SADA SOLIDWORKS ELECTRICAL

BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH
A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ

INTEGROVANÝ
NÁVRH
ELEKTRICKÝCH
SYSTÉMŮ

Řešení SOLIDWORKS® Electrical zjednodušují návrh elektrických systémů pomocí
speciálních nástrojů pro konstruktéry a intuitivního rozhraní pro rychlejší návrh
integrovaných elektrických systémů. Nový nástroj pro návrháře SOLIDWORKS
PCB kombinuje vědecké výpočty a přirozenou návrhářskou intuici aplikace Altium®
s 3D expertními vlastnostmi SOLIDWORKS. Nativní integrace ve všech oborech –
elektrických, mechanických a elektronických návrzích – zajišťuje lepší spolupráci
a produktivitu a tím méně příležitostí ke zpoždění, vyšší konzistenci a normalizaci
konstrukce, nižší náklady a rychlejší uvedení výrobku na trh.

Aplikace SOLIDWORKS Electrical poskytují uznávaná řešení pro návrh umožňující
bezproblémovou integraci elektrických a mechanických návrhů

Posílit inovaci výrobků
• Zvyšovat podíl na trhu a odlišovat se průkopnickými
konstrukcemi výrobků
• Poskytne konstrukčním týmům intuitivní, výkonné
nástroje pro navrhování elektrických zařízení, které
zjednodušují vývoj a vytváření nových nápadů a
umožňují přinášet inovativní výrobky rychleji na trh.

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.

Zkrátit dobu uvedení 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.

Snížit vývojové náklady výrobku
• Vysoce automatizované a efektivní nástroje, které
zjednodušují proces navrhování, zkracují vývoj
a testování a eliminují nákladné přepracování návrhu.
• Integrací testů virtuálního elektrického návrhu
v rané fázi vývoje výrobku se sníží nutnost nákladné
tvorby prototypů.

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS ELECTRICAL
Sada řešení SOLIDWORK S Electrical pro elek trické a
mechanické návrhy a jejich integraci pomáhá konstruktérům
snižovat rizika spojená s inovací a dostat výrobky na trh
rychleji s menším množstvím prototypů, čímž se sníží náklady.
S konzistentní, výkonnou a intuitivní sadou návrhových
funkcí, které jsou plně integrovány do SOLIDWORKS, mohou
konstruktéři vytvářet integrovaný návrh v raných fázích
procesu a vyhnout se tak nákladnému přepracování.

SOLIDWORKS PCB POUŽÍVÁ
TECHNOLOGII ALTIUM
Nový nástroj SOLIDWORKS PCB používající návrhový software Altium kombinuje výkon a jednoduchost softwaru
Altium™ a 3D expertní vlastnosti softwaru SOLIDWORKS
pro sjednocení elektrických a mechanických světů. Budete-li
jednoduše integrovat návrh desky plošných spojů se soubory
SOLIDWORKS pomocí prověřených pracovních postupů návrhu mechanických dílů, ožijí vaše návrhy díky integrovaným
datům konstrukce, řízeným procesům změn ECO a větším
možnostem analýzy. Aplikace SOLIDWORKS PCB je zaměřena
na sloučení toho nejlepšího, co oba světy nabízejí. Provádějte
v softwaru SOLIDWORKS to, co umíte nejlépe, a nechte
aplikaci SOLIDWORKS PCB, aby se postarala o všechny vaše
potřeby v oblasti návrhu desek plošných spojů.

SOLIDWORKS PCB CONNECTOR POUŽÍVÁ
TECHNOLOGII ALTIUM
Revoluční produkt umožňuje současným a budoucím uživatelům návrhových produktů Altium uchovat a rozšířit jejich
investice pomocí inovativních funkcí pro spolupráci a správu
dat aplikace SOLIDWORKS PCB.

Urychlete proces návrhů elektrických systémů pomocí sady snadno
použitelných řešení

SOLIDWORKS ELECTRICAL
Konstruktéři mohou rychle definovat elektrická propojení
komplexních elektrických systémů v softwaru SOLIDWORKS
Electrical. S využitím inteligentních jednoliniových nebo tradičních víceliniových schémat a knihovny obsahující tisíce
elektrických symbolů a dílů můžete vyvíjet integrované návrhy elektrických zařízení v prostředí propojujícím mechanický
a elektrický návrh, které umožňuje spolupráci více uživatelů
v reálném čase.

SOLIDWORKS ELECTRICAL
SCHEMATIC PROFESSIONAL
Výkonná a snadno použitelná sada nástrojů pro spolupráci
a návrh schémat, která umožňuje rychlejší vývoj integrovaných
elektrických systémů pro různá zařízení. Vestavěné knihovny obsahující symboly, údaje výrobce o dílech a 3D modely
součástí poskytují materiály pro opakované použití, které
optimalizují opětovné použití návrhů. Automatizované nástroje
pro návrh a správu SOLIDWORKS vám pomohou zefektivnit
a zjednodušit množství úmorných konstrukčních kroků, počínaje návrhem PLC (programovatelných logických automatů)
a svorkovnic po přiřazení křížových odkazů kontaktů.

SOLIDWORKS ELECTRICAL
SCHEMATIC STANDARD
Výkonný a snadno použitelný jednouživatelský nástroj
pro spolupráci a návrh schémat, který umožňuje rychlejší
vývoj integrovaných elek trických systémů pro různá
zařízení. Vestavěné a webové knihovny obsahující symboly
a údaje výrobce o dílech poskytují materiály pro opakované
použití, které optimalizují opětovné použití návrhů. Naše
automatizované nástroje pro návrh a správu vám pomohou
zefektivnit a zjednodušit množství úmorných konstrukčních
kroků, počínaje návrhem svorkovnic po přiřazení křížových
odkazů kontaktů.

SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D
Integrujte data návrhu elektrických schémat s 3D modelem
stroje nebo jiného výrobku - obousměrně a v reálném čase.
SOLIDWORKS Electrical 3D vám umožňuje umísťovat elek
trické součástky a používat pokročilou technologii trasování
SOLIDWORKS pro automatické propojení prvků elektrického
návrhu v rámci 3D modelu. Můžete určovat optimální délky
vodičů, kabelů a kabelových svazků a současně udržovat synchronizaci návrhu a kusovníků mezi elektrickým a mechanickým
návrhem.

SOLIDWORKS ELECTRICAL PROFESSIONAL
Spojuje v jednom výkonném a snadno použitelném balíku
funkci vytváření elektrických schémat softwaru SOLIDWORKS
Electrical Schematic a 3D modelovací schopnosti softwaru SOLIDWORKS Electrical 3D. SOLIDWORKS Electrical
Professional se skvěle hodí pro uživatele, kteří využijí integraci
elektrických a mechanických návrhů.

KONSTRUKČNÍ PROBLÉMY ŘEŠENÉ POMOCÍ PRODUKTŮ SOLIDWORKS ELECTRICAL
Řešení SOLIDWORKS Electrical jsou součástí portfolia produktů SOLIDWORKS, které umožňují konstruktérům navrhovat
výrobky s použitím specializovaných nástrojů zajišťujících plynulou integraci při současném zajištění efektivního konstrukčního
pracovního toku mezi jednotlivými disciplínami v oboru.

ELEKTRONIKA A INTEGRACE
• Připojená zařízení
-- Automatizace připojení
-- Zařízení pro internet věcí (IoT)
-- Nositelná zařízení
• Hračky
• Spotřební zboží
• Strojírenská technika
• Roboti
• Lékařská zařízení
• Automobilový průmysl
• Elektrické vozy
• Interiéry letadel
• Spotřebiče

NÁVRH A INTEGRACE
ELEKTRICKÝCH SYSTÉMŮ
•
•
•
•
•
•

Vybavení pro průmyslovou automatizaci
Kompaktní systémy
Těžké strojírenství
Spotřebiče
Speciální zařízení
Letecké systémy

NÁVRH ELEKTRICKÝCH SKŘÍNÍ
•
•
•
•

Řídící skříně
Spínací zařízení / energetika
Hlavní kancelářská kabeláž
Strukturovaná kabeláž

NÁVRH MECHATRONICKÝCH SYSTÉMŮ
•
•
•
•
•
•
•
•

Návrh ohebných kabelů
Ohebné kabely
Počítačem řízené systémy
Výpočetní systémy
Spotřební elektronika
Robotické systémy
Lékařská zařízení
Bezpilotní letecké systémy / letadla (UAS/UAV)

NÁVRH KOMPLEXNÍCH KABELOVÝCH SVAZKŮ
•
•
•
•
•
•

Vybavení pro průmyslovou automatizaci
Vybavení pro automatizaci domácí kanceláře
Těžké strojírenství
Spotřebiče
Speciální vozidla
Letecké systémy
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používá technologii Altium

používá technologii Altium

CircuitWorksTM *

Electrical Routing**

* Součástí verzí SOLIDWORKS Professional a SOLIDWORKS Premium ** Součástí verzí SOLIDWORKS Premium a SOLIDWORKS Electrical 3D
*** Integrace je podporována

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS PRO VÝVOJ PRODUKTŮ

OBVYKLÝ SÉRIOVÝ PROCES
PŘEDBĚŽNÉ
PROJEKTY
A KONCEPTY

ELEKTROTECHNICKÝ NÁVRH
STROJÍRENSKÝ NÁVRH

OVĚŘENÍ NÁVRHU
TECHNICKÁ
KOMUNIKACE

PROVOZ

SOLIDWORKS PROCES

PŘEDBĚŽNÉ
PROJEKTY
A KONCEPTY

INTEGROVANÉ
ELEKTROMECHANICKÉ NÁVRHY
OVĚŘENÍ NÁVRHU
TECHNICKÁ KOMUNIKACE

SPRÁVA DAT PROJEKTU

FINANČNÍ ÚSPORA

PROVOZ

DODÁNÍ VÝROBKU

Software SOLIDWORKS nabízí intuitivní 3D vývojové prostředí,
které pomáhá maximalizovat produktivitu vašich zdrojů pro
navrhování, abyste mohli vytvářet lepší výrobky rychleji
a s nižšími náklady. Úplný přehled řešení SOLIDWORKS pro
návrh, simulaci, technickou komunikaci a správu dat najdete na
stránce www.solidworks.com/products2017.

DODÁNÍ VÝROBKU

VÍCE INFORMACÍ
Chcete-li se dozvědět více o softwaru SOLIDWORKS Electrical,
navštivte stránky www.solidworks.com/cze_electrical,
nebo se obraťte na svého místního autorizovaného prodejce
produktů SOLIDWORKS.
Systémové požadavky softwaru SOLIDWORKS jsou uvedeny
na webu SOLIDWORKS.

Naše platforma 3DEXPERIENCE je základem pro jednotlivé produktové řady, pokrývá 12 odvětví a
přináší širokou nabídku oborově zaměřených řešení.
Platforma 3DEXPERIENCE® společnosti Dassault Systèmes poskytuje firmám i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její špičková
řešení mění způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio produktů pro spolupráci od společnosti Dassault Systèmes
podporuje sociální inovaci a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes 210 000 zákazníků ve více než
140 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na webových stránkách www.3ds.com/cz-cz.

Evropa/Střední východ/Afrika

Severní a Jižní Amerika

Dassault Systèmes CZ s.r.o.

Dassault Systèmes
+420-543-216-642
Dassault Systèmes
175 Wyman Street
info@solidworks.cz
10, rue Marcel Dassault
Waltham,
MA
02451
USA
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex
France
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