INSTALLERA RADIATOR FAMILJER FRÅN WATT HEATING
1.

Hämta hem filen ”Watt radiatorer för Revit MEP.exe”, spara den t ex på Skrivbordet

2.

Dubbelklicka på filen för att packa upp den. Följande dialogruta visas.

3.

Klicka på Browse för att välja bibliotek att packa upp filerna till. Följande dialogruta visas.

4.

Filerna kan sparas i valfri mapp. Det skappas ett underbibliotek till vald mapp smo heter Watt Heating,
där hamnar filerna. Om ni använder CQTools MP rekommenderar vi att lägga filerna i mappen där
övriga familjer ligger. Mappens namn beror på version och språk på operativsystemet. På en svensk
version av Windows 7 och Revit MEP 2012 heter biblioteket ” C:\ProgramData\Cad-Q\CQTools\Revit
2012\CQTools MP\Content”
Klicka sedan på Unzip och filerna packas upp i ett underbibliotek till valt bibliotek.

5.

Nu är radiatorfamiljerna klara att användas i Revit-projekt.

SÄTTA IN RADIATOR FRÅN WATT HEATING I ETT REVIT PROJEKT
Att sätta in radiatorerna i ett projekt skiljer sig inte från att sätta in andra familjer i Revit. Radiatorerna är
”faced based” och kopplas till t ex väggytor.
Det finns olika sätt att ladda in radiatorerna i ett projekt:
1.
2.
3.

Dra in önskad familj med Utforskaren
Använda Load Family i Revit
Använda Family Browser (om du har CQTools installerad)

Dra in familj med utforskaren
1.
2.

Starta utforskaren och navigera till det bibliotek där du packade upp filerna. Välj önskad radiator familj
(.rfa) och dra in den till Project Browser-fönstret i Revit
Familjen läggs nu till i projektet

3.
4.
5.

För att välja storlek att sätt så högerklickar du på radiatorn i Project Browser och väljer ”Reload”
Välj filen som är markerad och tryck Ok
Följande dialog ruta visas

I dialog rutan kan man filtrera på olika egenskaper samt välja en eller flera storlekar (typer) som man
önskar att ladda in i sitt projekt.

Använda Load Family i Revit
Funktionen Load Family nås t ex från Insert-fliken eller efter man startat kommandot Mechanical Equipment på
Home-fliken. Med Load Family får du först navigera och välja familj att ladda in och sedan välja storlek (typ) på
samma sätt som är beskrivet ovan.

Använda Family Browser i CQTools
Är du en CQTools användare kan du använda funktionen Load Family from Library under CQTools-fliken.

