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Revit MEP 
 
Ventilation, VVS og El - Samlet 

 

  

 
Kursusbeskrivelse 
Vi har her samlet alle tre discipliner. 

 

Kursisten bliver guidet igennem alle fag 

i Revit MEP med tanke for, at det er et 

rådgivende ingeniørfirma der skal 

benytte produktet. 

 

Ventilation (HVAC), VVS og El er de 

fagmoduler der hører under begrebet 

MEP. Basisviden omkring det generelle 

Revit MEP, bliver gennemgået her, og det giver kursisten et godt overblik over Revit 

MEP. 

 

De 3 dage er delt op i, en dag med Ventilation, en med VVS og en dag med El. 

 

Du lære at linke andres modeller ind og bruge dem som grundlag, for eksempel 

arkitektens model. 

 

Ventilation 

Du lære at modellere hovedføringsveje, lave dimensioneringer af rør, og kontrollere at 

dine dimensioner og flowet i rørene er korrekte. 

 

VVS 

Du lære at modellere diverse typer at rør, vand, som spildevand, og varme, endvidere 

kommer du til at se hvordan du kan lave en kopi at arkitektens håndvaske/toiletter, og 

anvende dem i dit projekt. 

 

EL 

Du optegner diverse el symboler og lamper og ser hvordan du kan samle dem i en 

tavle, for at kunne kontrollere om den enkelte sikringsgruppe/fase er belastet for 

meget. 
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Information 
 
Kursusform, Pris og målgruppe 

 

 

 

Formål 

At lære at bruge de meste generelle funktioner i Revit MEP, således du kan deltage i 

den daglige projektering med Revit MEP. 

 

Forudsætninger 
Vi anbefaler at du have kendskab til tekniske installationer i byggebranchen og en 3D 

forståelse. Du bør også have Revit erfaring svarende til Revit - Basis I 

 

Varighed 

3 Dage 

 

Økonomi 

Prisen for kurset er 9.300,00 kr. eksklusiv moms 

 

Videre forløb 
Du kunne få meget mere viden om at skabe dine egne objekter ved at deltage på vores 

Opret egne MEP families/objekter 

 

Undervisningsform  

Kurset foregår som instruktørundervisning, kursisten får efter instruktion fra 

underviseren, selv lov til at teste mulighederne af. 

Alle instruktørerne ved CADXpert a/s er ATC instruktører og er ligeledes Revit 

Architecture Certified Professionelle og har mere end 40 års erfaring tilsammen. 

 

Kursussted 

Kurset udbydes af CADXpert a/s og afholdes i Aalborg, Horsens og Greve. 

 

Kursusmateriale og sprog 

De undervises på dansk, og efter CADXperts eget udviklet kursusmateriale. 

 

Hvordan tilmelder jeg mig? 

Tilmeld dig direkte i kursuskalenderen eller ring på telefon 76 288 110, hvis du har 

behov for rådgivning, om kurser.  

 

 
 

Rev. 4 – maj 2017 

http://www.cadx.dk/kursus/kursus-side.asp?mode=n1&cid=66&cmid=16

