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DDS-CAD Konstruktion 

Det självklara valet för trähuskonstruktion
Oavsett om ert företag har en liten produktion av småhus i lösvirke eller en stor produktion av industriellt 
framtagna volymhus så är DDS-CAD Konstruktion ett mycket effektivt verktyg för framtagning av 
produktionshandlingar.

Från arkitektritning till produktions-
handling med ”ett” knapptryck!

Rubriken kanske är en sanning med modifikation 
men det är förbluffande enkelt att skapa 
produktionshandlingar utifrån arkitekt-underlaget med 
DDS-CAD Konstruktion!

Underlaget hämtas från 3D-modellen, skapad i DDS-
CAD Arkitekt, och golv-, vägg- eller takkonstruktionen 
skapas per automatik utifrån en defaultmall, som 
följer med programmet, eller utifrån en skräddarsydd 

mall anpassad efter er produktion! Användaren har 
dock möjlighet att, när som helst, ändra/lägga till 
konstruktionslösningar och detaljer i projektet samt 
interaktivt göra ev. ändringar, ner på regel-/skivnivå!

DDS-CAD Konstruktion ger användaren möjlighet att 
utnyttja upp till 9 skikt i de olika konstruktionsdelarna.

För varje konstruktionsdel skapas en kaplista som 
innehåller all relevant information för varje regel/skiva. 
Det går även att ta fram listor per våning, löpmeter av 
viss typ, summerad etc. Alla listor kan överföras till 
Excel.

Komplement 
till DDS-CAD 

Arkitekt

https://www.elecosoft.se/programvaror/dds-cad
https://www.elecosoft.se
https://www.elecosoft.se/
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Mer information
Har du frågor, vill få mer information eller offert vänligen     
kontakta oss på telefon 010-130 87 00 eller via email 
info@elecosoft.se

Takplan
Takmodulen hanterar både 2D- och 3D-presentationer. 
En komplett 3D-konstruktionsmodell av byggnaden 
kan därmed enkelt presenteras. Dessutom kan man få 
ut elevation av måttsatta takåsar med specifikation av 
hak-, start- och slutdetaljer för arbetsritningar.

3D modell / IFC
Man kan när som helst ta upp en komplett 3D-modell 
av träkonstruktionen. Denna kan antingen bestå av 
bara det bärande systemet, alternativt komplett med 
skivor, läkt och panel. Det går även att exportera 
konstruktionen till IFC vilket ger en unik möjlighet att 
kvalitets-kontrollera konstruktionen. I IFC kan man 
också ta in andra BIM modeller för kontroll mot andra 
aktörer, t.ex. för kollisionskontroll.

CAD Konstruktion. Moderna ”pre-cut” maskiner 
både kapar, fräser och borrar. Man kan till exempel 
automatiskt fräsa urtag för väggreglar i syll/
hammarband. För golv-/vägg-/takelement exporteras 
mycket detaljerad information om var skivor/läkt/
panel ska spikas, där det ska skäras ut för öppningar 
etc. Stora besparingar kan därmed uppnås genom 
automatisering av processer, större precision, bättre 
kvalitet, lägre felprocent och bättre ekonomi.

Inte bara trä
Även om DDS-CAD Konstruktion, ursprungligen, 
är framtagen mot trähusindustrin så finns det inga 
hinder för att anpassa programmet mot andra typer av 
elementbyggande.

https://www.elecosoft.se/

