at definere ethvert skema 

• Automatisk fuldførelse, kopiering og sletning af modtagertilstande giver brugeren mulighed for hurtigt at definere skemaet.
• Mulighed for at designe installationer med "tretrådsstationer" (med fælles returrør og separate forsyningsrør til centralvarme og 

varmt vand).



CADprofi 
• Mulighed for at definere systemer bestående

af to ordninger. Det er needed, når en
varmekilde arbejder med to varmekredsløb.

• Automatisk valg af rørdiametre.
• Omfattende hydrauliske beregninger til

centralvarme med bestemmelse af
endelige tryktab.

• Automatisk valg af cirkulationspumper og
bufferopladningspumpe (Wilo eller
Grundfos).

• Bestemmelse af spidseffekt, bufferkapacitet
og den krævede effekt fra varmekilden.
Parametrene for en ekstra varmekilde (f.eks.
varmepumper eller solpaneler) tagesi
betragtning.

• Automatisk udvælgelse af husstationer
baseret på DHW-kapaciteten eller efter
bestemmelse af typen og mængden af
sanitetsredskaber, der vil blive fastgjort til
stationen. Vindue til valg og bestemmelse af beregningsflow til varmtvandsforberedelsesstation 

• Automatisk genberegning og genvalg af hjemmestationer, når installationsdriftsparametrene ændres (f.eks. når flowet
temperaturændringer).

• Beregning af koldtvandssystemet med valg af optimale rørdiametre for at justere tryktabene til det tilgængelige tryk
fra vandforsyningsnettet.

• Automatisk tegning af skema med markeringer af rørdiametre, trykfald og strømme.
• Mulighed for at gemme projekter i filer, der giver mulighed for senere redigering eller oprettelse af

installationsvarianter (projektets struktur gemmes, ikke dwg-filen).
• Indsætning af tabeller med tekniske parametre og beregningsresultater i lodtrækningen g.
• Oprettelse af specifikationer med modtagere samt antal og typer af rør (til centralvarme- og vandinstallationer).



CADprofi 

Scheme fragment: 



CADprofi 

Prøveudskrift med centralvarmeberegninger 



CADprofi 

 CADprofi Architectural  ændringer i vægtegning

Vejen til at tegne vægge er blevet ændret i 
CADprofi Architectural. I øjeblikket giver 
programmet dig mulighed for at vælge en af 
væggene som den vigtigste, som desuden 
kan tegnes med symmetriens akse. 
En anden ny funktion er evnen til at tegne 
vægge langs symmetriaksen i 
hovedvægslaget.  



CADprofi 

 CADprofi Arkitektoniske  L og U form trapper 

Trappebiblioteket, der er tilgængeligt i 
CADprofi Architectural, er blevet udvidet til 
at omfatte L-formtrapper, U-formtrapper og 
U-formtrapper med landing.
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Kommandoerne Busbars og kabelbakker 
 er blevet udvidet. 

Busbarbiblioteket er blevet udvidet med 
yderligere elementer, herunder hoveder til 
koblingsudstyr og transformere. I øjeblikket 
omfatter systemet alle de elementer, der er 
nødvendige for at designe busbars 
installations. 
Kabelbakker systemer blev også tilføjet til 
kommandoen: perforeret og ikke-perforeret 
metalplader bakker, mesh bakker og kabel 
stiger. 
Disse systemer giver brugeren mulighed for at 
lave mere nøjagtige tegninger, mens de angiver 
tilbehør (fastgørelsesmaskiner, stik, partitioner og 
dæksler). Muligheden for at specificere tilbehør er 
også blevet introduceret til det tidligere 2D-
kabelbakkesystem.  

Alt tilbehør er inkluderet i styklisten. 

Biblioteket er parametrisk, så ved blot at indtaste eventuelle dimensioner, kan 
biblioteket udvides uafhængigt af brugere med yderligere typer og størrelser. 
Som et resultat kan systemkomponenter fra enhver producent bruges i 
projekter. 

 CADprofi Electrical  ændringer i busbar- og kabelbakkesystemer
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 CADprofi Elektriske  brandalarm kontrolpaneler

Koblingsudstyrsbiblioteket, der fås i 
CADprofi Electrical, er blevet udvidet med 
brandalarmstyringspaneler fra Awex, 
Bosch, D + H, LST, POLON-ALFA, Satel og 
Siemens. 



CADprofi 

 CADprofi Electrical  udvidelse af modulopbygget apparatbibliotek

Biblioteket af modulære apparater til 
rådighed i CADprofi Electrical er blevet 
udvidet, med to-, tre- og fire-niveau 
terminaler, stik, distribution blokke, bue fejl 
detektionsanordninger og bue fejl 
detektionsanordninger med integreret 
RCBO (AFDD). 



CADprofi 

 CADprofi Mekanisk  nem filtrering af biblioteker 

Alle biblioteker i de standardiserede dele 
og stålfigurer er optimeret til praktisk 
filtrering, f.eks. efter dimensioner, navne 
osv.  

Når filteret er tilføjet, kan det gælde 
for hele biblioteket, hvilket gør det 
meget lettere at vælge de forskellige 
elementer, der er nødvendige for at 
designe en given komponent - for 
eksempel at vælge bolte, skiver og 
møtrikker med en bestemt diameter. 
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 CADprofi Mekanisk  biblioteksudvidelse, herunder indiske standarder

Programbiblioteker er blevet udvidet med 
yderligere standarder, herunder elementer 
af den indiske industristandard (IS): 
• Hovedbolte: sekskantede, cylindriske,

firkantede, countersunk, konstruktion
bolte, skulder bolte.

• Valsede hovedskruer.
• Stålfigurer (L-figurer, U-figurer, I- 

figurer).
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 CADprofi HVAC - Rør - og KORADO radiatorer 

KORADO varmeapparater er blevet 
føjet til CADprofi HVAC &Piping 
biblioteker og Purmo varmeapparater 
er blevet opdateret. 
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 CADprofi HVAC & Piping  HAWLE fittings og rørsystem

HAWLE vandbeslag og rørsystem i 
detaljerede visninger er blevet tilføjet til 
CADprofi HVAC &Piping biblioteker. 
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 CADprofi HVAC - Rør sadler 

Pipe sadler er blevet tilføjet til 
programmet, herunder: 

• Rør sadler til PE- og PVC-rør.
• Rør sadler til stålrør.

• Armatur til rør sadler.
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 CADprofi HVAC & Piping  udvidelse af kommandoen over afsætningsmuligheder

Outlets kommando er blevet udvidet med 
SMAY selskab forretninger og Maico 
Ventilatoren tag blæsere. 
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 Nyt Dahua bibliotek 

Nyt bibliotek tilgængeligt i CADprofi-
programmet indeholder Dahua Electric-
produkter, herunder:  
• Netværksoptagere.
• IP-kameraer.
• Netværkstastaturer.
• Skærme.
• Skifter.
• VDP-produkter (lejlighed, modulopbygget,

skærme, tilbehør).

Biblioteket indeholder også VDP Dahua-ordninger. 
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 Nyt Relpol-bibliotek

Nyt bibliotek tilgængeligt i CADprofi-
programmet indeholder Relpol Electric-
produkter, herunder:  
• Miniature, industri, installation,

interface, jernbane,
programmerbare, tid og
overvågning relæer.

• Signallamper.
• Kontaktorer.
• Softstartere.
• Strømforsyninger.
• Overspændingsfanger.
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 Nyt Siemens-bibliotek 

Nyt bibliotek tilgængeligt i CADprofi-
programmet indeholder Siemens-
produkter, herunder:  
• Miniature afbrydere.
• RCBOs
• Strømafbrydere, der betjenes af

reststrømmen.
• RCD-tilføjelsesblokke.
• Selektive hovedafbrydere.
• ENHEDER TIL REGISTRERING AFDD

Arc-fejlregistrering.
• Lynnedslagsafstødere.
• 5TL1 Tænd/Sluk-kontakter.
• 5TE1/5TE2 switch afbrydere.
• Skift afbrydere.
• Motoriske afbrydere.
• Kontaktpersoner
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 Nyt Schrack Technik bibliotek 

Nyt bibliotek tilgængeligt i CADprofi-
programmet indeholder Schrack Technik-
produkter, herunder 
• Miniature og resterende afbrydere.
• Enheder til registrering af arcfejl.
• Overspændingsbeskyttere.
• Tænd-sluk- og hovedafbrydere.
• Sikring af switch-frakoblinger.
• Motorbeskyttende afbrydere.
• Kontaktorer.
• Relæer (PLC EASY-serien).
• Bløde startere.
• Kontrol og signalering.
• Indlæs kontakter.
• Kredsløbs- og luftafbrydere.
• Skift afbrydere.
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 Nyt NOARK Electric bibliotek 

Nyt bibliotek tilgængeligt i CADprofi-
programmet indeholder NOARK Electric-
produkter, herunder: 
• Miniature og resterende afbrydere.
• RCD-tilføjelsesblokke.
• Overspændingsbeskyttelsesanordninger.
• Isolatorer.
• Motoriske afbrydere.
• Kontaktorer.
• Relæer.
• Energimålere og CT'er.
• Kontrol og singalling.
• Støbte kasse- og luftafbrydere og

afbrydere.
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 ABB biblioteksudvidelse  frekvensomformere med lav spænding 

ABB-biblioteket, der er tilgængeligt i 
CADprofi, er blevet udvidet med 
lavspændings-frekvensomformere 
(industrielle drev, drev til vand, drev til 
HVAC).  
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 Opdatering af Hager bibliotek 

Hager bibliotek er blevet opdateret med: 

• en ny produkttræstruktur, der er mere
intuitiv og fremskynder
enhedssøgningen,

• den nyeste serie af enheder med
QuickConnect-systemet,

• et udvidet bibliotek med KNX-
systembygningsautomatiseringspr
odukter

• de nyeste Hager Lumina produkter.

Dette bibliotek er tilgængeligt i Polen 
og Ukraine-regionen. 
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 KaMo  produktopdatering og en ny kedelrum skematisk generator 

I kedelrummet diagram generator, nye 
systemer bruger den universelle Combi 
Control regulator. I generatoren kan 
brugeren vælge et specifikt system af buffere 
(1, 2 eller 3 buffere tilsluttet i serie eller i 
Tichelmann-systemet). Det er også muligt at 
definere antallet af varmekredsløb med 
udvælgelsen af de ønskede pumpegrupper.  
Et komplet sæt af nye boliger stationer til 
decentraliseret varmt vand forberedelse er 
også blevet introduceret til KaMo biblioteket. 

Hovedvinduet, der giver brugeren mulighed for nemt at definere 
ethvert skema 
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 Opdatering af fabrikanternes biblioteker: 
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 Justering af mange grundlæggende CAD-programmer

CADprofi 2021 er blevet justeret til at arbejde med nyeste CAD-programmer, herunder: 4MCAD 21, ActCAD 2020 - 2021 (x64), 
AutoCAD 2021, ArCADia 12, Ares Commander 2020, BricsCAD 2021, CMS IntelliCAD 9.2 (x64), GstarCAD 2021, INTERsoft 
IntelliCAD 2020, progeCAD 2021, ZWCAD 2021. 
CADprofi 2021 arbejder i øjeblikket med mange grundlæggende CAD-programmer, herunder: AutoCAD (siden 2000-
versionen), BricsCAD, GstarCAD, IntelliCAD, progeCAD, ZWCAD, ARES Commander Edition og andre.  
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