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CCI leiðbeiningar fyrir Revit 
Dæmi um uppsetningu eiginda í Autodesk Revit 
Gefa þarf upp eftirfarandi eigindi (parameters) og skulu þeir vera staðsettir eins hjá öllum fagsviðum 
undir „Identity Data“ í Revit líkani. Stöðluð eigindi CCI skal nota við uppsetningu Revit sniðmáts  
(https://anvisninger.molio.dk/Gratis-vaerktojer/CCS%20Egenskaber/CCI_Shared_Parameter_Fil).  

Myndir sýnir dæmi um eigindi (parametra) annars vegar fyrir flokkun eigna og hins vegar fyrir flokkun 
tegunda.  

 

Þau eigindi (Parameter) sem setja skal inn: 
• CCIClassCode 
• CCIClassCode[Type]  
• CCIFunctionalID  
• CCIMultiLevelLocationID 
• CCIMultiLevelTypeID  
• CCISingleLevelID 
• CCISingleLevelLocationAtID 
• CCITopnode 
• CCITopnode[Type]  
• CCITypeID 
• CCITypeID[Type] 

  
Öll eigindi sem hafa [Type] endingu eru type 
eigindi og önnur eigindi eru instance. 
Hafa skal í huga að sum eigindi eiga ekki að vera 
á öllum hlutum, sjá CCI leiðbeiningar. 

 

 

http://www.bim.is/
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Type eigindi á vegg. Hægt er að auðvelda 
flokkun CCIClassCode og CCITypeID með því að 
fylla út í þau eigindi undir type. Hafa skal í huga 
að Instance eigindi taka alltaf forgang yfir type 
eigindi. 
 

Instance eigindi á vegg. 

  
Eigindi hlutum tengt kerfum t.d. baðkar. Þar 
bætist inn eigindið CCIFunctionalID. 
  

Eigindi rýma og svæða. Þar bætist inn eigindið 
CCIMultiLevelLocationID. 
  

   

http://www.bim.is/
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Uppsetning CCI í IFC export 
Þegar Revit líkan er export-að sem IFC líkan þarf að setja inn upplýsingar um flokkunarkerfið undir 
spjaldi Classification Settings. Hægt er að nálagst nýjustu útgáfur til að tilvísa í á heimasíðu Molio 
https://anvisninger.molio.dk/.  

Uppsetning CCI flokkunarkerfisins undir IFC export í Revit 

Eftirfarandi upplýsingar skal setja inn undir Classification Settings:  

Name CCI Classification 
Source (Publisher)  Molio 
Edition R4  
Edition Date 26.01.2023 
Documentation location https://anvisninger.molio.dk/ 
Classification field name CCIClassification 

  

Við export IFC líkans úr Revit þarf að varpa þeim CCI eigindum (parameter) sama með PropertySet 
definition (CCI_in_Revit_to_IFC.txt). CCI eigindi varpast í eigindasafn „CCI_Administrative„ í IFC 
schema.  

Hafa skal í huga hvaða útgáfu shared parameter skjals er verið að nota þegar fyllt er út í Edition. 

http://www.bim.is/
https://anvisninger.molio.dk/
https://anvisninger.molio.dk/
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Vörpunartafla(CCI_in_Revit_to_IFC.txt) milli CCI Revit eiginda og IFC schema eiginda 

 
Uppsetning vörpunartöflunnar í Revit IFC Export spjaldi. 

Parameter „Export user defined property sets“ geymir tilvísun í CCI vörpunarskrána í „Modify Setup“ 
spjaldi. 

 

Dæmi um hvernig eigindi safnast saman í sér eignasafn eftir IFC export. 
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