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SOLIDWORKS Electrical

1

Szybsze tworzenie tras przewodów elektrycznych w 3D

Korzyści

• Wyznaczanie tras przewodów, kabli i wiązek
przewodów 3D w maszynie lub produkcie jest teraz
znacznie szybsze.

Szybsze tworzenie
projektu elektrycznego
i wprowadzanie zmian
projektowych.

• Podczas cyklu projektowania dzięki szybszemu
tworzeniu trasy można wypróbować więcej pomysłów.
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Większa wydajność przy dużych projektach
elektrycznych

Korzyści

• Często używane operacje, takie jak kopiowanie,
wklejanie, usuwanie i cofanie, teraz trwają krócej.

Oszczędność czasu
podczas pracy z dużymi
projektami elektrycznymi.

• Przenoszenie zmian w projekcie ze schematu do 3D
zajmuje mniej czasu.
• Tworzenie dużych projektów elektrycznych jest szybsze.
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Zwiększona wydajność we współdzielonych
elektrycznych środowiskach projektowych
• Umożliwia szybsze działanie grup złożonych z wielu
użytkowników jednocześnie pracujących nad
projektem elektrycznym.
• Łatwiejsze udostępnianie danych i współpraca między
wieloma użytkownikami.
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Usprawnienie portalu Electrical Content Portal (ECP)

Korzyści
Większa wydajność
dzięki lepszej
współpracy między
pracującymi jednocześnie
użytkownikami.

Korzyści

• Wyszukiwanie komponentów elektrycznych
bezpośrednio z narzędzia SOLIDWORKS Electrical.

Szybsze tworzenie
projektów elektrycznych
dzięki usprawnionemu
pozyskiwaniu elementów
elektrycznych.

Lepsza nawigacja w raportach elektrycznych

Korzyści

• Możliwe umieszczanie wielu hiperłączy w komórce raportu.

Poprawa jakości projektu
dzięki łatwej nawigacji
po dokumentacji projektu
elektrycznego.

• Portal ECP obecnie znajduje się w Okienku zadań
narzędzia SOLIDWORKS Electrical, co ułatwia dostęp.

• Raporty elektryczne można tworzyć, uwzględniając
łącza do arkuszy danych komponentów.

NAJPOPULARNIEJSZY
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Ulepszona dokumentacja płaska dla wiązek przewodów

Korzyści

• Uproszczenie organizacji dokumentacji wiązki
przewodów poprzez skierowanie do linii głównej.

dostępowi do dokumentów
referencyjnych
komponentów.

3DEXPERIENCE
3DEXPERIENCE
3DEXPERIENCE
Poprawa jakości produktu
• Wybieranie głównych
segmentów
trasy
wiązki
przewodów
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS
dzięki pełniejszej
w 3D pozwala poprowadzić proces spłaszczania.
i szybszemu
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
Standard
Professionaldokumentacji
Premium
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Modelowanie Sub-D w chmurze
Lepsza dokumentacja projektów wiązek przewodów
Szybkie i łatwe tworzenie kształtów organicznych
i kabliktóre
ze współdzielonymi złączami elektrycznymi
dzięki intuicyjnemu rozwiązaniu do modelowania,
bezproblemowo współpracuje z rozwiązaniem 3D CAD.

• Możliwość uwzględnienia złączy, które są
współdzielone, ale leżą poza daną trasą elektryczną.

Korzyści
Większa elastyczność
w tworzeniu dokumentacji
wiązek elektrycznych.

ZARZĄDZANIE DANYMI• Możliwe uwzględnienie informacji o złączach spoza
I WSPÓŁPRACA W CHMURZE
danej wiązki w tabelach dokumentacji, takich jak

tabele podsumowań obwodów i tabele złączy.
Dostęp do danych w chmurze i funkcje zarządzania
Przechowywanie i współużytkowanie najnowszych
informacji
• Możliwe
dodawanie widoków złączy znajdujących się
o projekcie produktu — a także funkcje dostępu
i zarządzania
—
poza
daną wiązką
na rysunkach dokumentujących
z centralnej, bezpiecznej lokalizacji.
wiązki elektryczne.
Zarządzanie cyklem życia produktów w chmurze
Zarządzanie cyklem życia każdego rodzaju treści, np. plików
CAD, modeli symulacji i dokumentacji, w obrębie
wielu dla obudów
Wsparcie
dziedzin i rozwiązań CAD. Śledzenie problemów, zmian i tras
oraz zmniejszanie liczby sprzecznych wersji pochodzących od
Możliwość korzystania zarówno z prostych, jak
różnych współpracowników dzięki kontroli•poprawek.
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Korzyści

i kątowych obudów w projekcie trasy elektrycznej.

Współpraca w chmurze
• Po utworzeniu trasy można dodać, obrócić lub zmienić
Współpraca w czasie rzeczywistym za pomocą
obudowy
konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych, dostępu
do zgodnie z potrzebami.
społeczności, zarządzania zadaniami przy użyciu tablic kanban,
strumieni aktywności, stałych połączeń wideo i czatów. Łatwe
wyszukiwanie, wizualizowanie, przeglądanie i komentowanie
dokumentacja 2D obudów
plików SOLIDWORKS i innych bezpośrednioRozbudowana
w przeglądarce.
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w projektach elektrycznych

Zarządzanie w chmurze
Monitorowanie wykorzystania licencji, zarządzanie członkami
Pozwala
uwzględnić proste lub kątowe obudowy na
oraz przypisywanie i usuwanie licencji przy• użyciu
jednego
rysunkach
dokumentujących wiązki elektryczne.
pulpitu administracyjnego, co pozwala obniżyć
koszty
administracyjne. Łatwe zapewnianie aktualności
rozwiązań
• Możliwe
uwzględnienie widoków obudów kątowych
i korzystanie z najnowszych ulepszeń produktów.
na rysunkach wyprostowanej wiązki przewodów.

SZKOLENIA I POMOC TECHNICZNA
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Udoskonalenia sterowania promieniem gięcia

Szkolenia i pomoc techniczna
Szybkie korzystanie z materiałów szkoleniowych
• Możliwe
w Internecie, dostęp do aktywnej społeczności,
a także unikanie błędów promienia gięcia dzięki
automatycznemu wyznaczaniu tras przewodów, kabli
wsparcie lokalnego dystrybutora.

i wiązek w 3D.

• Możliwość bardziej dokładnego wyznaczania trasy 3D
przy użyciu szkiców elektrycznej ścieżki prowadzącej.

Poprawa jakość projektu
poprzez bardziej kompletną
reprezentację 3D.

Korzyści
Możliwość skorzystania
z bardziej kompletnego
i elastycznego
dokumentowania projektów
instalacji elektrycznych.

Korzyści
Poprawa jakości projektu
poprzez bardziej
realistyczną reprezentację
3D trasy przewodów
elektrycznych.
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