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AEC CADIUM Script Add-in 1.0.3 

AEC CADIUM Script Add-in kompletterar din installation av AEC CADIUM 2018 med nya och 

redigerade skriptmallar. Nya och uppdaterade skript sedan AEC CADIUM Script Add-In 1.0.2 markeras 

med asterisk (*). 

 

AEC CADIUM Script Add-in innehåller följande tillägg: 

• Nya och uppdaterade mallfiler 
För att göra det enklare att hitta rätt mallfil har ett flertal nya kategorier införts. 

Generella mallfiler 

Snap-inställning Anger inställning för Snap Mode och återställer sedan värdet. 

System Monitor Anger inställning för System Monitor och återställer sedan värdet. 

* Skapa mappar relativt Skapar mappar relativt den aktuella filen. 

* Aktuellt datum Tar fram dagens datum i olika format. 

* Sparad datum Tar fram det datum filen sparades. 

 

Text, linjer och skrafferingar 

Radera skrafferingar Raderar alla skrafferingar. 

Radera skrafferingar på layout Raderar alla skrafferingar på angiven layout. 

 

Block 

Radera dynamiska block Raderar alla instanser av namngivet dynamiskt block. 

Ändra blocknamn Ändrar namn på en blockdefinition. 

 

Koordinater och vyer 

Byt till ISO-vy Byter till angiven ISO-vy. 

Ändra till en vyport Ändrar till endast en vyport i toppvy. 

 

X-reffar 

Koppla från x-reffade bilder Kopplar från alla x-reffade bilder. 

 

Lagerhantering 

Radera lager Raderar angivna lager samt objekt på desamma. 

 

Underhåll 

Underhåll LT Kör ett urval underhållskommandon anpassade för AutoCAD LT, för att komprimera 

och reparera ritningar. 

Audit Utvärderar ritningen och korrigerar visa av felen, genom att köra kommandot Audit. 

* Rensa Rensar alla objekttyper inklusive regappar. (Skriptet korrigerat) 
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Rensa alla objekttyper Rensar alla objekttyper exklusive regappar. 

Rensa material Rensar alla material. 

Rensa regappar Rensar alla regappar. 

Rensa AutoCAD MEP Kör AutoCAD MEP-kommandot BLDSYSPURGE. 

Flytta filer relativt Flyttar filer relativt, till en underliggande mapp. 

* Släck rutnät Släcker rutnätet (Grid). 

* Snappa ej Slår av snappningen (Snap). 

* Ändra till 2D Wireframe Ändrar visning (Visual Style) till 2D Wireframe. 

 

Skalor och enheter 

Ange annotationsskala Anger annotationsskala och återställer till föregående flik. 

Ange annotationsskala LT Ändrar till Model-flik och anger annotationsskala. 

Ange linjetypsskalor Anger olika linjetypsskalor. 

* Ändra enheter Ändrar Drawing Units till mm, eller annan enhet. (Uppdaterat för AutoCAD 2023) 

Ange elevation 0 Anger elevationen till 0. 

 

Utskrift 

* Skriv ut Pdf Skriver ut PDF-filer i A1-format (svart/vit) och skriver över eventuellt befintliga filer.  

   (Skriptet korrigerat) 

Skriv ut Cals Skriver ut Cals-filer i A1-format (svart/vit) och skriver över eventuellt befintliga filer. 

Skriv ut Plot Skriver ut Plot-filer i A1-format (svart/vit) och skriver över eventuellt befintliga filer. 

Importera Page Setup Importerar Page Setup från angiven ritning. 

 

Flikar 

Byt till Layout-flik Byter till senast använda Layout-flik. 

Byt till Model-flik Byter till Model-fliken. 

 

MagiCAD 

Maskera MagiCAD-objekt Maskerar underliggande MagiCAD-objekt. 

MagiCAD skriptkommandon Listar MagiCADs skriptkommandon. 

 

 


