&
BricsCAD, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD LT och ProgeCAD
CADdirekt BRAND är framtagen för att på ett enhetligt sätt kunna definiera brandskyddet för personer
och byggnader både i CAD och på ritning.

BRANDCELLSRITNINGAR
CADdirekt BRAND
Tydliga verktyg och ett genomarbetat
arbetsflöde gör att CADdirekt BRAND kan
användas direkt och blir snabbt lönsam.
Brand klasserna E, EW, EI, R, RI och REI är
placerade i egna verktygsfält.

BRANDLARMSRITNINGAR
BRAND SR/OR SBF 1021:1 och 1021:2
Brandsymboler för Brandlarmsritningar
OR/SR. Enda CAD applikation som stödjer
bägge SBF´s rekommendationer.
Ett stort antal brandsymboler för att beskriva
brandskyddet samt ligga som underlag för
Brandskyddsdokumentation, SBA
beskrivningar, Insats orientering, Brand OR och
SR.
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UTRYMNINGSPLANER
CADdirekt BRAND innehåller funktioner för
att skapa utrymningsritningar. Med 6 färdiga
mallar i format A4 och A3 skapar när lätt
tydliga handlingar. Och kan snabbt och enkelt
uppdatera utrymningsplanerna
ombyggnationer eller verksamhetens
förändringar.
Mallar för att följa strukturer beskrivna i
SS2875-1996 eller SS2875-2019

SS2875-1996

SS2875-2019
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INSATSPLANER
I Sverige finns två rekommendationer hur
insatsplaner skall upprätta. Räddningstjänsten
syd och Svenska Brandskyddsförening.
Utseendet skiljer lite mellan direktiven.
CADdirket BRAND har fullt stöd för båda
strukturerna.

Symboler för Insatsplaner enl BSF

Symboler för Insatsplaner enl Räddningstjänsten syd

Systematiserat ArbetsMiljöarbete
Arbetsmiljölagen föreskriver att farliga
arbetsmiljöer skall vara dokumenterade för
vilken skyddsutrustning om skall användas vid
arbetsplatsen.
Med CADdirekt BRAND kan dessa ritningar enkelt upprättas och revideras. Ritningarna kan användas av
skyddsombud vid arbetsplatsbesiktningar. Så att skylning vid arbetsplatsen överensstämmer med
föreskrifter.

CADdirekt BRAND är utvecklad för BricsCAD, AutoCAD, AutoCAD Architecture,
AutoCAD LT samt för progeCAD. 100% DWG innebär att färdiga ritningar/filer kan flyttas
problemfritt mellan de olika CAD program och versioner. Detta innebär att man skapar
framtidsäkrad dokumentation redan idag.
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Val av CAD plattform?
CADdirekt BRAND/CADdirekt BRAND LT kan installeras på ca 50 st olika alternativ CAD alternativ.
Prisbilden varierar stort progeCAD ca .4900 Kr till AutoCAD ca 17 000 Kr/år. Oavsett ert val av CAD
plattform blir dina CAD modellen i formatet DWG.

Se vår Video om CADdirekt BRAND. Videon visar korta sekvenser hur de olika typer av dokument skapas
eller boka en personlig DEMO.
Är du fortfarande inte övertygad om att CADdirekt BRAND är en CAD applikation som kommer att
underlätta ert dagliga arbete erbjuder vi er att testa CADdirekt BRAND/CADdirekt BRAND LT under
30 dagar helt utan kostnad. Under er 30 dagars utvärderingsperiod finns inga begränsningar i
funktioner.
Licenser på CADdirekt BRAND/BRAND LT kan endas hyras/år. I Hyran ingå alla uppgraderingar.
Beskriv för oss på CADdirekt om ditt utgångsläge så skall vi ge er förslag på en kostnadseffektiv lösning.
Priser och licensalternativ hittar du på www.caddirekt.se Priser.
Grunden av applikationen CADdirekt BRAND utvecklades i samråd med Brandingenjör Magnus
Nordberg, Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB och Kurt Löwnertz, Sweco. Vidare utvecklingen sker i samråd
med alla användare.

CADdirekt. Rita som du tänker.. Tänk före du ritar.
Citat om CADdirekt BRAND
“Det har arbetats en längre tid i flertalet projekt att försöka få enhetliga symboler gällande
brandritningar. Med denna applikation finns nu alla möjligheter att brandritningar får ett mer enhetligt
utseende vilket underlättar för användarna av ritningarna. ”
Magnus Nordberg
Civilingenjör Riskhantering / Brandingenjör
Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB
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