SOLIDWORKS ELECTRICAL SUITE
BEZPROBLEMOWA INTEGRACJA PROJEKTÓW
ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH

ZINTEGROWANE
PROJEKTOWANIE
SYSTEMÓW
ELEKTRYCZNYCH

Rozwiązania SOLIDWORKS® Electrical upraszczają i przyspieszają tworzenie projektów elektrycznych poprzez wykorzystanie narzędzi zaprojektowanych z myślą
o potrzebach inżynierów oraz zastosowanie intuicyjnego interfejsu. Natywna integracja z SOLIDWORKS 3D CAD poprawia współpracę pomiędzy zespołami projektowymi
i zwiększa produktywność. Oznacza to mniej opóźnień, lepszą zgodność i standaryzację projektów, niższe koszty oraz szybsze wprowadzenie produktu na rynek.

„Dzięki innowacyjności zdobyliśmy dużą część rynku, a oprogramowanie SOLIDWORKS jest
jednym z narzędzi, które pozwalają nam swobodnie wprowadzać nowatorskie rozwiązania”.
— Kai Birger Olsen, dyrektor techniczny, Ramboll Offshore Wind

ROZWIĄZANIA SOLIDWORKS ELECTRICAL
Projektanci i inżynierowie mogą szybko definiować połączenia
elektryczne w skomplikowanych systemach dzięki łatwym
w obsłudze rozwiązaniom z zakresu projektowania systemów
elektrycznych aplikacji SOLIDWORKS Electrical. Wykorzystując
inteligentne jedno- lub wielokreskowe schematy, bibliotekę
zawierającą tysiące symboli i części elektrycznych, współpracując w czasie rzeczywistym z wieloma użytkownikami,
można opracować system elektryczny, który łączy inżynierię
mechaniczną i elektryczną.

SOLIDWORKS ELECTRICAL
SCHEMATIC PROFESSIONAL
Wydajny i łatwy w obsłudze pakiet narzędzi, ułatwiający
szybkie projektowanie systemów elektrycznych na potrzeby
urządzeń i innych produktów. Wbudowane biblioteki symboli, danych katalogowych producentów i modeli 3D komponentów, ułatwiają optymalizację procesu projektowego.
Zautomatyzowane narzędzia SOLIDWORKS do projektowania
ułatwiają oraz usprawniają szereg żmudnych zadań projektowych, takich jak tworzenie rysunków dla sterowników
programowalnych, listew zaciskowych oraz zarządzanie
referencjami krzyżowymi dla zestyków.

SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D
W czasie rzeczywistym umożliwia dwukierunkową wymianę
danych pochodzących ze schematów elektrycznych z modelem 3D urządzenia. Oprogramowanie SOLIDWORKS Electrical
3D umożliwia wstawianie komponentów elektrycznych w
przestrzeni 3D i generowanie połączeń przy wykorzystaniu
zaawansowanej technologii SOLIDWORKS do wyznaczania
tras przewodów. Określanie optymalnej długości przewodów,
kabli i wiązek odbywa się przy zachowaniu synchronizacji
danych projektowych i zestawień materiałów między częścią
elektryczną i mechaniczną danego projektu.

SOLIDWORKS ELECTRICAL PROFESSIONAL
Łatwy w obsłudze, wydajny pakiet stanowiący połączenie
funkcjonalności projektowania schematów elektrycznych
dostępnych w programie SOLIDWORKS Electrical Schematic
oraz opcji modelowania 3D oprogramowania SOLIDWORKS
Electrical 3D. Pakiet SOLIDWORKS Electrical Professional
jest idealny dla użytkownika odpowiedzialnego za integrację
projektów elektrycznych i mechanicznych.

CIRCUITWORKS
Współdzielenie danych pochodzących od projektantów
elektryków i mechaników przy wykorzystaniu narzędzia
CircuitWorks™ dostępnego w oprogramowaniu SOLIDWORKS
3D CAD. CircuitWorks pozwala użytkownikom na współdzielenie, porównywanie, aktualizowanie i śledzenie zmian w
projektach elektrycznych, dzięki czemu mogą oni szybciej
rozwiązywać problemy związane z integracją danych mechanicznych i elektrycznych.

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION
I MODUŁ ELECTRONIC COOLING
Optymalizacja wydajności termicznej płytek drukowanych
(PCB) i komponentów elektronicznych. Umożliwia przeprowadzenie analizy termicznej komponentów w projektach
wykorzystujących płytki PCB i elektronikę za pomocą aplikacji SOLIDWORKS Flow Simulation oraz modułu Electronic
Cooling. Moduł Electronic Cooling zawiera wbudowany
kompleksowy zestaw inteligentnych modeli co wraz z modelami z SOLIDWORKS Flow Simulation, umożliwia szybkie
i poprawne tworzenie szerokiej gamy urządzeń do chłodzenia
elektroniki.

WYZWANIA PROJEKTOWE, W KTÓRYCH ROZWIĄZANIU POMAGA SOLIDWORKS ELECTRICAL
Rozwiązania SOLIDWORKS Electrical są częścią portfolio oprogramowania SOLIDWORKS, które umożliwia inżynierom
projektowanie za pomocą specjalistycznych narzędzi ułatwiających integrację oraz zapewniających efektywny tok prac
inżynieryjnych w wielu branżach przemysłu.

PROJEKTOWANIE I INTEGRACJA
SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH
•
•
•
•
•
•

Urządzenia automatyki przemysłowej
Systemy skidowe
Przemysł ciężki
Urządzenia
Sprzęt specjalistyczny
Systemy lotnicze

PROJEKTOWANIE SZAF STEROWNICZYCH
•
•
•
•

Skrzynki sterownicze
Aparatura rozdzielcza/Energetyka
Okablowanie centrali telefonicznych
Okablowanie strukturalne

PROJEKTY SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH
Projekty taśm przyłączeniowych
Przewód Ridge Flex
Systemy sterowane komputerowo
Systemy obliczeniowe
Elektronika użytkowa
Połączone urządzenia skomunikowane
-- Automatyka połączeniowa
-- Urządzenia Internetu przedmiotów (IoT)
-- Inteligentne akcesoria
• Systemy robotyczne
• Urządzenie medyczne
• Bezzałogowe statki i systemy powietrzne
•
•
•
•
•
•

SKOMPLIOWANE PROJEKTY
WIĄZEK ELEKTRYCZNYCH
•
•
•
•
•
•

Urządzenia automatyki przemysłowej
Urządzenia automatyki domowej
Przemysł ciężki
Urządzenia
Pojazdy specjalistyczne
Systemy lotnicze

Oprogramowanie SOLIDWORKS Electrical zapewnia uznane w branży rozwiązania
projektowe, które gwarantują bezproblemową integrację projektów elektrycznych
i mechanicznych

Zwiększenie innowacyjności produktów

Obniżenie kosztów opracowywania produktu

• Zwiększenie udziału w rynku i wyróżnienie produktów
dzięki przełomowemu wzornictwu
• Wyposaż zespoły inżynierów w intuicyjne,
zaawansowane narzędzia do projektowania systemów
elektrycznych, które uproszczą konstruowanie
innowacyjnych produktów i przyspieszą ich
wprowadzenie na rynek.

• Wysoce zautomatyzowane i niezwykle wydajne
narzędzia usprawniają oraz upraszczają proces
projektowania, redukując czas potrzebny na
opracowywanie i weryfikację projektu, a także
eliminując prawdopodobieństwo powstawania
kosztownych błędów.
• Obniżenie kosztów związanych z wytwarzaniem
prototypów dzięki zintegrowaniu wirtualnego projektu
elektrycznego we wczesnej fazie rozwoju

Spójność produkcji i montażu
Włączenie danych ze schematów elektrycznych do modelu trójwymiarowego umożliwia szczegółowe planowanie,
a także sprawne wizualizowanie i dokumentowanie produktu, co pozwala na szybszy, łatwiejszy montaż.

Skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek
Skoordynowane projektowanie schematów elektrycznych
i części mechanicznych pozwala na równoległą pracę
dwóch zespołów projektantów, tym samym zapewniając
oszczędność czasu. Połączenie mechanicznych i elektrycznych list materiałów (LM) pozwalające na usprawnienie
procesu planowania produkcji oraz szybsze wyznaczanie
tras kabli/przewodów/wiązek z użyciem modelu trójwymiarowego — to najważniejsze korzyści wpływające na
oszczędność czasu projektowania.

Projekt schematu
i elewacji

Rysunek wykonawczy

ROZWIĄZANIA SOLIDWORKS ELECTRICAL
Rozwiązania SOLIDWORKS Electrical są integralną częścią oprogramowania do projektowania i symulacji
SOLIDWORKS, które pomaga projektantom obniżyć ryzyko
związane z wdrażaniem innowacji oraz wprowadzać produkty na rynek szybciej i taniej dzięki wytwarzaniu mniejszej liczby fizycznych prototypów. Dzięki kompleksowym
zaawansowanym i intuicyjnym narzędziom do projektowania obwodów elektrycznych, w pełni zintegrowanym
z oprogramowaniem SOLIDWORKS, projektanci mogą opracować spójną wersję projektu we wczesnej fazie procesu
i uniknąć kosztownych błędów.
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* Ograniczona dostępność ** Dołączane do wersji SOLIDWORKS Professional i Premium *** Dołączane do wersji SOLIDWORKS Premium i Electrical 3D
TYPOWY PROCES SEKWENCYJNY
WSTĘPNY
PROJEKT I
KONCEPCJE

PROJEKT ELEKTRYCZNY
PROJEKT MECHANICZNY
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PROPOZYCJA FIRMY SOLIDWORKS
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ROZWIĄZANIA SOLIDWORKS DO
PROJEKTOWANIA PRODUKTÓW
Oprogramowanie SOLIDWORKS zapewnia intuicyjne środowisko projektowania 3D, które maksymalizuje wydajność
projektowania i zapewnia dostęp do zasobów technicznych, umożliwiając tworzenie lepszych produktów niższym
kosztem i w krótszym czasie. Pełen zakres rozwiązań
SOLIDWORKS do projektowania, symulacji, zarządzania
danymi i komunikacji technicznej jest dostępny pod adresem
www.solidworks.com/plk_products2016.

WIĘCEJ INFORMACJI
Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach SOLIDWORKS
Electrical, odwiedź stronę www.solidworks.com/plk_electrical
lub skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem
firmy SOLIDWORKS.
Wymagania systemów SOLIDWORKS zostały
opublikowane na stronie SOLIDWORKS pod adresem
www.solidworks.com/systemrequirements.

Nasze produkty, dostosowane do potrzeb 12 gałęzi przemysłu, bazują na platformie 3DEXPERIENCE,
oferującej bogaty wybór rozwiązań przeznaczonych dla poszczególnych branż.
Dassault Systèmes, zapewnia użytkownikom intuicyjne środowisko projektowania 3DEXPERIENCE®, oferując przedsiębiorstwom i użytkownikom
indywidualnym nowoczesne, wydajne i kreatywne narzędzia do opracowywania innowacyjnych — i uwzględniających aspekty zrównoważonego
rozwoju — produktów. Udostępnione przez firmę rozwiązania zyskały niezwykłą popularność na całym świecie i zrewolucjonizowały sposoby
projektowania, produkcji oraz serwisowania produktów. Rozwiązania opracowane przez firmę Dassault Systèmes promują innowacje w zakresie
komunikacji pomiędzy społecznościami i poszerzają dostępne w świecie wirtualnym możliwości udoskonalania rzeczywistości. Z rozwiązań Dassault
Systèmes korzysta ponad 190 000 różnej wielkości firm z rozmaitych branż w ponad 140 krajach. Więcej na www.dps-software.pl
DPS Software Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
Tel. 22 339 64 00
Fax. 22 651 67 77
www.dps-software.pl
biuro@dps-software.pl

Oddział Wrocław
54-427 Wrocław
ul. Duńska 9, II piętro
Tel: 71 361 03 31

Oddział Katowice
40-568 Katowice
ul. Ligocka 103
Tel: 32 721 60 15

Oddział Poznań
60-170 Poznań
ul. Jeleniogórska 16
Tel: 61 625 87 00

Odwiedź także
blog techniczny
naszych specjalistów
www.DPSTODAY.pl
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