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CADMill 
Automation 2012   

Sähköautomaatiosovellus 



 

 

Ohjelman generointitoimintojen avulla voidaan 
muodostaa esim. kaikki projektiin kuuluvat 

piirikaaviot automaattisesti ja täyttää 
piirustusarkkien otsikkotiedot suoraan 
tietokannasta. Ohjelma tekee myös 

useampisivuisten piirikaavioiden sivutuksen 
automaattisesti. 
 

Piirikaaviot tallennetaan dwg-formaattiin.  
 

Instrumentti- ja moottoripiireihin liittyvät 
luettelot voidaan tallentaa sekä excel- että pdf-
muotoon 

 
Profox Companies Oy – 
laitossuunnittelun asiantuntijayritys 
 

 Profox Companies Oy on suomalainen 
asiantuntijayritys, joka on keskittynyt 
prosessiteollisuuden suunnittelusovellusten 

myyntiin ja markkinointiin laite- ja 
laitossuunnittelijoille.  Sovellusten 
kehittämisestä vastaa auktorisoitu 

kehittäjäyritys Codemill Oy. 
 Profox Companies Oy:llä ja Codemill Oy:llä on 
pitkä kokemus prosessiteollisuuden 

suunnittelujärjestelmistä 1990-luvun alusta 
alkaen. CADMill lisenssejä on käytössä nykyään 
yhteensä noin 3000 kappaletta paperi- ja sellu-

teollisuuden, prosessiteollisuuden, vesihuolto-, 
ja energia-alan sekä laitevalmistusta 
harjoittavissa yrityksissä.  Koko CADMill 
järjestelmä on kehitetty yhdessä  
pilottiasiakkaiden kanssa heidän tarpeidensa 
mukaisesti.  

 

CADMill Automation 2012  
on teollisuuden automaatio- ja 

sähkösuunnitteluun kehitetty 
sovellus. Se sisältää 
tietokantapohjaisen 

suunnitteluohjelman, 
raportointigeneraattorin sekä 
piirikaavioiden ja keskuslayout 

kuvien generointiin tarvittavan 
AutoCAD pohjaisen (tukee myös 
AutoCAD P&ID ohjelmistoa) 

osion. 
PDF tai .DWG faatissa.  
Ohjelmalla suunnitellut 
instrumentti- ja moottoripiirit 

tulostetaan automaattisesti 
piirikaavioiksi AutoCAD 
pohjaisen käyttöliittymän avulla  

Sen avulla generoituja 
piirikaaviota voidaan myös 
muokata tekemällä niihin 

tarpeellisia lisäyksiä ja 
muutoksia.   
 

CADMill Automation 2012 
tukee tällä hetkellä seuraavia 
automaatiojärjestelmiä: 

 Alcont 1  
 Alcont 3000  

 Autolog  
 Damatic XD / Metso 

DNA 
 Measurex  

 Siemens S5  

 Siemens S7  

 
 

 
CADMill Automation 2012 

ohjelmiston avulla suunnitellaan, 
muokataan ja ylläpidetään 
instrumentti- ja moottoripiireihin 

liittyvää tietokantatietoa, raportteja 
ja graafisia piirikaavioita 
 

 

 
 
CADMill Automation 2012 ohjelman 
avulla suunnitellaan ja ylläpidetään: 

 järjestelmät  

 prosessiasemat, kaapit, kehikot 
ja korttipaikat  

 prosessikortit, IO-kortit ja 
kanavatristikytkennät ja 

kenttäkotelotsähkönsyöttö- ja 
ilmanjakokeskuksetrunko- ja 
kenttäkaapelit  

 kenttälaitteet ja muuntimet  

 vakiokytkennät  

 
Sähkösuunnitteluominaisuu-
det sisältävät: 

 parametrinen riviliitinrimojen 
luonti ja numerointi 

 automaattiset risti- ja 
sijaintiviittaukset  

 kaapelikampausten luontiliitynnät 

ohjelmoitavaan logiikkaan ja 
automaatioon 

  omien symboleiden ohjattu 
luonti 

  monipuoliset 
tulostustoiminnot kuten 
jonotulostus  

 

 

Profox Companies Oy;  Autodesk Partner,  CADMill ja Navisworks järjestelmätoimitukset 

Järvenpää, Wärtsilänkatu 61, 04440 Järvenpää, puh: 0207 416620 

UK  Cambridge,  5, The Visualisation Centre,  Cambridge CB1 9BG 

Ohjelmistokehitys; Codemill Oy, Koivukoskenkatu 17, 87100 Kajaani puh: 0400-745 352 

sales@profox.com, http:///www.profox.com 
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