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Szplájnok, vonalak vagy más vázlatelemek a
kábelkötegek 3D-ben való elvezetéséhez
• A kábelköteg elvezetésekor szplájnokat is választhat,
így realisztikusabb renderelést érhet el
• Szplájnok, vonalak, ívek vagy más átalakított
görbék használata az elektromos útvonalrendszerek
vázlatainak elkészítéséhez

Több lehetőség a rögzítőkapcsokon áthaladó
vezetékek és kábelek elrendezésére
• Egy kapcson több vezeték és kábel is áthaladhat,
ezeket ráadásul különböző igények szerint rendezheti
el és jelenítheti meg

Jobban szabályozható kiterítés az elektromos
kábelkötegek dokumentálásához

Előnyök
A vezetékek mostantól
a szabadformájú 3D-s
útvonalak szélesebb körét
képesek követni.

Előnyök
Hatékonyabban
elvégezheti a pontos
pozicionálást igénylő
vezetékek elhelyezését.

Előnyök

• A vezetékhálózatok bekötési rajzainál ezentúl a
3D-ben ábrázolt területek mellett kiterített területek
is használhatók

Az elektromos
kábelkötegek kiterítésének
hatékonyabb és pontosabb
szabályozásával
javíthatja az összeállításdokumentáció minőségét.

Új archiválási környezet funkció

Előnyök

• Mostantól automatikus vagy ütemezett archiválást
állíthat be az elektromos projektekhez

Szabályozza hatékonyabban
az elektromos könyvtárak
és a tervezési projektek
biztonsági mentését.

Fejlesztések a PDF-fájlok generálása terén

Előnyök

• A rendszer a projekt méretétől függően mostantól akár
9-szer gyorsabban képes létrehozni a PDF-fájlokat

Készítse el rövidebb
idő alatt az
elektromos tervezési
projektek dokumentációját.

A borítások, valamint a vezeték- és
kábelkönyvtárak fejlettebb kezelése

Előnyök

• A vezetékekre, a kábelekre és az elektromos
kábelkötegekre vonatkozó mérnöki egységek
mostantól frissíthetők a Routing Library Manager
(RLM) segítségével

Új termináltípus-kezelő

Előnyök

• A hatékonyabb szabályozás és a pontosabb tervezés
érdekében meghatározhatja, hogy egy adott
sorkapoccsal milyen végelzárókat kell használni
• A teljes sorkapcsok közvetlenül az elektromos
kapcsolási rajzokban dokumentálhatók és kezelhetők

Kezelje pontosabban
a sorkapcsokat és a
kapcsolódási pontokat.

Véglezárások támogatása a
csatlakozótáblázatokban, a csatlakozási
pontokban és a kiegészítők könyvtárában

Előnyök

• A teljesebb dokumentálás érdekében a végelzárókkal
kapcsolatos információk a SOLIDWORKS Electrical
Schematic rendszerből áthelyezhetők a 3D-be

Fejlesztések a véglezárást nem tartalmazó
vezetékek terén

A Schematic és a 3D
közötti szorosabb
integrációnak köszönhetően
hatékonyabban dolgozhat.

Előnyök
Új tervezési eszközök,
amelyekkel megoldhatja
az ügyfeleknél
felmerülő kihívásokat.

• A véglezárás nélküli kábelek (például
a huzalkivezetések) mostantól a teljes
munkafolyamatban használhatók, a Schematictól
a 3D-ig

Excel-alapú automatizálás a SOLIDWORKS
Electrical rendszerhez

Előnyök

• Mostantól Excel-bővítmény segíti a SOLIDWORKS
Electrical azon felhasználóit, akik a Microsoft® Excelt
használják az elektromos tervezés automatizálásához

Hozzon ki többet
a Microsoft Excelalapú elektromos
tervezésautomatizálásból.

A 3DEXPERIENCE® platformunk 11-féle iparág igényeihez kifejlesztett, specializált alkalmazásokat
tesz lehetővé, és az ipari megoldások gazdag választékát kínálja.
A Dassault Systèmes, a 3DEXPERIENCE vállalata az emberi fejlődés katalizátora. Olyan együttműködésen alapuló virtuális környezeteket hozunk létre
a vállalatok és magánszemélyek számára, amelyben fenntartható újításokra vonatkozó elképzeléseket lehet létrehozni. A 3DEXPERIENCE platform és
az alkalmazások segítségével az igazi világ olyan „virtuális tapasztalati lenyomatait” hozzuk létre, amelyek az innováció, oktatás és gyártás határainak
feszegetésére ösztönzik ügyfeleinket.
A Dassault Systèmes csoport 20 000 dolgozója több mint 270 000 különféle vállalati méretű ügyfél számára teremt értéket több mint 140 országban.
További információ: www.3ds.com.
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Az elektromos
könyvtárak egyszerűbb
frissítése felgyorsítja
a tervmódosításokat.

