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Revit 
 
Opret egne families/objekter 

 

  

 
Kursusbeskrivelse 
På dette kursus gennemgås opbygningen Families altså objekter der anvendes i Revit. 

Der tages udgangspunkt i grundprincipperne, således at du opnår den fundamentale 

forståelse for opbygningen af Families. Herunder bl.a. forståelse for Family Template, 

reference planer og parametre. Endvidere skal vi se på et af de vigtigste begreber, 

nemlig at forstå relationerne mellem Families – Family Types og Instances. 

 

Det vil sige at vi lære at oprette objekter som har opbygning af forskellige former med 

parameter så du senere i et projekt bl.a. kan ændre størrelser, tænde, slukke for 

komponenter ændre materiale og definere deltaljeringen til de forskellige 

præsentationer. 

 

Der er et naturligt flow i kurset, dvs. vi starter med, at skabe simple Families og 

bygger herefter ovenpå, således at du får indblik i hvordan du kan skabe et stabilt og 

effektiv Family bibliotek til brug på tegnestuen. 

  

Der vil blive gennemgået både 2D detalje komponenter og 3D objekter. 

 

 
 

Du får for eksempel kendskab til: 

 

 Families Template 

 Diverse parameter 

 Reference Linier og – planer 

 Hvad forskel er op Type og Instance  

 

Gennem hele kursus forløbet vil der være praktiske øvelser, således at du får lov at 

afprøve de gennemgåede funktioner. For at gøre kurset så virkelighedsnært som 

muligt, er du velkommen til at medbringe egen Revit-model til brug for øvelserne.  
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Information 
 
Kursusform, Pris og målgruppe 

 

 

Formål 

Dette kursus gør dig i stand til at vedligeholde modellen, samt at opsætte Revit. Du vil 

kunne varetage opgaver som model- / CAD-ansvarlig i Revit. 

 

Forudsætninger 
Du skal have kendskab til Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1. 

Du skal være erfaren bruger af Revit Architecture, - MEP eller - Structure.  

 

Varighed 

2 Dage 

 

Økonomi 

Prisen for kurset er 6.700,00 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.  
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