
 

 

 
 

   

IInntteerrlloocckk  IInntteerrlloocckk  IInntteerrlloocckk  IInntteerrlloocckk  

CADMill 
Interlock 2012   

Lukituskaaviosovellus 



 

 

Omien symbolien tekeminen 
Reference Manager ikkuna: ristiviitausten 

hallintaikkuna 
Position Manger ikkuna: Laitepositioiden 
hallintaikkuna 

 
 
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 käyttössä 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.  

 

Symbolikirjastot 
Yleiset symbolit ( portit, viive, 

negaatio) 
Lukituskaaviosymbolit 
Toimintakaaviosymbolit; (display, 
combinations of control and display, 

control algorithm blocks, arithmetic 
and linearization blocks, adjustable 
limits, selectors and limiters, signal 

conventors ja equipments) SAMA-
kaaviosymbolit 
SSG kaaviomerkit Omien 
symbolimerkkien tallennus 

Sivuille tulostettavat tarramerkit 
 
Tietokantaominaisuudet 

Järjestelmä käyttää hyväksi 
prosessikaavion tietokantaa 
(esimerkiksi AutoCAD P&ID:n 
tietokanta), josta haetaan kuhunkin 

symboliin mahdollisesti liittyvä 
positiotieto ja mahdollinen 
laitekuvaus. Ohjelmistolla voidaan 
laatia kaavioita myös käyttämättä 

lainkaan prosessikaaviotietokantaa. 
Valmiin kaavion eri sivuille viittavat 
ristiviitatukset tallentuvat myös 

tietokantaan , jonka jälkeen niitä 
voidaan editoida tai poistaa kuvassa 
tai tietokannassa ja jälleen päivittää 
tiedot ajantasalle kumpaankin 

suuntaan. Sivuja poistettaessa, 
siirrettäessä, lisättäessä tai 
kopoitaessa kaavioon kaikki viiteisiin 

liittyvät tiedot ja symbolit päivittyvät 
tietokannan ansiosta oikein myös 
kaikkiin muihin sivuihin kuvaan ja 
tietokantaan. 

 
Muut käyttöominaisuudet  
Sivulta toiselle siirtyminen  

Sivujen poisto, siirto ja kopiointi 
Valittujen sivujen tulostus 
Sisällysluettelon generointi 
Automaattinen revisiohallinta 

Tarrojen lisäys automaattisesti 
sivuille 
Yksittäisten sivujen tallennus 

erillisiksi tiedostoiksi 
 

CADMill Interlock 2012 
ohjelmiston avulla suunnitellaan, 

muokataan ja ylläpidetään lukitus-, 
logiikka-, toiminta- ja ns. SAMA-
kaavioita ja hallitaan eri kaavioiden 

välisiä ristiviittauksia ohjelmiston 
tietokannan avulla. 
 

 
 
Helppokäyttöisyys 

Koska ohjemisto pohjautuu AutoCAD  
ohjelmistoon, on sen käytön 

oppiminen varsin helppoa. 
Ohjelmiston perustoiminnot ja 
käyttöliittymä ovat tuttuja AutoCAD 

ohjelmasta. Ohjelmistoa tukee myös 
AutoCAD P&ID:ohjelmistoa ja 
hyödyntää myös ohjelmiston 

tietokantaa. 
Lisenssi sisältää myös Project Data 
Editor ohjelmiston, jolla muokataan 

P&ID tietokantaan puuttuvia 
lukituskaaviosovelluksessa tarvittavia 
tietoja. 

 
Piirto-ominaisuudet 
Ohjelmistossa synbolimerkkien 

kuvaaminen tapahtuu kuten  
AutoCADissa lisäämällä eri 

kaaviosymboleja kuvaavia blokkeja 
piirustukseen. Signaaliviivojen 
piirtäminen tapahtuu esimerkiksi 

kuten perusviiva piirtäminen 
Piirtotoiminnot perustuvat 
muutoinkin suoraan AutoCADin 

peruspiirtotoimintoihin. 
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