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PLUS
AutoCAD LT

EN SVENSK BRANSCHANPASSNING FÖR AUTOCAD LT

AEC PLUS fyller AutoCAD® LT med hundratals symboler 
och dynamiska block som du som arkitekt, konstruktör 
eller brandingenjör behöver i ditt arbete för att kunna 
leverera enligt svensk standard. 
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PLUSAutoCAD LT
Spendera inte timtal på att skapa eget innehåll manuellt - låt AEC PLUS göra det jobbet åt dig.

AutoCAD® LT är en god grund att stå på när du vill rita i 
2D - däremot finns det inte något innehåll från start och 
AEC PLUS för AutoCAD LT är därför ett viktigt tillägg för 
smidig användning. AEC PLUS för AutoCAD LT innehåller 
flera hundratals färdiga symboler för att du ska kunna 
leverera snabbt, med hög kvalitet och enligt svensk standard. 

JOBBA SMART I 2D – ARKITEKTER, 
KONSTRUKTÖRER OCH BRANDINGENJÖRER
För att du ska kunna jobba mer effektivt i AutoCAD LT 
har vi i AEC PLUS tagit fram funktioner som helt enkelt 
sparar otroligt mycket tid. Ett litet urval av alla de som finns 
i programmet är :
• Text- och måttsättningsstilar med förinställd höjd, skala, 

färg och lager.
• Dynamiska block för t.ex. trappa, ramp eller slänt. 

Dynamiska block adderar flexibilitet och intelligens i 
dina blockreferenser. Du kan infoga ett block som kan 
ändra form, storlek eller konfiguration istället för att 
behöva infoga flera statiska block.

• Utökat antal isoleringstyper, skrafferingsmönster och 
konturlinjer.

• Dokumentationssymboler som till exempel norrpilar, 
systemlinjer och revideringspilar.

• Färdiga ritramar och ritstämplar.
• Allt innehåll är lagerstyrt helt enligt din disciplin.

FÖR DIG SOM ARKITEKT
Vi har gjort det enkelt för dig och lagt till mängder av 
symboler för just arkitektur. Här är bara några av alla de 
som finns i programmet:
• Symboler för fönster och dörrar.
• Förinställda linjetyper för väggar.
• Mängder av symboler för fast och lös inredning, 

illustrationer och hissar.
Vi törs lova att allt du kan tänkas behöva för att skapa 
kompletta handlingar finns tillgängligt för dig.

FÖR DIG SOM KONSTRUKTÖR
För konstruktörer har vi en mängd specifika symboler för 
ditt område. Exempelvis har vi i vårt bibliotek symboler för :
• Stål
• Betong
• Prefab
• Murverk
• Trä och limträ
• Fästelement
• Isolering
• Mark – spont och pålar
• Svetsar och armering
• Öppningar och nischer
• Väggar – förinställda linjetyper i lager.

FÖR DIG SOM BRANDINGENJÖR
Som brandingenjör behöver du symboler som uppfyller 
alla standardiserade regler inom området. AEC PLUS har 
symboler för allt du behöver som:
• A3-ritningar för informationstavlor med 

utrymningssymboler.
• Säkerhetssymboler
• Brandsymboler
• Varningssymboler
• Förbuds- och påbudssymboler

Exempel på detaljer ritade i AEC PLUS för AutoCAD LT.  

AEC PLUS är ett produktpaket som består av smarta 
tilläggsprogram för Autodesks programvaror för 
byggnation och infrastruktur. Gemensamt för alla AEC 
PLUS-program är att de tillför mängder av innehåll 
som gör det enkelt att leverera med hög kvalitet enligt 
svensk standard och samtidigt spara mängder med tid. 

AEC har över 30 års erfarenhet av byggbranschen. 
Vi använder problemställningar från egna och kunders 
projekt för att utveckla programvaror som optimerar 
arbetsflödet och underlättar i vardagen. 


