SOLIDWORKS ELECTRICAL
Integrace 2D a 3D návrhů elektrických systémů v reálném čase
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ZJEDNODUŠENÉ NAVRHOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SYSTÉMŮ
Výrobky obsahují stále více elektrických systémů, např. napájecí systémy, uživatelské
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ovládání, složitou kabeláž nebo kabelové svazky. Software SolidWorks® Electrical

Software SolidWorks Electrical výrazně

zjednodušuje navrhování elektrických systémů pomocí inteligentních návrhářských

zjednodušuje vytváření 2D elektrických schémat

nástrojů, rozsáhlých databází součástek a integrace 2D schémat a 3D modelů v reálném

pomocí intuitivního rozhraní, které vám zajistí

čase. Jednoduché a intuitivní navrhování zvyšuje produktivitu elektrotechniků i strojařů

rychlejší dosažení výsledku. Obousměrná

a umožňuje užší spolupráci a integraci kusovníků (BOM) a projektových dat. Výsledkem

integrace se softwarem SolidWorks 3D CAD

je méně chyb a komplikací a kratší doba pro uvedení výrobku na trh. Produktová řada

v reálném čase zajišťuje lepší spolupráci a

SolidWorks Electrical obsahuje:

produktivitu a tím méně příležitostí ke zpoždění,

• SolidWorks Electrical: 2D dynamické vytváření elektrických schémat
• SolidWorks Electrical 3D: využívání schematických dat k modelování elektrického
systému v 3D prostoru (včetně kabelů a vodičů)

• SolidWorks Electrical Professional: Sada SolidWorks Electrical and SolidWorks
Electrical 3D pro vytváření elektrických schémat i 3D modelů

vyšší konzistenci a normalizaci konstrukce, nižší
náklady a rychlejší dobu uvedení na trh.

SOLIDWORKS ELECTRICAL
Oživte vaše 2D návrhy elektrických a ovládacích systémů
Software SolidWorks Electrical urychluje konstrukci elektrických
systémů pomocí možností návrhů schémat, které zjednodušují
pracovní proces. Umožňuje spolupráci více uživatelů a vytváření
složitých schémat a automatizaci kabeláže kontrolérů PLC a
svorkových lišt pro jednoduchá i vícenásobná vedení. Umožňuje
snadné opakované využití částí stávajících obvodů v nových
návrzích a urychlení vývoje a zachování konzistence.

• Přímý import stávajících DWG™ a DXF™ symbolů se stávajícími
atributy a propojeními

• Více než 4000 symbolů pro použití ve schématech a
plánech systémů

• Průvodce vytvořením symbolu obvodu pro snadnou přípravu
uživatelských 2D schematických symbolů

• Palety přizpůsobitelných symbolů a maker pro nejčastěji

Důležité vlastnosti:

používané symboly a uložené obvody

• Obsáhlá integrovaná knihovna téměř 500 000 standardních
elektrosoučástek usnadňuje výběr součástky a urychluje
vytvoření schématu

• Plně automatizované vytváření PLC schémat, kreslení svorkovnic
a podpůrné dokumentace

• Vytváření DWG, DXF a PDF dokumentů k projektům s rozsáhlými

• Integrované nástroje plánování schémat pro jednoduchá a
vícenásobná vedení

možnostmi archivace

• Integrace se softwarem SolidWorks Enterprise PDM pro správu

• Dynamické kontextové uživatelské rozhraní poskytuje na
základě momentálního stavu vývoje návrhu pouze příkazy, které
mají smysl, a tvůrce se tak může soustředit na konstruování

• Architektura databáze SQL umožňuje současnou spolupráci
více uživatelů na projektu

dokumentů, vytváření zpráv a exportování do PDF a DWG
formátu (software SolidWorks Enterprise PDM se prodává zvlášť)

• Lokalizace rozhraní produktu a dokumentace v několika jazycích
• Ucelený správce knihoven pro symboly, bloky, razítka,
makra, kabely a odkazy na součástky, včetně přizpůsobitelné

• Funkce kopírování a vkládání obvodů umožňuje opakované

připojitelnosti k ERP pro standardní součástky

používání návrhů v rámci projektů

Vytváření schémat v softwaru SolidWorks Electrical pro
jednoduchá i víceliniová vedení, integrované s 3D modely
SolidWorks, umožňuje skutečné souběžné navrhování
elektromechanického systému.

Schémata a 3D modely se
automaticky obousměrně
propojují v reálném čase

Snadné vytváření 2D
schémat pro jednoduchá i
víceliniová vedení
AUTOMATIZACE vytváření
tras vodičů a kabelů
ŠETŘÍ ČAS

SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D
Nový rozměr vašich elektrických schémat
Software SolidWorks Electrical 3D umožňuje používání dat schémat ze
softwaru SolidWorks Electrical v rámci celkové konstrukce mechanické
části, čímž otevírá novou úroveň produktivity. Současné konstruování
týmů pracujících na elektrické i mechanické části projektu je nyní

Sdílení seznamů dílů ve 2D
schématech a informací o propojení
v reálném čase pro zjednodušení
implementace

realitou – v reálném čase. Spolupráce je snadná a přirozená, lze
optimalizovat celkový návrh výrobku a optimalizovat vývoj.

Důležité možnosti:
• Obousměrné aktualizace mezi 2D a 3D v reálném čase pro
synchronizaci elektro-mechanických návrhů, aby byla v průběhu
celého vývoje zachována konzistence

• Integrace 2D schematických návrhů s 3D modelem pro usnadnění
standardizace návrhů a sjednocení kusovníků, aby nedocházelo
k omylům a prodlením

• Umístění elektrického systému a kabelů/vodičů do 3D modelu,
což umožňuje plánování specifických umístění a vedení pro
konzistentní výrobu produktů

Širší spolupráce a

VÝHODY INTEGRACE 2D NÁVRHŮ ELEKTRICKÝCH SYSTÉMŮ S 3D
NÁVRHY MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ
Eliminace skrytých nákladů
Prevence chyb a vícenákladů pomocí 3D modelu a schématu propojeného obousměrně
v reálném čase a také pomocí kombinovaného kusovníku pro elektrické i mechanické systémy.

Snížení výrobních chyb a zmetků
Přidáním položek vybraných během vytváření schématu do 3D modelu lze zajistit vhodnost,
zkontrolovat kolize/neshody, vypočítat délku, plánovat efektivní využití materiálu a omezit
zmetkovitost. Dokumentace je lepší a konzistentnější v rámci celého vývoje a omezuje se
výskyt chyb.

Rychlejší uvedení výrobku na trh
Koordinace elektrických a mechanických funkcí umožňuje týmům souběžnou práci a šetří
tak čas. Ke konkrétním výhodám šetřícím čas patří kombinované kusovníky mechanických
a elektrických systémů pro optimalizaci plánování výroby a rychlejší plánování tras kabelů/
vodičů/svazků pomocí 3D modelu.

Zajištění konzistentní výroby a montáže
Dostupnost informací o elektrickém systému ze schémat v 3D modelu umožňuje podrobné
plánování, dokumentování a vizualizaci celkového návrhu výrobku, což zajišťuje konzistentní
montáž jednotlivých jednotek.

Optimalizace vývoje pro úsporu nákladů
Rychlejší konstrukce, lepší komunikace mezi odděleními, synchronizace plánů, aktualizované
dokumenty a kratší doba uvedení na trh se podílejí na snížení nákladů v rámci celého
životního cyklu výrobku.

synchronizace mezi
návrhy elektrických a
mechanických systémů

„Integrace elektrických a ovládacích
systémů do našich důlních zařízení je velká
výzva. Produkty SolidWorks Electrical jsou
ideální pro náš typ návrhů.“
— Kyle Strong, PMP, projektový manažer, Getman Corporation

VYBERTE SI BALÍČEK SOLIDWORKS ELECTRICAL VHODNÝ PRO
VAŠE POTŘEBY

u Systémové

pož adavky

• Systém Windows® 7 (32 nebo 64bitový)
nebo Windows Vista®

SolidWorks Electrical
Vytváření 2D schémat pro elektrické a ovládací systému ve vašich projektech.

• 2 GB RAM paměti (minimálně)

Obsahuje:

• 5 GB volného místa na disku (minimálně)

• Jedinečný inteligentní nástroj pro vytváření schémat podporuje navrhování více

• Grafická karta (doporučuje se s certifikací)

uživateli

• Procesor Intel® nebo AMD

• Databáze více než 500 000 standardních elektrických součástek

• DVD nebo širokopásmové připojení

• Nástroj pro vytváření kabelových svazků

k internetu

• Propojení na software SolidWorks Enterprise PDM (prodává se zvlášť)

• Internet Explorer 8 a vyšší verze

SolidWorks Electrical 3D*

Další podrobnosti získáte na stránkách

Přidávání dat schémat ze softwaru SolidWorks Electrical do 3D modelu. Obsahuje:

www.solidworks.com/CZ-SystemRequirements

• Přístup do projektu elektrického systému z 3D nebo 2D
• Možnost automatizace vytváření tras elektrických kabelů, kabelových svazků
a kabeláže

• Nástroje pro vytváření tras vodičů a kabelů včetně automatického oddělování
vodičů kabelu

u Další

in formace

Chcete-li se dozvědět více o softwaru
SolidWorks Electrical, navštivte stránky
www.solidworks.com/electrical, nebo

• Propojení na software SolidWorks Enterprise PDM (prodává se zvlášť)

se obraťte na svého místního prodejce
produktů SolidWorks.

*Vyžaduje CAD software SolidWorks (prodává se zvlášť)

SolidWorks Electrical Professional*
Kombinace vytváření 2D schémat a 3D modelování elektrických systémů.
Obsahuje:

• Software SolidWorks Electrical a SolidWorks Electrical 3D v jediném balíčku
• Pouze jedna instalace a registrace licence
*Vyžaduje CAD software SolidWorks (prodává se zvlášť)

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS PRO VÝVOJ VÝROBKŮ
Software SolidWorks uživatelům poskytuje intuitivní 3D prostředí, které
maximalizuje produktivitu vašich zdrojů pro navrhování, aby byla zajištěna lepší,
rychlejší a méně nákladná výroba vašich výrobků. Podívejte se na kompletní
nabídku řešení SolidWorks pro navrhování, simulace, technickou komunikaci,
ekologické navrhování a správu dat na adrese
www.solidworks.com/CZ-products2013
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