Ολοκληρωµένη λύση στη
παραγωγή και διαχείριση
ηλεκτρολογικών σχεδίων
οn-line ενηµέρωση
100% WINDOWS εφαρµογή
ευκολία στην εκµάθηση
ταχύτητα στη σχεδίαση
ευελιξία & προσαρµοστικότητα
επικοινωνία µε Microsoft Office
ενηµερωµένη Ευρωπαϊκή τυποποίηση
πολύ καλή σχέση τιµής προς απόδοση
πλήρης µετάφραση στα Ελληνικά

Με το SEE Electrical θα απαιτηθεί ελάχιστος χρόνος
εκµάθησης, καθώς στο περιβάλλον του προγράµµατος
προσφέρονται όλες οι κλασικές λειτουργίες των
Windows, όπως Copy & Paste, Drag & Drop, λειτουργίες στο δεξί πλήκτρο του ποντικιού, λειτουργίες σε
εικονίδια.

λειτουργικότητα
Το SEE Electrical προσφέρει εκτεταµένη σειρά
λειτουργιών για την εργασία σε Ηλεκτρολογικά σχέδια
και τη διαχείριση υλικών και λιστών (reports).
Μέσα σε φιλικό περιβάλλον λειτουργίας, απαλλαγµένο
από χρονοβόρες διαδικασίες & παραµετροποιήσεις,
αποτελεί ιδανικό εργαλείο για τη γρήγορη παραγωγή
επαγγελµατικής τεκµηρίωσης ηλεκτρολογικών σχεδίων
και µελετών.

επικοινωνία µε MS OFFICE
Σ’ ένα έργο SEE Electrical µπορούν να ενταχθούν
έγγραφα από οποιοδήποτε πρόγραµµα MS Office. Έτσι
µπορεί να συµπεριληφθεί κάποιο φύλλο Excel µε
κοστολογικό υπολογισµό ή κάποιο έγγραφο Word µε
τεχνική περιγραφή του έργου κ.λ.π.
Το αντίστοιχο πρόγραµµα «ανοίγει» µέσα στο περιβάλλον SEE Electrical και το αρχείο αποτελεί «φύλλο»
του έργου.

- τοµείς εφαρµογών κυκλώµατα
Τρία επίπεδα δυνατοτήτων στο τοµέα σχεδίασης
κυκλωµάτων (Basic, Standard & Advanced), απολύτως
συµβατά µεταξύ τους, µε κοινό περιβάλλον λειτουργίας
αλλά διαφορετικές δυνατότητες.

όψει ς πι νάκων
Για την εύκολη παραγωγή σχεδίων Όψεων Πινάκων σε
πραγµατικές διαστάσεις.

ηλεκτρι κές εγκαταστάσει ς
Με δύο επίπεδα δυνατοτήτων (Basic & Standard)
προσφέρεται ένα µοναδικό εργαλείο για τη παραγωγή
σχεδίων Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων.

Προµηθέως 3
54627 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ. 2310 244911, 244966
email : info@ige-xao.gr

κυκλώµατα

BASIC

ι δανι κή ει σ αγω γι κή λ ύ σ η σ τη σ χ εδί ασ η µ η Η/ Υ !
Το SEE Electrical Basic αποτελεί ιδανική εισαγωγική λύση στη παραγωγή ηλεκτρολογικών
σχεδίων µε χρήση Η/Υ. Το πλήθος δυνατοτήτων που προσφέρει και η χαµηλή τιµή του, το
καθιστούν ιδιαίτερα προσιτό σε επιχειρήσεις που ασχολούνται µε µικρά ηλεκτρολογικά έργα.
Προσφέρει on-line αυτόµατες λειτουργίες
εξειδικευµένες στη παραγωγή & διαχείριση
ηλεκτρολογικών σχεδίων.
Ως γνήσια Windows εφαρµογή, εύκολα εγκαθίσταται σε
οποιοδήποτε περιβάλλον Windows, και µπορούµε να
προσαρµόσουµε το περιβάλλον λειτουργίας στις δικές
µας ανάγκες. Όλες οι λειτουργίες και εντολές του
προγράµµατος είναι εύκολες στη χρήση. Το ιδιαίτερα
φιλικό περιβάλλον καθιστά τους νέους χρήστες παραγωγικούς από τη 1η µέρα ακόµη και δίχως εκπαίδευση.
Πλήρης βιβλιοθήκη ηλεκτρολογικών συµβόλων, είναι
εύκολα προσβάσιµη σε βιβλιοθήκες µε βάση τα
πρότυπα EN60617, EN61346 & ΙΕΕΕ. Βιβλιοθήκες
συµβόλων για µονογραµµικά, υδροπνευµατικά,
σύµβολα δικτύων σωληνώσεων (P&I), καλύπτουν
πρόσθετες ανάγκες.
Εύκολα παράγονται από το χρήστη εξειδικευµένα
σύµβολα και ενσωµατώνονται στις βιβλιοθήκες.
Αυτόµατα ονοµάζονται εξαρτήµατα & κλέµες. Ιδιαίτερα
οι κλέµες οµαδοποιούνται σε κλεµοσειρές µε ξεχωριστή
αρίθµηση. Επιτυγχάνεται έτσι ιδιαίτερη οικονοµία
χρόνου κατά τη σχεδίαση, αλλά και αποφεύγονται
λάθη.
Προσφέρονται όλες οι κλασικές µέθοδοι ονοµασίας
εξαρτηµάτων, που µπορούν και να προσαρµοστούν
από το χρήστη.
Αυτόµατα εισάγονται αναφορές σε PLC, δυναµικά,
πηνία /επαφές & εξαρτήµατα µε
βοηθητικές επαφές.
Κάτω από πηνία εµφανίζονται οι επαφές
σε σταυρό, µε παράλληλη αναφορά στο
είδος των επαφών που χρησιµοποιούνται, και τη θέση που βρίσκονται στα
σχέδια (φύλλο /όδευση).
Με εντολές εξειδικευµένες στη σχεδίαση κυκλωµάτων,
εύκολα παράγονται πολυγραµµικά ή µονογραµµικά
ηλεκτρολογικά σχέδια.
Με Απλή ή Τριπολική σύνδεση, σχεδιάζονται συνδέσεις
µεταξύ εξαρτηµάτων ή/και γραµµών δυναµικού, µε
αυτόµατη προσαρµογή του σχεδίου.
Λειτουργίες όπως «ελαστικές συνδέσεις» βοηθούν στην
εύκολη τροποποίηση καθώς µετακινώντας κάποιο
εξάρτηµα προσαρµόζονται αυτόµατα οι συνδέσεις.
Καλώδια µπορούν να ορισθούν
εύκολα, µε αναλυτική αναφορά
στο χρώµα και τη διατοµή των
αγωγών.

Αυτόµατα παράγονται & ενηµερώνονται on-line Λίστες
µε πληροφορίες για : Περιεχόµενα έργου, Εξαρτήµατα,
Κλέµες, Καλώδια & Αγωγοί καλωδίων, PLC, Επαφές,
∆υναµικά.
Προσφέρεται έτσι πλήρη εποπτεία του έργου σε
οποιοδήποτε στάδιο σχεδίασης βρισκόµαστε.
Ετικέτες για εξαρτήµατα, κλέµες και καλώδια µπορούν
να παραχθούν µε εξαγωγή σε διάφορα εκτυπωτικά
µηχανήµατα (όπως Weidmuller).
Αυτόµατα παράγονται έγγραφα µε πληροφορίες λιστών
για ολοκληρωµένη τεκµηρίωση των σχεδίων. Η µορφή
των εκτυπώσεων ορίζεται από πλήθος προτύπων, τα
οποία εύκολα προσαρµόζονται.

Σχέδια & έγγραφα προβάλλονται στον ∆ιαχειριστή
Έργου, προσφέροντας πλήρη εποπτεία και άµεση
µετακίνηση µεταξύ φύλλων.
Βασικές εντολές γενικής σχεδίασης προσφέρουν τη
δυνατότητα παραγωγής ολοκληρωµένων σχεδίων µε
ακριβή αποτύπωση της γεωµετρίας.
Η δυνατότητα εισαγωγής & εξαγωγής αρχείων DXF,
DWG & DXB, καθώς και Enchanced Metafiles, καθιστά
δυνατή την ανταλλαγή σχεδίων µε τρίτους.
Η εισαγωγή Bitmap αρχείων (JPG, BMP) στα φύλλα
σχεδίων καθιστά εφικτή την επαγγελµατική
τεκµηρίωση.

κυκλώµατα

STANDARD

υ ψ η λ ό επί π εδο σ ε δελ εασ τι κή τι µ ή !
Το SEE Electrical Standard προσφέρει ένα επαγγελµατικό εργαλείο σχεδίασης για επιχειρήσεις
που τακτικά παράγουν και επεξεργάζονται ηλεκτρολογικά σχέδια.
Επιπρόσθετα στις δυνατότητες του Basic, το
Standard προσφέρει ευρύτερο πεδίο λειτουργιών
για αυξηµένη παραγωγικότητα και αποτελεσµατική διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων.
Με την on-line σύνδεση µε βάση δεδοµένων πληροφοριών υλικών (type database), επιτυγχάνεται ο ακριβής
χαρακτηρισµός εξαρτηµάτων εισάγοντας πληροφορίες
τύπου όπως : περιγραφή, τιµή, κωδικός παραγγελίας,
καταεκευαστής κ.λ.π. Από το πρόγραµµα ενηµερώνεται αυτόµατα λίστα επιµέτρησης υλικών και Parts List.
Η βάση δεδοµένων µπορεί να ενηµερωθεί µέσω
αρχείων Excel, ECAD ή ASCII.
Ειδικά για τα πηνία, η βάση δεδοµένων περιέχει
βιβλιοθήκη σκαριφηµάτων επαφών, οπότε χαρακτηρίζοντας κάποιο πηνίο, αυτόµατα το σκαρίφηµα
εµφανίζεται στο σχέδιο, µε παράλληλη αναφορά στις
επαφές που χρησιµοποιούνται.
Αυτόµατα εκτελείται η
αρίθµηση των επαφών.
Σε περίπτωση
υπερκάλυψης κάποιου
πηνίου εµφανίζεται
προειδοποίηση, και
προσφέρεται η
δυνατότητα εισαγωγής
πρόσθετων επαφών.

Πρόσθετες εντολές σύνδεσης (Σύµβολο-Σύµβολο,
∆υναµικό-Σύµβολο και ∆υναµικό-∆υναµικό), επιταχύνουν τη σχεδίαση συνδέσεων.
Οι συνδέσεις µπορούν να οµαδοποιηθούν σε κυκλώµατα (πχ. ισχύος, βοηθητικό κλπ). Σε κάθε «κύκλωµα»
µπορούν να ορισθούν ιδιότητες εµφάνισης (χρώµα,
τύπος γραµµής, πάχος) αλλά και µέθοδος αρίθµησης.
Αυτόµατα εκτελείται αρίθµηση συνδέσεων στο σχέδιο.
Η µέθοδος και η µορφή αρίθµησης ορίζεται από το
χρήστη. Επιλεκτικά µπορεί ν’ αριθµηθεί είτε ολόκληρο
το έργο, είτε µόνο ένα κύκλωµα (πχ. Βοηθητικό). Νέα
αρίθµηση µπορεί να διενεργηθεί είτε για ολόκληρο το
έργο είτε µόνο για τις νέες συνδέσεις που έχουν
εισαχθεί.
Με τις Λίστες ελέγχου, µπορούν άµεσα να ελεγχθούν
παραλήψεις όπως ∆ιπλά ονόµατα Εξαρτηµάτων, PLC
Συνδέσεις και Υπερβάσεις επαφών σε πηνία.
Αυτόµατα εκτελείται νέα ονοµασία εξαρτηµάτων σ’ ένα
έργο. ∆ιορθώνονται έτσι ανακολουθίες στις ονοµασίες,
ή προσαρµόζονται σε νέα µορφή (πχ. από Μ1, Μ2, …
σε 1Μ1, 1Μ2,..). Αναφορές και παραποµπές
διορθώνονται αυτόµατα.
Αυτόµατα εκτελείται νέα αρίθµηση στις κλέµµες µίας ή
περισσοτέρων κλεµµοσειρών, για διόρθωση αλλαγών
/διαγραφών κατά τη διάρκεια σχεδίασης.

Αυτόµατα παράγονται από τα κυκλώµατα Κλεµοσχέδια,
που παρουσιάζουν, για κάθε κλεµοσειρά ξεχωριστά,
πληροφορίες σύνδεσης κλεµών, αλλά και πληροφορίες
καλωδίων (τύπος, χρώµα, διατοµή κλπ.). Αυτόµατα
αποτυπώνονται γεφυρώσεις µεταξύ κλεµών.
Αυτόµατα παράγεται διάγραµµα σύνδεσης καλωδίων.
Προβάλλονται για κάθε
καλώδιο τα συνδεδεµένα
σύµβολα και εισάγονται
πληροφορίες αγωγών
καλωδίων (αριθµός, χρώµα
και διατοµή).
Ο προσδιορισµός των
χαρακτηριστικών καλωδίων
γίνεται αυτόµατα µέσω της
Βάσης δεδοµένων
καλωδίων.

Με την ολοκληρωµένη διαχείριση Εισόδων /Εξόδων
PLC, υπάρχει αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ σηµείων
σύνδεσης και κάρτας PLC, µε αλληλο-ενηµέρωση
πληροφοριών (αναφορές – σχόλια). Σε κάθε στάδιο
σχεδίασης, ο χρήστης έχει πλήρη εικόνα για το πόσες
και ποιες Είσοδοι /Έξοδοι χρησιµοποιούνται από κάθε
PLC κάρτα.
Με τις πληροφορίες Λειτουργία/Θέση, τα φύλλα
κυκλωµάτων διατηρούν ξεχωριστή αρίθµηση &
οµαδοποιούνται στο «∆ένδρο έργου» σε φακέλους ανά
Λειτουργία. Μέσω ειδικής επεξεργάσιµης λίστας,
εύκολα τροποποιούνται οι περιγραφές Λειτ/ Θέση µε
αυτόµατη ενηµέρωση των σχεδίων.

κυκλώµατα

ADVANCED

απόλυτο εργαλείο τεκµηρίωσης ηλεκτρολογικών µελετών !
Το SEE Electrical Advanced αποτελεί ένα υψηλού επιπέδου σύστηµα παραγωγής ηλεκτρολογικών
διαγραµµάτων, µε παράλληλη δραστική µείωση στο χρόνο µελέτης & σχεδίασης.
Επιπρόσθετα στις δυνατότητες Basic & Standard,
το Advanced προσφέρει στο χρήστη υψηλού
επιπέδου λειτουργίες, που έχουν ειδικά σχεδιαστεί
για ταχεία και αποτελεσµατική ανάπτυξη και
διαχείριση περίπλοκων ηλεκτρολογικών έργων.
Επιτάχυνση της σχεδίασης συνδέσεων µε τις εντολές
αυτόµατης σύνδεσης εξαρτηµάτων και «Ορθογωνικής»
σύνδεσης όπου το πρόγραµµα
αυτόµατα αναγνωρίζει τον
αριθµό πόλων και σχεδιάζει
ισάριθµες συνδέσεις προσαρµόζοντας κατάλληλα τις
οδεύσεις.

∆ραστική µείωση στον απαιτούµενο χρόνο αλλαγών σε
ονόµατα εξαρτηµάτων, κλέµες, αριθ.συνδέσεων, PLC
I/O, και πληροφορίες σχεδίων. Μέσω Λιστών επεξεργασίας επιβάλλονται µαζικές αλλαγές άµεσα στα σχέδια.
Παρεµβολή, ∆ιαγραφή φύλλων, µε αυτόµατη
ενηµέρωση ονοµάτων και αναφορών. Αντιγραφή
φύλλων σχεδίων µε drag & drop είτε στο ίδιο έργο είτε
σε διαφορετικά έργα. Αυτόµατη αντικατάσταση
πρότυπου φύλλου σε υπάρχον έργο, χωρίς να
επηρεαστούν τα περιεχόµενα σχέδια.

Επιπρόσθετα παράγεται
έγγραφο καλωδίωσης
κλεµών, µε
συγκεντρωτική
παρουσίαση
πληροφοριών
καλωδίωσης όλων των
κλεµών του έργου.

Μέσω προσαρµόσιµων templates, αυτόµατα
παράγονται σχέδια κλεµµών σε ράγα, ή σχέδια
σύνδεσης πολύ-επίπεδων κλεµµών

Αυτόµατη / ταχεία µετακίνηση στα αντίστοιχα φύλλα
µέσω αναφορών σε εξαρτήµατα, δυναµικά και επαφές.
Σε περίπτωση παραγωγής παρόµοιων σχεδίων,
προσφέρεται η εντολή «Αυτόµατα διαγράµµατα». Τα
σχέδια παράγονται αυτόµατα από το πρόγραµµα από
ειδικά διαµορφωµένα αρχεία Excel ή Access.
∆υνατότητα µετάφρασης ενός έργου σε διαφορετικές
γλώσσες (µέχρι 20 διαφορετικές γλώσσες). Αυτόµατη
εναλλαγή των σχεδίων από µία γλώσσα σε άλλη.
Αυτόµατα παράγεται «∆ιάγραµµα Κλεµών» µε όλες τις
πληροφορίες των κλεµοσχεδίων, και επιπλέον τα
σύµβολα µε τα οποία είναι συνδεδεµένες οι κλέµες,
προσφέροντας περισσότερη εποπτεία κατά την on site
συντήρηση του κυκλώµατος.

Το έγγραφο «Συνδεσµολογία Εξαρτηµάτων» παρουσιάζει όλα τα εξαρτήµατα των σχεδίων και παράλληλα τις
συνδέσεις στα σηµεία επαφής.
Μέσω της εφαρµογής «Λίστες & Ετικέτες» µπορούν να
ορισθούν ελεύθερα από το χρήστη εκτυπώσεις
(reports) οι οποίες θα αντλούν πληροφορίες από τις
Λίστες του Έργου, και θα τις παρουσιάζουν σε
επιθυµητή µορφή.
Με αυτό τον τρόπο µπορούν εύκολα να παραχθούν:
- ∆ελτία απαιτούµενο υλικών έργου
- ∆ελτία παραγγελίας
- Ετικέτες µε ονόµατα εξαρτηµάτων κλεµών,
καλωδίων, και συνδέσεων.
Τα reports µπορούν είτε να εκτυπώνονται απ’ ευθείας
σε εκτυπωτή είτε να αποθηκεύονται σε µορφή : ASCII,
Excel, Bitmap, Pdf, HTML.

CABINET LAYOUT
σ χ έδι α όψ εω ν πι νάκω ν on -l i n e µ ε τα κυ κλ ώ µ ατα!
Το SEE Electrical Cabinet Layout, αποτελεί πρόσθετη εφαρµογή για τη παραγωγή
σχεδίων όψεων πινάκων σε πραγµατικές διαστάσεις, που βοηθάει αποτελεσµατικά στη
κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων και panel ελέγχου.
Προσφέρει ένα δυνατό εργαλείο, που βοηθάει τον
κατασκευαστή να ολοκληρώσει τη διάταξη του
υλικού σ’ ένα πίνακα σε ελάχιστο χρόνο.
Η τοποθέτηση εξαρτηµάτων γίνεται επιλέγοντας τα
από τη βάση δεδοµένων εξαρτηµάτων.
Τα εξαρτήµατα έρχονται στις πραγµατικές τους
διαστάσεις, και διατάσσονται δυναµικά πάνω στην όψη
του πίνακα.
Αυτόµατα µπορούν να διαταχθούν (οριζόντια ή
κατακόρυφα) πολλά εξαρτήµατα µαζί σε συγκεκριµένες
µεταξύ τους αποστάσεις.
Σε περίπτωση που συνδυαστεί µε το SEE Electrical
Standard ή Advanced, τα εξαρτήµατα εισάγονται από
τα σχέδια κυκλωµάτων, και διασφαλίζεται η αντιστοιχία
ονοµάτων. Υπάρχει άµεση on-line σύνδεση και
αυτόµατη αλληλοενηµέρωση σχεδίων µε τυχόν
αλλαγές.
Mε ειδικές εντολές σχεδιάζονται ράγες και κανάλια
καλωδίων. Αυτόµατα προσαρµόζονται µήκη & πλάτη,
αυτόµατα το πρόγραµµα επιµετρά το συνολικό µήκος
που θα απαιτηθεί.
Περιέχει ενηµερωµένη Βάση δεδοµένων υλικών
Schneider Electric, ΑΒΒ & Hager (τεχνικά
χαρακτηριστικά, τιµές κλπ), αλλά και βιβλιοθήκες
συµβόλων όψεων υλικού.
Αυτόµατα εκτελείται επιµέτρηση υλικών & παράγεται
λίστα υλικών που έχει εισαχθεί στο πίνακα.
Μέσω ειδικών reports παράγονται εκτυπώσεις όπως :
- Απαιτούµενα Υλικά (παραγγελία)
- Συνολικό κόστος Υλικών πίνακα.
Με ειδικές εντολές εκτελείται και η διαστασιολόγηση
του πίνακα.

Συγκριτικός πίνακας δυνατοτήτων εφαρµογών κυκλωµάτων
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BASIC

Παραγωγή σχεδίων κυκλωµάτων σε πολλαπλά φύλλα, οµαδοποιηµένα σε «έργο», µε
απεριόριστο αριθµό σελίδων ανά έργο και αυτόµατη αρίθµηση σελίδων
∆ιαχείριση εγγράφων Έργου (Σχέδια & Λίστες) µέσω ∆ένδρου Περιεχοµένων (Explorer)
Multi document interface, άνοιγµα πολλαπλών έργων ταυτόχρονα
Εισαγωγή πληροφοριών τεκµηρίωσης Έργου µε αυτόµατη ενηµέρωση των σχεδίων
Παραµετροποίηση λειτουργίας, προσαρµογή περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκες συµβόλων, Αυτόµατος ορισµός νέων συµβόλων
Αυτόµατη ονοµασία εξαρτηµάτων, Αυτόµατη αρίθµηση ακροδεκτών
Αυτόµατες αναφορές σε δυναµικά, PLC, πηνία-επαφές. Εµφάνιση επαφών σε «σταυρό» κάτω
από τα πηνία (µε αναφορά στο είδος και τη θέση της επαφής)
Αυτόµατη τοποθέτηση Γρ.∆υναµικού (πάνω/κάτω), ελεύθερη σχεδίαση Γρ.∆υναµικού
Σχεδίαση συνδέσεων (Απλή & Τριπολική σύνδεση) µε αυτόµατη τοποθέτηση κόµβων
Ορισµός «ελαστικών» (ruberband) συνδέσεων
Σχεδίαση καλωδίων (ορισµός χρώµατος-διατοµής αγωγών σε ειδική µάσκα).
Ενηµέρωση Λιστών : Περιεχόµενα, Εξαρτήµατα, Επαφές, Κλέµες, PLC Εισ/έξοδοι, Καλώδια,
Αγωγοί καλωδίων, Συνδέσεις, ∆υναµικά-παραποµπές
Αυτόµατη παραγωγή εγγράφων από Λίστες : Περιεχόµενα έργου, Εξαρτήµατα, Κλέµες,
Καλώδια, Αγωγοί καλωδίων, PLC I/O, Συνδέσεις. Μορφοποίηση εκτυπώσεων από χρήστη
µέσω Templates
Γενικές σχεδιαστικές λειτουργίες, 512 layers σχεδίασης
Εισαγωγή / εξαγωγή αρχείων DXF & DWG (AutoCAD)
Ενσωµάτωση αρχείων Office στο έργο. Εξαγωγή έργου σε Windows Meta file αρχείο
Εισαγωγή Bitmap, OLE & Windows Meta file αρχείων στα σχέδια
Αντιγραφή φύλλων στο δέντρο έργου
Οµαδοποίηση Έργου κατά =Λειτουργία +Θέση
Εύρεση /αντικατάσταση κειµένων στο Έργο
On-line πρόσβαση σε βάση δεδοµένων υλικών προµηθευτών.
Εισαγωγή δεδοµένων υλικών (ECAD -ASCII – EXCEL αρχεία)
Τύποι πηνίων, σχέδιο επαφών κάτω από τα πηνία, αυτόµατη αρίθµηση επαφών
∆ιαχείριση Εισόδων /Εξόδων PLC. On-Line ενηµέρωση των χρησιµοποιούµενων σηµείων
σύνδεσης, αυτόµατη ενηµέρωση της PLC κάρτας µε αναφορές – σχόλια
Εναλλακτική τοποθέτηση διεύθυνση ρεύµατος (αντί κόµβων) στις συνδέσεις.
Πρόσθετες εντολές σύνδεσης : 2 Συµβόλων, ∆υναµικό µε Σύµβολα, µεταξύ 2 ∆υναµικών
Αυτόµατη αρίθµηση συνδέσεων στο σχέδιο (µορφή αρίθµησης οριζόµενη από το χρήστη)
Οµαδοποίηση συνδέσεων σε κυκλώµατα (πχ. ισχύος, βοηθητικό κλπ), επιλεκτική αρίθµηση
συνδέσεων κυκλωµάτων.
Σχεδίαση καλωδίων µε επιλογή µορφής (πχ. Θωρακισµένο, συνεστραµµένο κλπ). Αυτόµατος
ορισµός πληροφοριών καλωδίων (χρώµα-διατοµή) µέσω βάσης δεδοµένων καλωδίων.
Ενηµέρωση πρόσθετων Λιστών : Επιµέτρησης, Επιµέτρησης ανά Λ/Θ, Parts list, Τύποι
συνδέσεων
Λίστες επεξεργάσιµες µε αυτόµατη ενηµέρωση σχεδίων : Περιεχόµενα, Εξαρτήµατα, Κλέµες,
Καλώδια, PLC I/O, Συνδέσεις, Λειτ /Θέση, ∆υναµικά-Παραποµπές
Λίστες ελέγχου : ∆ιπλά ονόµατα, Υπερβάσεις επαφών, PLC Συνδέσεις
Πρόσθετα έγγραφα από Λίστες : Επιµέτρησης, Επιµέτρησης ανά Λ/Θ, Parts List, Τύποι
συνδέσεων
Νέα αρίθµηση κλεµών-ακροδεκτών, Νέα ονόµατα εξαρτηµάτων
Αυτόµατη παραγωγή κλεµοσχεδίων, µε αναφορά καλωδίων σύνδεσης. Αυτόµατη αναγνώριση
γεφυρώσεων.
Αυτόµατη παραγωγή διαγράµµατος σύνδεσης καλωδίων
Εντολές εισαγωγής διαστάσεων στα σχέδια.

-

STAND
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STAND

Ορισµός (προσαρµογή) από το χρήστη : Πληροφορίες τεκµηρίωσης Έργου/Φύλλων, Νέες
Λίστες & Έγγραφα από Λίστες.

-

-

Παρεµβολή / διαγραφή κενών φύλλων, µε αυτόµατη ενηµέρωση ονοµάτων /αναφορών

-

-

Μετάφραση Έργου. Αυτόµατη εναλλαγή µεταξύ γλωσσών (είκοσι εναλλακτικές γλώσσες)

-

-

Αυτόµατη αλλαγή πρότυπου φύλλου σχεδίων

-

-

Ταχεία µετακίνηση (GOTO…) µέσω αναφορών

-

-

Εύρεση & Αντικατάσταση συµβόλων στα σχέδια

-

-

Ορισµός & διαχείριση πολύκλωνων συνδέσεων

-

-

Εισαγωγή δεδοµένων προγραµµατισµού PLC καρτών από EXCEL αρχεία

-

-

Αυτόµατη σύνδεση εξαρτηµάτων κατά τη τοποθέτηση τους.

-

-

Παραγωγή «πολλαπλών» συνδέσεων µεταξύ 2 εξαρτηµ. ή ∆υναµικών & εξαρτηµ. Αυτόµατη
αναγνώριση του αριθµού πόλων και σχεδίαση ισάριθµων συνδέσεων.

-

-

Αυτόµατη παραγωγή κυκλωµάτων από αρχεία Excel, Access

-

-

Πρόσθετες Λίστες & Έγγραφα από Λίστες: Καλωδίων & Αγωγών καλωδίων οµαδοπ. κατά Λειτ,
Πολύκλωνα καλώδια, Αγωγοί Πολύκλωνων.

-

-

Αυτόµατη παραγωγή εγγράφων Συνδεσµολογίας Εξαρτηµάτων.

-

-

Αυτόµατη παραγωγή ∆ιαγράµµατος Σύνδεσης Κλεµών µε εµφάνιση συµβόλων σύνδεσης.

-

-

∆ιαχείριση πολυ-επίπεδων κλεµών, µε αυτόµατη παραγωγή σχεδίου σύνδεσης.

-

-

Αυτόµατη παραγωγή ράγας κλεµών (rail designer) από τα κυκλώµατα

-

-

Επιλογή πολλαπλών πεδίων στις λίστες επεξεργασίας, για ταχεία εφαρµογή τροποποιήσεων.

-

-

Ορισµός και εκτύπωση ετικετών (labels) και Reports

-

-

Μαζική µετατροπή Έργου σε DXF /DWG

-

-

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