Installation Plan

Πλήρης τεκµηρίωση
σχεδίων ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων

Με το SEE Electrical Installation Plan®, προσφέρεται ένα επαγγελµατικό
CAD/CAE πρόγραµµα, µε εξειδίκευση στη σχεδίαση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, που προσφέρει όλες τις απαραίτητες εντολές για την παραγωγή σχεδίων
µέσα από απλές διαδικασίες - εντολές και µε µεγάλη ταχύτητα.
Αποτελεί ιδανική λύση για τους επαγγελµατίες που θέλουν να χρησιµοποιήσουν
Η/Υ για την παραγωγή των σχεδίων τους µε ελάχιστο κόστος, δίχως να
δαπανήσουν χρόνο για την εκµάθηση πολύπλοκων διαδικασιών και εντολών.

πλήρης Windows® εφαρµογή
Αποτελεί 100% Windows™ εφαρµογή, προσφέροντας όλες τις κλασσικές λειτουργίες (cut/paste,
drag/drop, undo /redo, εικονίδια), µε αποτέλεσµα
ένα ιδιαίτερα φιλικό στο χρήστη περιβάλλον και
µεγάλη ευκολία στην εκµάθηση.

ταχύτητα & ευκολία στην εκµάθηση
Το πρόγραµµα είναι ιδιαίτερα εύχρηστο, ώστε να
καθίσταται εφικτή η εργασία µε αυτό από την
πρώτη κιόλας µέρα! Σύµβολα, πρότυπα φύλλα
σχεδίασης, σχεδιαστικά εργαλεία… προσφέρονται
άµεσα σε εικονίδια και ενεργοποιούνται µε το
ποντίκι.

επικοινωνία µε MS OFFICE
Το SEE Electrical προσφέρει τη δυνατότητα απ’
ευθείας ένταξης στα έργα αρχείων από προγράµµατα MS Office.
Έτσι µπορεί να συµπεριληφθεί φύλλο Excel µε
υπολογισµό κόστους ή έγγραφο Word µε τεχνική
περιγραφή ή αρχείο φωτογραφιών. Το αντίστοιχο
πρόγραµµα «ανοίγει» µέσα στο περιβάλλον SEE και
συµπεριλαµβάνεται στο αρχείο του έργου, δίνοντας τη δυνατότητα ολοκληρωµένης τεκµηρίωσης .

επεκτάσεις /πρόσθετες εφαρµογές
Σχέδια κυκλωµάτων αυτοµατισµών
(µονογραµµικών &
πολύ-γραµµικών) µε
προσθήκη των
εφαρµογών SEE
Electrical Basic ή
Standard.

Σχέδια Όψεων Πινάκων
σε πραγµατικές διαστάσεις
µε την προσθήκη της
εφαρµογής Cabinet Layout

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
σ ύ γ χ ρ ον ο π ερ ι β ά λλ ο ν , υ ψ η λ ό επ ί π εδ ο !
Το SEE Electrical /Installation Plan, αποτελεί ένα επαγγελµατικό πρόγραµµα, εξειδικευµένο στο
ηλεκτρολογικό σχέδιο, που προσφέρει όλες τις απαραίτητες εντολές για την παραγωγή υψηλού
επιπέδου σχεδίων µέσα από απλές διαδικασίες-εντολές και µε µεγάλη ταχύτητα.
Προσφέρει εξειδικευµένες λειτουργίες για τη
παραγωγή των σχεδίων, εκτέλεση επιµέτρησης
υλικών & καλωδίων, κοστολόγηση έργου και
εξαγωγής προσφορών.
Σχέδια κατόψεων
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει mini Αρχιτεκτονικό, για
παραγωγή κατόψεων. Οι τοίχοι σχεδιάζονται δυναµικά,
συνδέονται αυτόµατα και εύκολα ορίζονται οι διαστάσεις
τους (µήκη & κλίσεις). Ανοίγµατα (πόρτες, παράθυρα)
εισάγονται εύκολα σε τοίχους µε αυτόµατη διόρθωση του
σχεδίου. Πρόσθετες βιβλιοθήκες (σκάλες, κολώνες, έπιπλα κλπ.) συµπληρώνουν το αρχιτεκτονικό σχέδιο δίνοντας το βέλτιστο αποτέλεσµα.

Μαζικές αλλαγές συµβόλων στα σχέδια.
Μεγάλη οικονοµία χρόνου επιτυγχάνεται µε τη δυνατότητα αλλαγών σε πολλά σύµβολα του σχεδίου ταυτόχρονα.
Ετσι µπορούµε να επιλέξουµε πολλαπλά σύµβολα και να
προσδιορίσουµε το ύψος από το δάπεδο ή το κύκλωµα
(ασφάλεια) στο οποίο ανήκουν. Ειδικώτερα µε το εικονίδιο «∆ωµάτιο» µπορούµε να αντιστοιχήσουµε πολλαπλά
σύµβολα σε συγκεκριµένο δωµάτιο, κάτι που επιταχύνει
δραστικά τον απαιτούµενο χρόνο για τη παραγωγή του
εντύπου «Έκθεση Παράδοσης».
Σχεδίαση µονογραµµικών Πινάκων
Κλασικές παροχές, όπως Κουζίνας, Ρευµατοδοτών Φωτισµού κλπ, προσφέρονται ΕΤΟΙΜΕΣ µε αποτέλεσµα την
ταχύτατη παραγωγή του σχεδίου. Τυπικοί πίνακες όπως
εργοταξιακά, ασανσέρ, τυπικός διαµερίσµατος κλπ,
προσφέρουν ακόµη µεγαλύτερη οικονοµία χρόνου.
Οι απαραίτητες πληροφορίες είναι ήδη καταχωρηµένες,
και σπάνια χρειάζονται τροποποίηση. Αυτόµατα εκτελείται αρίθµηση κυκλωµάτων πίνακα. Από το σχέδιο πίνακα,
αφού εισαχθούν και οι µετρήσεις, ενηµερώνεται το
έντυπο «Πρωτόκολλο Ελέγχου».

Επικοινωνία µε AutoCAD
Σχέδια κατόψεων σε µορφή AutoCAD (DWG/ DXF),
µπορούν να εισαχθούν και να επεξεργαστούν µέσα στο
περιβάλλον του SEE Electrical. Μετά την ολοκλήρωση
των σχεδίων, µπορούν να αποθηκευτούν ΚΑΙ σε µορφή
AutoCAD (DXF / DWG).
Πλήρεις βιβλιοθήκες ηλεκτρολογικών συµβόλων
καλύπτουν τις ανάγκες αποτύπωσης ηλεκτρικών εγκατ/σεων
(Φωτιστικά, Ρευµατοδότες,
Συσκευές, ΚΝΧ, Ασθενή κλπ).
Εύκολα παράγονται ΝΕΑ
σύµβολα και ενσωµατώνονται
στη βιβλιοθήκη.
Κατά τη τοποθέτηση τους στο σχέδιο τα σύµβολα
ΑΥΤΟΜΑΤΑ στρέφονται κατά τη κλίση του τοίχου όπου
τοποθετούνται. Ολες οι απαραίτητες πληροφορίες όπως :
Ισχύς, IP, Περιγραφή, Υψος, είναι ηδη καταχωρηµένες µε
τις κλασικές τιµές και σπάνια χρειάζονται τροποποίηση.
Πληροφορίες όπως : Κύκλωµα ασφάλειας, ∆ωµάτιο
εισάγονται αυτόµατα µε την τοποθέτηση τους στο
σχέδιο. Μέσω ειδικών εικονιδίων εύκολα αλλάζουν σε
πολλαπλά σύµβολα ταυτόχρονα.
Οι πληροφορίες των συµβόλων, αυτόµατα ενηµερώνουν
τους υπολογισµούς ισχύος, την επιµέτρηση υλικών αλλά
και την προσφορά, συµπληρώνοντας δίχως επιπλέον
κόπο τα έντυπα που πρέπει να εξαχθούν.

Σχεδίαση Καλωδίων
Καλώδια σύνδεσης συµβόλων αποτυπώνονται είτε µε
καµπύλες είτε µε τεθλασµένες γραµµές. Στη περίπτωση
τεθλασµένων το µήκος καλωδίου µετράται αυτόµατα.

Σύνδεση µε βάση δεδοµένων
Με τη Βάση ∆εδοµένων υλικών & εργασιών, δίδεται η
δυνατότητα τυποποίησης εργασιών και υλικών καθώς και
προσδιορισµού τιµών χρέωσης και κόστους. Άµεσα
χρεώνονται υλικά & εργασίες σε στοιχεία του σχεδίου
(σε σύµβολα, κανάλια ή καλώδια ). Η βάση δεδοµένων
µπορεί να ενηµερωθεί µέσω αρχείων Excel.

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
π ο λ λ α π λ έ ς λ ει τ ο υ ρ γ ί ε ς σ ε π ρ ο σι τ ή τι µή !

Επιµέτρηση & Κόστος υλικών Εργου
Το
πρόγραµµα
αυτόµατα
παράγει
λίστα
Επιµέτρησης µε τις συνολικές ποσότητες υλικών
(και εργασιών) και συνολικά µέτρα ανά τύπο
καλωδίων και καναλιών που θα απαιτηθούν.
Το πρόγραµµα αυτόµατα υπολογίζει το συνολικό
κόστος υλικών της εγκατάστασης, και παράγει
εκτύπωση µε αναλυτικό κοστολόγιο (είδος,
ποσότητα, κόστος µονάδας και σύνολο).

Ορισµός οδεύσεων καλωδίων
Με τη « σχεδίαση καναλιών » ορίζονται οι οδεύσεις των
καλωδίων πάνω στη κάτοψη. Τα κανάλια µπορούν να
χαρακτηρισθούν ως σωλήνες, σχάρες ή πλαστικά κανάλια
και το µήκος τους υπολογίζεται αυτόµατα.
Αυτόµατη σχεδίαση καλωδίων
Αφού ορίσουµε τις οδεύσεις καλωδίων (κανάλια) πάνω
στο σχέδιο, τα καλώδια σχεδιάζονται ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
Ορίζεται µόνο η σύνδεση (αρχή-τέλος του καλωδίου) και
το πρόγραµµα βρίσκει τη συντοµότερη διαδροµή µέσω
των καναλιών.
Χαρακτηρισµός - επιµέτρηση καλωδίων
Τα καλώδια χαρακτηρίζονται αυτόµατα από έτοιµους
τύπους καλωδίων (πχ. παροχή Κουζίνας = H05VV-U 3x6).
Εύκολα αλλάζει ο χαρακτηρισµός πολλών καλωδίων του
σχεδίου ταυτόχρονα.
Αυτόµατα το πρόγραµµα επιµετρά το µήκος κάθε
καλωδίου, αθροίζει τις συνολικές ποσότητες κάθε τύπου
καλωδίου, και ενηµερώνει τα σχετικά έντυπα (επιµετρήσεις, Υλικά ΕΗΕ, κοστολόγια, αλλά και προσφορά)

Υπολογισµοί και Λίστες προεπισκόπησης
Αυτόµατα ενηµερώνονται Λίστες, που µας δίνουν
πληροφορίες για τα σχέδια.
Αναλυτικές πληροφορίες για Φωτιστικά, Πρίζες,
Συσκευές και καλωδίων, υπολογισµοί συνολικής
ισχύος ανά Οµάδα και Κύκλωµα ασφαλείας, µε
υπολογισµό Ισχύος ταυτοχρονισµού, επιµέτρηση Υλικών
/εργασιών, κοστολόγια και προσφορά, εµφανίζονται στην
οθόνη µε ένα κλικ προσφέροντας πλήρη εποπτεία και
έλεγχο µας δουλειάς µας.
Προσφορά
Αυτόµατα από το σχέδιο παράγεται και προσφορά, που
απαιτεί ολοκληρωµένη παραγωγή σχεδίων σε πραγµατικές διαστάσεις και χαρακτηρισµό συµβόλων, καλωδίων
και καναλιών.
Παράλληλα προσφέρεται πρόσθετη µέθοδος δηµιουργίας
προσφοράς δίχως να απαιτείται αναλυτικό σχέδιο. Όλες
οι παροχές εισάγονται στα σχέδια σε πίνακα υπό µορφή
κειµένου µε ειδικά σύµβολα που περιέχουν όλα τα
απαραίτητα στοιχεία προσφοράς (περιγραφές, ποσότητες, τιµές κλπ). Ο υπολογισµός συνολικών ποσοτήτων,
και τιµής (µε υπολογισµό έκπτωσης και ΦΠΑ) εκτελείται
αυτόµατα, και δηµιουργείται η προσφοράς.

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
α υ τ ό µ α τ η σ υ µπ λ ή ρ ω σ η εν τ ύ π ω ν (Υ ∆ Ε , Υ ∆ Κ Ε κ λ π ) !

Αυτόµατη συµπλήρωση εντύπων
Προσφέρονται έτοιµα από το πρόγραµµα όλα τα έντυπα
που απαιτούνται για αίτηση ηλεκτροδότησης. Σταθερά
στοιχεία (όπως στοιχεία Ηλεκτρολόγου) έρχονται αυτόµατα σε κάθε νέο ώστε να µην χρειάζεται η εισαγωγή
τους σε κάθε φορά.
Στοιχεία καταναλωτή, ιδιοκτήτη, ακινήτου κλπ., εισάγονται (µία φορά) σε πίνακες και αποφεύγονατι επαναλήψεις στοιχείων. Ολες οι πληροφορίες µεταφέρονται
αυτόµατα στις κατάλληλες θέσεις σε όλα τα έντυπα.
Οι υπόλοιπες πληροφορίες υπολογίζονται και συµπληρώνονται αυτόµατα από τα σχέδια.

Στόχος για τον ηλεκτρολόγο είναι να ασχοληθεί µε
τη σχεδίαση και τη µελέτη των έργων του και όχι
µε τη χρονοβόρα διαδικασία συµπλήρωσης εντύπων, προσφορών και δηλώσεων. Αυτό το αναλαµβάνει το πρόγραµµα, που αυτόµατα συµπληρώνει
ΟΛΑ τα απαραίτητα έντυπα (Υ∆Ε, Υ∆ΚΕ κλπ)
δίχως επιπλέον κόπο.

Εντυπα Υ∆Ε
Η Υπεύθυνη ∆ήλωση (Υ∆Ε) συµπληρώνεται αυτόµατα µε
υπολογισµούς αλλά και πληροφορίες όπως συνηµµένα
έντυπα & σχέδια. Η Εκθεση Παράδοσης και το
Πρωτόκολλο Ελέγχου παράγονται πλήρως και µε
αυτόµατη δηµιουργία όσων σελίδων απαιτούνται.
Ηµεροµηνίες και επαναλαµβανόµενες πληροφορίες (όπως
ο παραλαβών) εισάγονται αυτόµατα

Έντυπα Υ∆ΚΕ & πληροφορίες Ηλεκτρολόγου
Αυτόµατα συµπληρώνεται το έντυπο «Πληροφορίες
Ηλεκτρολόγου», και επιπρόσθετα έντυπα «Συνηµµένος
Τιµοκατάλογος» αλλά και «Προσφορά ΕΗΕ». Επίσης
συµπληρώνεται και Υπεύθ.∆ήλωση Καλής Εγκατάστασης
(Υ∆ΚΕ), µε τα συνηµµένα έγγραφα «Υλικά ΕΗΕ» και
«Προσωπικό».
Τα έντυπα «Προσφορά ΕΗΕ» και «Υλικά ΕΗΕ» συµπληρώνονται αυτόµατα από πληροφορίες που υπάρχουν
πάνω στα σύµβολα βηβλιοθήκης, δίχως να χρειάζεται
καµµία επιπλέον προσπάθεια.

Πρόσθετα έντυπα
Από το πρόγραµµα παράγονται επιπρόσθετα :
- Αίτησης ηλεκτροδότησης (τύπου Α & Β)
- Υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή
- ∆ήλωση-Εξουσιοδότηση
- ∆ήλωση Επαύξησης Ισχύος
- ∆ήλωση Πρόσθετων στοιχείων
- Υπόµνηµα ∆.Ε.Σ.
- ∆ήλωση αποκατάστασης βλάβης (∆.Ε.Α.Β.)
- Υπεύθυνη δήλωση για Κατάστηµα (πρός το ∆ήµο)
- Εντυπα ΟΤΕ, για καλώδιο εισαγωγής (4 έντυπα)
- Ιδιωτικό συµφωνητικό Ηλεκτρολόγου / Ιδιοκτήτη
- Υπεύθυνη δήλωση νόµου 1599

IGE+XAO ΕΛΛΑΣ
Προµηθέως 3 - 54627 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ. 2310 244911, FAX 2310 244966
email : info@ige-xao.gr

