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Kom-igång med IronCAD DCS 2021 

 
I detta dokument går vi igenom några rekommenderade inställningar i version 2021. 
 
 

 

 
 
Fokus ligger på IRONCAD (gul ikon, ”komplett” system), men många av inställningarna 
kan appliceras även på de tre mindre mjukvarorna som alla baseras på IRONCAD. 
 
 
 
Nyheter i IronCAD DCS 2021 - den officiella listan med nyheter: 
https://www.ironcad.com/blog/whats-new-in-2021/ 
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ÖversiktÖversiktÖversiktÖversikt    

Här följer en lista över några rekommenderade inställningar som kan vara bra att se över 
och justera efter installationen av IronCAD Design Collaboration Suite 2021. 

De senaste versionerna av programmet har medfört en del ändringar i gränssnitt, av 
standardinställningar och till viss del av arbetssättet, vilket många har uppskattat (och 
efterfrågat), men inte alla. Därför går detta dokument igenom en del av de inställningar 
som ändrats och var man hittar dom. 

Tänk på att Solidmakarnas tilläggsinstallation Svensk Standardanpassning gör de flesta 
av dessa inställningar och installeras per automatik om du laddat ned v2021 från vår 
hemsida. Om du har laddat ned från ironcad.com och saknar vårt svensktillägg så ta 
kontakt med vår support! 

 

Options, GeneralOptions, GeneralOptions, GeneralOptions, General    

Här styr man om man vill att välkomstdialogen ska visas vid start eller när alla filer stängts 
ned. Här finns även kontrollen på hur många filer som ska visas i listan över senast 
använda filer, vilket är 4 st som standard men går att ställa upp till som mest 16 st filer.  

 

Längre ned finns kontrollen av antalet decimaler i dialogrutor (Precision…) samt i text 
som visas direkt på skärmen (kan vara Smart Dimensions eller TriBall-mått som kommer 
upp när man flyttar eller kopierar/länkar). OBS! Visa gärna en eller ett par fler decimaler än 
vad som är precisionen vid tillverkningen. Det ger högre precision och mer kontroll. 

Här finns även kontroll av känsligheten/området i antal pixlar kring muspekarens spets 
(Mouse Click Aperture) som programmet ska känna av när man klickar. 

Dimension Font Size styr textstorlek på måtten som visas i 3D. 

Number of Undo Steps styr hur många steg man kan ångra, t.ex. flytt med TriBall eller 
moment i tvärsnittet (Sketch).  
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En väldigt vanlig justering är att man stänger av Enable Camera Look at during editing 
vilket innebär att tvärsnittet (Sketch) inte automatiskt vrider sig och ändrar kameravinkel 
när man väljer Edit Cross-Section på t.ex. ett extruderat hål.  

 

 

Options, DirectoriesOptions, DirectoriesOptions, DirectoriesOptions, Directories    

Här kontrollerar man vilken standardsökväg man vill se när man öppnar eller sparar. 

 

Ändra t.ex. Working Directory till att peka på din projektmapp (P:\ eller liknande) istället. 
Då sparar du en hel del klick varje gång du öppnar och letar efter filer. 

Detsamma gäller Template Directory, vilket är sökvägen till programmets mallar. Är man 
flera som samsas om en filserver kan man med fördel använda gemensamma 2D-
ritningsmallar och stycklistor under en serversökväg som t.ex. T:\. 
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SizeboxSizeboxSizeboxSizebox----handtaghandtaghandtaghandtagenenenen    

De röda runda Sizebox-handtagen har genomgått en del förändringar. Gå till 
Options, Interaction så finns där tre vanliga inställningar för handtagen;  

Automatically switch to next sizebox handle… betyder att man automatiskt hoppar till 
nästa handtag när man trycker [Enter]. De flesta håller denna funktion avstängd. 

 

Disable Symmetrical Handle Toggle betyder att man stänger av knappen Symmetrical 
Handle Toggle som visas innanför handtagen och som låser dem symmetriskt över tid. 

 Disable Symmetrical… aktiverad:  Disable Symmetrical… avstängd: 

 

Enable Dynamic Sizebox Dimension Display är nytt i v2021 med en funktion för att 
måttrutan (Sizebox Dimension) hänger fast vid muspekaren, istället för mitt i mellan 
handtagen. Denna har vi låtit vara aktiv, då många efterfrågat just en sådan funktion. 

 Enable Dymanic Sizebox… aktiverad: Enable Dynamic Sizebox… avstängd: 

           

Det översta alternativet, Use snap as default… handlar om att använda [Shift]-knappen  
eller inte, när man snappar mot annan geometri. Med alternativet aktiverat innebär det att 
man använder [Shift]-knappen för att undvika att snappa mot annan geometri, vilket för 
många känns bakvänt. 
 
Show edit handle toggle… styr visningen av den vita knappen som växlar 
handtagstyp mellan antingen röda runda Sizebox-handtag eller röda kantiga 
Shape-handtag. Tänk på att [TAB]-knappen på tangentbordet har samma 
funktion! 
 
     



Kom-igång med IronCAD DCS 2021 

5 

Rev: 201130 

TriBallTriBallTriBallTriBall    

Under Options, Interaction finns flera inställningar som styr TriBall.  

 

Enable master shape positioning, innebär att man kan tända TriBall på grundformen i ett 
TriBall-mönster. Det brukar vara inaktivt som standard men är helt ok att aktivera. 

Reset TriBall to copy innebär att TriBall automatiskt flyttas till kopian och kan också 
kontrolleras i själva rutan för kopiera/länka. 

 

Show TriBall Activator Icon styr om man vill se den blå TriBall-ikonen som visas vid 
ankarpunkten för varje valt objekt i 3D-scenen. Ikonen går även att högerklicka på för att 
tillfälligt dölja, t.ex. om den är i vägen för de runda röda Sizebox-handtagen eller måttet. 

            

Default Focus for Copy/Link Dialog styr om man vill att Antal eller Distans/Vinkel ska 
markeras först. Det är många som vill ha Distans/Vinkel, eftersom man lätt kan skriva ett 
stort antal, säg 1000 st, istället för en distans av 1000 mm. 
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Under Options, Color kan man även styra färgen på TriBall. Som standard används en 
cyanblå färg, men vissa lägger en mörkare blå färg, för att få en bättre kontrast mot 
parternas cyanblå kantlinjer samt mot bakgrunden och även den vita ”frisläppta” TriBall. 

 

 

Det finns en stor mängd kortkommandon via tangentbordet som kan kopplas till TriBall. De 
hittar man under menyn Tools, alternativet Customize: 
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Gå till fliken Keyboard och klicka på knappen Search Commands. Skriv ”triball” i sökfäl-
tet längst upp till vänster och välj sedan bland inställningarna i resultatlistan, t.ex. TriBall 
Positioning Tool, vilket styr knappen som startar och stänger TriBall. 
 

 
 
Där har vi i Sverige historiskt ofta använt oss av [F10] och [<]. Sedan version 2018  
används som standard även [Q], vilket vi rekommenderar att man försöker lära sig. 
I anslutning till [Q] på tangentbordet finns numera många andra knappar som är knutna till 
kameran ([T] / [F] / [R] / [I] samt [W]). Väl använt blir man garanterat mer produktiv! 
 
När TriBall väl är aktiverad finns dessutom en mängd inställningar att hitta genom höger-
klick i bakgrunden. T.ex. storlek och utseende under TriBall Size och TriBall Style; 

 
 



Kom-igång med IronCAD DCS 2021 

8 

Rev: 201130 

Nya katalogerNya katalogerNya katalogerNya kataloger    

Med denna version har vi fyllt på med fler kataloger via installationen av vår Svenska 
Standardanpassning. Förhoppningsvis ser du vid uppstarten ett antal nya kataloger aktiva, 
direkt tillgängliga via den nya knappen More Catalogs i underkant av katalogerna: 

 

StarterStarterStarterStarter    –> 3D-scenen 

Vi har utökat Starter-katalogen med fler Färger, Texturer, Material i resp. mapp samt 
uppdaterat mapparna Sheet Metal och Svensk Support. Helt ny är mappen Animering 
Rörelser, där hela innehållet från den fristående katalogen Animatn nu finns tillgängligt, 
samt 2D Shapes, som innehåller ett antal ”färdiga” plan med linjer som är enkla att utgå 
ifrån. 

Material 

 

Layout Layout Layout Layout -> 3D-scenen    

 

En ny mapp fullproppad med användbara modeller och 3D-gubbar för layoutarbete i 3D-
scenen! Vårt utbildningsmaterial för Layout baseras på samma innehåll, men som vi i den 
här katalogen har grupperat upp med olika mappar för mer struktur. Du kan så klart själv 
bygga vidare på katalogen med fler användbara modeller! 
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MaskinelementMaskinelementMaskinelementMaskinelement    -> 3D-scenen    

 

En helt ny katalog full med standardkomponenter av olika slag. Många av dem är ned-
laddade från Wiberger. Dra och släpp direkt ut i 3D-scenen eller dubbelklicka för att öppna 
och se innehållet, innan du drar ut ett objekt i 3D-scenen. 

Saxpinne A4 DIN94 

  
Remmar 

Dessutom olika varianter av remmar som går att justera längd och form på genom att via 
de H Cylindrar som man kommer åt under parten i trädet. 

 

Här finns så klart möjlighet att i framtiden bygga upp fler komponenter som t.ex. ännu inte 
finns tillgängliga i IronCAD Mechanical Swe (f.d. IronPRO XT Swe). 

 

     



Kom-igång med IronCAD DCS 2021 

10 

Rev: 201130 

AnnotationsAnnotationsAnnotationsAnnotations    -> 2D-ritningen    

 

Samma katalog som följde med v2020 och som innehåller en lämplig blandning av 
ritningssymboler, enkla att släppa ut direkt mot geometriska kanter. Enkel att bygga vidare 
på! 

ICDICDICDICD----mallar mallar mallar mallar -> 2D-ritningen    

 

Fler och uppdaterade ritningsramar för våra standardmallar. Du kan själv bygga ett 
liknande bibliotek! Högerklicka i en katalog, välj Objekt…, byt till Skapa från fil. Leta fram 
din 2D-ritningsmall (*.icd) och öppna. Spara katalogen efter varje objekt som skapas och 
stäng sedan den 2D-ritningsmall som öppnats tillfälligt när den lästes in. 

SvetsSvetsSvetsSvets    -> 2D-ritningen    

En katalog full med standardsymboler för svetsarbeten. Dra in en svetssymbol på 
ritningsbladet, högerklicka på svetssymbolen och välj Properties… längst ned, för att 
redigera egenskaperna på svetssymbolen. 
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IronCAD Mechanical SweIronCAD Mechanical SweIronCAD Mechanical SweIronCAD Mechanical Swe    (fd IronPRO XT)(fd IronPRO XT)(fd IronPRO XT)(fd IronPRO XT)    

Med denna version har programmet och katalogerna bytt namn för det tillägg som tidigare 
hette IronPRO XT. Tillägget heter nu fr.o.m. v2021 IronCAD Mechanical Swe för att inte 
blanda ihop det med det amerikanska tillägget med samma namn. Det finns dock en del 
spår kvar av namnet IronPRO XT i bl.a. sökvägar och verktyg. 

 

Katalogerna heter nu ICM… med det tillägg i namn för det område de jobbar. 

Det vanliga svenskspråkiga ISO-biblioteket med skruvar, muttrar, balkar 
osv ingår som vanligt. Men det finns nu även ett helt engelskspråkigt 
DIN-bibliotek tillgängligt via verktygsfönstrets övre vänstra hörn. 

SingelSingelSingelSingel----katalog med alla verktyg ikatalog med alla verktyg ikatalog med alla verktyg ikatalog med alla verktyg i    

En annan nyhet är att man nu kan samla alla verktyg under en och samma katalog som 
heter ICM Add-on, via fliken Add-Ins och knappen ICMCatalogs. 

 

 

I den nya katalogen är verktygen istället grupperade enligt funktion, där vissa verktyg kan 
finnas tillgängliga i flera olika mappar där det så stämmer överens. 
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2D2D2D2D----ritningenritningenritningenritningen    

I de standardmallar som följer med Solidmakarnas Svenska Standardanpassning har vi 
valt att inte låsa lagret med ritningsramens gråa text, (RitningsramText), bl.a. därför att 
man behöver kunna redigera företagsnamnet i äganderättsklausulen på vänster sida. Som 
standard rekommenderar vi ändå att man låser detta lager, för att undvika att ändringar 
sker av misstag på den gråa ”fasta” texten i 2D-ritningen. 

Inställningarna för 2D-ritningsmallen hittar man under knappen Styles and Layers: 

 
 
Lagerhanteringen finns då i nedre högerkant, där funktionen Locked kan appliceras, men 
även inställningar för synlighet samt användningen av färg för enskilda lager osv. 
 

 
 
I fönstret Styles and Layers finns även alla övriga inställningar för bl.a. noteringar och 
mått (Drawing Elements) i 2D-ritningsmallen som t.ex. antalet decimaler eller storlek på pil 
för måttsättningen (Dimensions), snittpilens storlek, position och riktning (Section Lines), 
delförstoringens egenskaper (Detail View), pos-ballongernas utseende (Item Bubbles), 
gänginformationens linjetyp och utseende (Cosmetic Threads) samt den utbredda plåtens 
information och linjetyp (Bend Line Callout och Bend Lines).  
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Skapa egen ritningsmallSkapa egen ritningsmallSkapa egen ritningsmallSkapa egen ritningsmall    

Efter att du ändrat företagsnamn i äganderättsklausulen och kanske lagt in företagets 
logotyp samt gjort diverse småändringar av mallens inställningar kan det vara läge att 
spara 2D-ritningen som en egen standardmall. Klicka på Save As under fliken Home i 
överkanten. 
 
 
 
 
 
Oavsett vilken mapp du hamnar i, byt direkt filformat till Template Files och gå därefter in 
under mappen \Drawing. 
 
Om mappen inte automatiskt ändras till mappen \Template, leta själv fram till: 
% appdata%\\IronCAD\IRONCAD\23.0\en-us\Template\Drawing  

 
 
Parallellt med mapparna \ISO osv kan man även skapa en ny mapp t.ex. med företagets 
namn, om det inte redan finns en sådan mapp som du skapat sedan tidigare. 
 
Namnge 2D-ritningsmallen med ett lämpligt filnamn, förslagsvis 
ett som innehåller pappersformatet och ev. riktning (stående eller 
liggande) eller annan beskrivning. När filen sparats i rätt mapp 
finns sedan 2D-ritningsmallen tillgänglig under motsvarande flik 
med mappnamnet (t.ex. företagsnamnet) när en ny 2D-ritning 
(Drawing) skapas.  
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Ställ in Ställ in Ställ in Ställ in fliken för fliken för fliken för fliken för standardmallstandardmallstandardmallstandardmall    via registretvia registretvia registretvia registret    

För att byta vilken av flikarna som ska vara standardflik finns idag inget enkelt sätt via en 
inställning direkt i programmet. 
 

 
 
Inställningen hanteras i Windows Registret och man behöver därför leta fram och ändra på 
följande sätt: 
 
Starta Windows Registret genom att söka efter r e g e d i t i Windows Startmeny. 
 

 
 
Leta därefter fram sökvägen: 
Dator\HKEY_CURRENT_USER\Software\IronCAD\IRONCAD 22.0\LangDependent\en-us \Template 

 
IRONCAD 23.0 motsvarar här version 2021. Om man vill ändra detta för en annan version, 
se till att gå in under rätt mapp enligt denna ordning; 
19.0 = IRONCAD 2017 
20.0 = IRONCAD 2018 
21.0 = IRONCAD 2019 
22.0 = IRONCAD 2020 
23.0 = IRONCAD 2021 
… (24.0 = IRONCAD 2022…) 
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Dubbelklicka på nyckeln DefaultDrawingTemplateSet och skriv namnet på mappen där 
företagets standardmallar kommer att sparas.  
 

 
 
OBS! Var noga med stora och små bokstäver, använd t.ex. Copy/Paste av mappnamnet. 
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Vanliga frågor och Vanliga frågor och Vanliga frågor och Vanliga frågor och felsökningfelsökningfelsökningfelsökning    

Jag ser inte två ikoner i bredd i katalogernaJag ser inte två ikoner i bredd i katalogernaJag ser inte två ikoner i bredd i katalogernaJag ser inte två ikoner i bredd i katalogerna    

Katalogfönstret kan behöva breddas något för att man ska se knapparna i överkanten 
ordentligt samt innehållet i katalogen Starter på två raders bredd. 

        

 

 

Vår ”svenskanpassade” Starter-katalog har större ikoner, för att 
synas bättre på högupplösta skärmar, men man kan även göra 
ikonerna "normalstora" om man hellre vill det genom att 
högerklicka och välja bort alternativet Oversize Icons. 

 

 

Kan ej skriva i Property Browser!Kan ej skriva i Property Browser!Kan ej skriva i Property Browser!Kan ej skriva i Property Browser!    

Av någon anledning händer det ibland att man inte kan markera och skriva text i Property-
fliken på vänster sida. 

Dubbelklicka då på själva ”fönster-ramen”, i överkanten där det 
står Properties, så dockas fönstret loss och man kan skriva i 
fälten igen. 

Dubbelklicka igen på samma text, så dockas fönstret tillbaka. 

 
Detta brukar även kunna ordna till sig vid en omstart av  
IRONCAD, annars kontakta supporten så hjälper vi dig att noll-
ställa gränssnittet (ta bort UI XML-filerna) 
 


