


Usługi, skalowania i opcje 
Usługi Z ELCAD otrzymujecie Państwo sprawdzony, oparty na bazie danych i profesjonalny pod każdym 
względem profesjonalny system CAE, który został opracowany dla szczególnych wymagań elektrotechniki i mechatroniki. ELCAD jest skalowalny od wymagającego projektowania dla inżynierii mechanicznej aż po 
inżynierię instalacji sterowania procesami technicznymi. 
Cały proces projektowania zadań inżynierii elektrycznej jest w ELCAD efektywnie wspierany.  ELCAD wyróżnia się w szczególności swoją elastycznością w projektowaniu i całościowym zakresie funkcji.  
Podstawowe funkcje i działanie  
Fakt, że elementy obsługi odpowiadają nawykom rozpowszechnionych zastosowań świata Office, zasadniczo ułatwia obsługę ELCAD; nie trzeba się uczyć, jak działa okno dialogowe, to użytkownik 
już wie.  
Wymagania dotyczące ergonomii oprogramowania w ELCAD wykraczają jednak daleko poza 
obsługę poszczególnych elementów. W oparciu o najdłuższe doświadczenia w zakresie obsługi graficznego interfejsu AUCOTEC tak 
zaprojektował obsługę ELCAD, że na każdym etapie pracy podane jest optymalne połączenie prezentacji informacji, szybkiej manipulacji danymi i inteligentnego wsparcia. 
Intuicyjna obsługa znaczy dla nas więcej niż tylko Look & Feel: wielokrotność tysiąckrotnego 
doświadczenia w programach użytkowych w połączeniu ze zrozumieniem procesu inżynierii prowadzi do projektowania narzędzi, które dla użytkownika są optymalne. Orientacja obiektowa oznacza (w zależności od obiektu i bieżącej sytuacji przetwarzania) konkretne 
zaoferowanie niezbędnych funkcji z ich szerokiego zakresu. Hierarchicznie zorganizowane drzewa wyboru, tabelaryczna edycja jak w arkuszu kalkulacyjnym dla 
szybkiej manipulacji dużymi zestawami danych i obiektowo zależnymi menu, które również w edytorze graficznym zawsze są dostępne, to tylko niektóre z elementów narzędzia inżynierskiego, które wyznacza nowe standardy w zakresie ergonomii oprogramowania. Zgodne z WINDOWS, dowolnie konfigurowane przez użytkownika interfejsy danych wspierają 
dwukierunkową wymianę danych w formacie CSV, XLS, MDB lub poprzez sterownik ODBC. 

 Swobodne ustawienie interfejsu w zakresie pozycji okien, menu i pasków narzędzi 
 Wielojęzyczność w zakresie danych i interfejsu  
 Zgodne z WINDOWS wyjście grafiki i integracja drukarki; to praktycznie umożliwia 

działanie w każdym obecnym środowisku sprzętowym 
 Predefiniowane procedury do automatycznego przepływu (przetwarzanie wsadowe i procesowe) 
 Wszystkie dane ELCAD mogą być eksportowane  
 Państwa interfejs dla mechaniki: ELCAD sprzyja wymianie danych z programem AutoCAD, 

wiodącym systemem CAD dla technicznych rysunków mechanicznych. Sprawdzony interfejs DXF pozwala zarówno na import danych z AutoCAD, jak i odwrotnie – na eksport do rysunków AutoCAD.  



ELCAD potrafi i może 
• ... idealnie się dopasować: elastyczność w zakresie przepisów oznaczania, procesów 
inżynierskich i przepisów dotyczących dokumentacji. 
• ... myśleć międzynarodowo: dostępny w wielu językach jest dobrze przygotowany dla 
inżynierii globalnej; może on być również stosowany w różnych standardowych obszarach. 
• ... myśleć obiektowo: zorganizowane przechowywanie danych, wysoka możliwość ponownego wykorzystania, niższe koszty rewizji. 
• ... projektować - wsparty bazą danych: w bazie danych projektu obiekty są tworzone, zmieniane i ponownie wykorzystane. 
• ... projektować modularnie 
• ... wykazać się międzynarodową renomą: od wielu lat firmy z całego świata i ze wszystkich sektorów przemysłu zdają się i polegają na ELCAD.  

Możliwość wielu użytkowników  
ELCAD zwykle oferuje kilka użytkownikom możliwość jednoczesnej pracy w tym samym projekcie. Nie wymaga to specjalnej strukturyzacji lub podziału projektu.  ELCAD automatycznie zarządza wszystkimi dostępami i zapobiega kolizjom lub wzajemnemu blokowaniu. Dane projektu pozostają zawsze logicznie spójne i zgodne.  
Moduł: edytor graficzny  
Edytor graficzny jest integralną częścią ELCAD. Jest to specjalnie opracowane narzędzie do zastosowania w technologii schematów, które jest dostosowane do pracy zorientowanej na symbole.  Funkcje obejmują tworzenie schematów elektrycznych, planów hydraulicznych i pneumatycznych, planów MSR, schematów elektronicznych, planów podglądu i wolnych grafik.  Zarządzanie danymi jest zorientowane na projekt, przy czym wielkość projektu ograniczona jest 
tylko przez sam sprzęt.  Funkcje 

• Ocena online (w czasie rzeczywistym) odsyłaczy przekaźników i styków, kart wejściowych i 
wyjściowych, potencjałów, znaków przerwania i innych dowolnych wyświetlanych symboli urządzeń. 

• Hierarchicznie zbudowane drzewa wyboru z dalekosiężnymi możliwościami, np. 
przełączanie na widoki częściowe 

• Opcje: automatyczne forum przy umieszczaniu lub edycji symbolu. 
• Dostępność max. 256 wyłączanych i przełączanych poziomów warstw 
• Hierarchicznie zbudowany wybór symboli z graficznym wyświetlaczem i funkcją wyszukiwania 
• Automatyczna numeracja zasobów dowolnie konfigurowalna według arkusza i ścieżki obwodu, arkusza i kwadratu siatki lub według automatycznego przyrostu wartości zasobów w ramach grupy urządzeń. 
• Rozróżnienie linii graficznych, połączeń elektrycznych i mechanicznych 
• Automatyczne łączenie w kierunku poziomym lub pionowym. Dowolnie definiowane 

wielokrotne połączenia. 
• Automatyczne otwieranie względnie zamykanie połączeń elektrycznych i mechanicznych przy symbolu połączenia 



• Sprawdzenia wiarygodności rozdzielonych duplikatów numeracji zasobów, brakującego lub 
nadmiernego przydziału przekaźników lub innych urządzeń przedstawionych częściowo, jak np. karta PLC 

• Kompleksowe funkcje testowe zapewniają użytkownikowi przydatne informacje na temat aktualnego stanu rysunku 
• Odwzorowywalność struktury sprzętu według DIN, czyli z identyfikatorem instalacji, grupą funkcji, identyfikatorem lokalizacji i identyfikatorem urządzenia, zmienne ustawienie 

jednoznaczności cechy. 
• Logiczne dziedziczenie globalnie ważnych znaczników sprzętu, funkcji i lokalizacji z pól 

pisania do urządzeń. 
• Informacyjna funkcja online dla zapytań i bezpośredniego przypisania istniejących znaczników instalacji, funkcji, lokalizacji i zasobów oraz potencjałów i symboli przerwania 
• Edytor zasobów systemowych i zacisków dla centralnej, obejmującej wiele arkuszy edycji 

istniejących zasobów i listw zaciskowych łącznie z numerami zacisków. Definicja wolnych  lub zarezerwowanych zacisków, nawigacja z edytorów do planów. 
• Połączenia zbiorowe w zaciskach szeregowych, jak i dwu- i wielopoziomowych 
• Dostępna definicja fizycznego sortowania zacisków w listwie 
• Funkcja nawigacji do bezpośredniej zmiany strony na podstawie odsyłaczy urządzeń lub 

potencjałów. 
• Funkcja "Idź do", aby wyświetlić wszystkie odniesienia należące do urządzenia, w tym do 

bezpośredniej selektywnej nawigacji 
• Automatyczne nadawanie numerów kontaktowych dla oddzielnie wyświetlanych urządzeń, jak np. cewka przekaźnika i kontakt przekaźnika  
• Automatyczne zwiększanie numerów zacisków (można wyłączyć) 
• Automatyczne dziedziczenie identyfikatorów narzędzi przy jednakowym położeniu umieszczonych zacisków (można wyłączyć) 
• Obsługa za pomocą swobodnie konfigurowalnych pasków narzędzi, oprócz obsługi poprzez standardowe elementy obsługi. 
• Dzięki komendzie „przeciągnij i upuść” (Drag & Drop) można łatwo i szybko umiejscowić 

urządzenia lub przydzielić urządzenia i symbole. 
• Zarządzanie tłumaczonymi tekstami pozwala na tworzenie całkowicie neutralnych językowo schematów i na szybkie centralne przełączanie pomiędzy różnymi językami schematu. Istnieje możliwość wyświetlania do czterech języków w jednym projekcie jednocześnie. 
• Zarządzanie rysunkami z maksymalnie pięciu hierarchicznych poziomów nazewnictwa, po 32 znaki nazewnictwa arkusza w każdym, gdzie także dozwolone są spacje i znaki 

specjalne. Możliwość wielokrotnego wykorzystania tego samego numeru strony dla różnych zestawów rysunków w ramach projektu. Możliwość wyjścia z katalogu planu. 
• Struktura dokumentu z rozległymi funkcjami zaznaczania 
• Możliwość wyjścia z przeglądów zasobów, zacisków i listw, przy czym listy zacisków i zasobów można wyprowadzać zarówno na drukarce, jak i w dowolnych formatach danych 

(np. XLS) na nośnikach danych. Przeglądy zacisków zawierają numer zacisku, położenie oraz cel wewnętrzny i zewnętrzny. 
• Wyjście grafiki i globalne manipulacje poprzez przetwarzanie wsadowe dla całego projektu lub wybiórczo dla poszczególnych stron. 
• Wyjście grafiki poprzez standardowe sterowniki Windows i poprzez wewnętrzne sterowniki 

najczęstszych języków sterowania drukarką. Wyjście grafiki dowolnie skalowalne. 
• Funkcje kopiowania dla kopiowania całych projektów, części projektu, poszczególnych stron lub sekcji arkuszy (w tym zewnętrznych). Przy kopiowaniu dotyczącym stron istnieje 

również możliwość wyboru, czy kopiowanie do wartości domyślnych ma przebiegać z czy bez resetowania tekstów. 
• Funkcje edycji i kopiowania mogą się zawsze odnosić do całego arkusza, do X-, Y- lub fragmentów okna. Opcje dla selektywnej edycji według określonych kryteriów, takich jak brakujące identyfikatory zasobów lub brak numerów artykułów, a także wybiórczo z niektórych rodzajów symboli lub nazw symboli. 
• Ilość jednocześnie dostępnych różnych symboli na projekt może wynosić: 10 000  
• Przydział artykułów z bazy danych artykułów. Wyszukiwanie w bazie danych artykułów poprzez dowolnie definiowane klucze wyszukiwania. 
• Pliki graficzne mogą być włączone do rysunków, symboli lub makr, użyteczne są formaty BMP, PCX, JPG, TIFF, itp. 
• Graf wyboru Komponenty jest bezpośrednim składnikiem edytora graficznego; komponenty 

mogą być umieszczane w schemacie połączeń za pomocą metody „przeciągnij i upuść”. 
• Zoptymalizowany edytor graficzny zorientowany na symbol i tworzenie schematu  
• Odsyłacze online oddzielnie przedstawionych urządzeń, potencjałów, znaków przerwania 
• Nawigacja we wszystkich logicznych odniesieniach projektu 



• Wewnętrzne i zewnętrzne kopiowania na różnych poziomach abstrakcji 
• Biblioteka układów częściowych, z możliwością dowolnego rozszerzenia 

 

Moduł: edytor symboli  Ekstremalnie sprawny edytor symboli u ożliwia ko fortowe, sterowane z menu tworzenie nowych symboli i arkuszy for  oraz odyfika ję ist ieją y h symboli. 
A y ułatwić pra ę, o sługa edytora symboli jest identyczna z o sługą edytora graficznego.  

• Tworze ie grafiki sy oli za po o ą podstawowy h funkcji graficznych i 
wypeł ia zy tekstowych / tekstów zastęp zy h 

• Tworze ie logiki sy oli przy pomocy edytora dialogowego 
• Możliwość auto atyza ji sy oli z funkcjami Integrator (powiąza ie łań u ha znaków), Kalkulator (obliczenia) i pętla i IF-THEN-ELSE oraz zmiennymi systemowymi 
• Defi i ja logiki odsyła zy 

• Zarządza ie i lioteka i sy oli 
• Lista sy oli z datą i godzi ą ostat iego zapisa ia 
• Defi i ja zmiennych symboli, których grafika dostosowuje się auto aty z ie w 
zależ oś i od logi z y h treś i sy oli 
• i znacznie wię ej  

Sy ol i lioteki IEC zawiera około  symboli, zgodnych z: - EN 60617 (IEC 617) -2 do12   symbole graficzne - EN 61082 (IEC 1082) -1 do 4   dokumenty stosowane w elektrotechnice - EN 61346 (IEC 1346) -1    zasady strukturalne - EN 81346 (IEC 1346) -2    w zęś ia h, identyfikator dokumentów - DIN 6771-5      pola wpisu - IEC 750 + 204-2     oznaczenie obiektu  Dane dostaw dla ELCAD zawierają oprócz tych symboli zgodnych z IEC rów ież rekordy 
da y h podstawowy h urządzeń oraz po ad 65 prefabrykowanych makr.  
Ogól ie rze z iorą , dostarczony i w peł i udoku e towa y przykładowy projekt zawiera 
po ad 3  stro , łą z ie ze wszystki i kolejnymi dokumentami.  
Moduł: schemat zacisków   
Schemat zacisków, a także graficzny schemat przyłączeń końcówek instalacji elektrycznej, są kolejnymi dokumentami, które przedstawiają zaciski umieszczone w schemacie obwodu wraz 
przynależnymi kablami i urządzeniami docelowymi. W schemacie przyłączeń zacisków prezentacja 
występuje w formie tabelarycznej.  
W graficznym schemacie przyłączeń kable są łączone a zewnętrzne urządzenia docelowe przedstawione jako grafika symboli.  
 Prezentacja dowolnie regulowana, przedstawienie poziome i pionowe  
 Prezentacja identyfikatora listwy, numer zacisku, komentarza do zacisku i prezentacja miejsca zacisków w schemacie obwodu 
 Prezentacja znaczników ogólnych zasobów systemowych, znaczników złączy, komentarza do 

urządzenia i numeru artykułu wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń docelowych, nazwy 
kabla, liczby żył, przekroju, numeru oraz koloru żyły i wiele innych. 



 Łączenia między bezpośrednio sąsiadującymi zaciskami oraz między zaciskami niesąsiadującymi, ale znajdującymi się w tej samej listwie zacisków 
 Możliwych kilka celów na zacisk 
 Podział na strony automatycznie przy przekroczeniu zakresowym tabeli kabla lub mostu zacisków 
 Podział na strony regulowany przy zmianie sprzętu, funkcji i / lub lokalizacji 
 Dowolnie definiowana grafika urządzeń zewnętrznych w schemacie złącza (różniąca się od schematu)  
Moduł: planowanie okablowania   
Moduł Planowanie okablowania jest podzielony na trzy główne funkcje:  Planowanie trasy kablowej 
 Prezentacja kablowa w schemacie jednoliniowym, przy czym połączenie może przedstawiać pojedynczy kabel lub trasę kablową zawierającą kilka kabli. 
 Graficzne zestawienie kabli należących do trasy kablowej w planie trasy kablowej. 
 Tabelaryczna edycja tras kablowych. - Określenie długości.  Planowanie okablowania 
 Zarządzanie kablami w formie tabelarycznej z hierarchiczną podstrukturą dla każdego pojedynczego przewodu. 
 Wybór kabli i przewodów z edytora graficznego za pomocą funkcji wyszukiwania. 
 Sprawdzanie pod względem podwójnego stosowania przewodów, nadmiernego okablowania i 

niewłaściwego rozmieszczenia kabli.  Krosowanie  
Z krosówek zawartych w schematach obwodów można generować listy krosowe.  
Edycja następuje selektywnie w odniesieniu do lokalizacji i zasobów, w oparciu o określone krosowe 
szafki montażowe.  Raport funkcji  
 Wyjście list kabli, list krosowania i przeglądu tras kablowych opcjonalnie w formie listy, grafiki lub w dowolnych formatach danych (np. XLS). 
 Dostępne definicje formatów wyjściowych 
 Zastosowanie wzorów i stałych 
 Tworzenie sum całkowitych i częściowych 
 Definiowanie kryteriów tworzenia bloków i wysuwu stron 
 Dostępna definicja sortowania wyjścia (pięć poziomów sortowania) 
 Dostępna definicja filtrów wyjściowych 
 Pomiar ilości  
 Numer strony i pozycji 
 Dowolne nagłówki arkuszy 
 Zastosowanie plików tłumaczeniowych  
Moduł: PLC (składniki wyjściowe wejściowe)  W schematach obwodów wyświetlane są wejścia i wyjścia PLC. Do tych symboli można wprowadzić adres absolutny i symboliczny oraz tekst funkcyjny.  Moduł Tabela mapowania / Lista przydziału (moduł ZL) umożliwia dwukierunkową wymianę 
informacji pomiędzy urządzeniem programowania PLC i ELCAD.  
• Zarządzanie online absolutnymi i symbolicznymi adresami PLC i komentarzem 
• Edytor Tabeli mapowania ze sprawdzaniem składni do tworzenia lub utrzymania list adresowych 
• Wyjście list tabel mapowania 
• Zastosowanie plików przekładu (wielojęzyczność) w komentarzach tabel mapowania  
• Symbole potrzebne do pracy z modułem Tabela mapowania ZL są standardowo zawarte. 



• Interfejsy ODBC do systemów PLC  
Moduł: Zarządzanie zmianami  Dokumenty elektrotechniczne są nie tylko pewną liczbą arkuszy rysunków, dla których wystarczyłoby zapamiętać datę ostatniej modyfikacji.  
Charakteryzują się wysokim stopniem wzajemnego połączenia sieciowego. Jedna zmiana w arkuszu skutkuje zmianami konfiguracyjnych odniesień w innych arkuszach, które są naturalnie automatycznie utrzymywane w ELCAD.  Automatyczne zarządzanie zmianami ELCAD wykrywa wszystkie zmiany w dokumentach – i te wprowadzone ręcznie, i te wygenerowane automatycznie lub te, które wynikały z tabelarycznej edycji - wszystko za sprawą jednego kliknięcia. Decyzję, czy nowa zmiana ma być generowana z jednego arkusza, użytkownik może spokojnie pozostawić ELCAD.  
Na życzenie, generowany jest dokument, który wyraźnie wskazuje wszystkie zmiany względem dowolnego stanu porównawczego. Oczywiście identyfikacja zmian jest w pełni dostosowana do standardów korporacyjnych. To znana filozofia ELCAD. 
 

Moduł: Doku ze stałą lub dowolną listą struktur 
 

Moduł dokumentacji ELCAD jest integralną częścią ELCAD i pozwala na podstawie danych z rysunków i danych stałych sprzętu, na tworzenie, przetwarzanie i wydanie list ilościowych, list 
sprzętu, spisów zawartości, ilościowych list zacisków, list okablowania oraz list statusu.  Wszystkie listy można edytować bezpośrednio w widoku tabelarycznym. Oferują one możliwość przejęcia zmian do wykresów graficznych. Ponadto moduł dokumentacji zapewnia integrację bazy danych podstawowych urządzenia.  Kompletne utrzymanie danych podstawowych urządzenia odbywa się za pomocą tego modułu 
bezpośrednio w ELCAD. Wszystkie dane urządzenia są dostępne np. poprzez edytor graficzny. 

 

Moduł dokumentacji jest dostępny w dwóch konfiguracjach, które różnią się tylko w stopniu swobody konstrukcji listy: 
 

• W module dokumentacji z dowolną konstrukcją listy można dowolnie zdefiniować, które atrybuty będą stosowane jako kolumny w wykazach. ELCAD dostosowuje się tym samym do wszelkich standardów firmy lub wymagań klienta. 
• Moduł dokumentacji ze stałą strukturą listy odwołuje się do zaprogramowanych definicji struktur listy.  

Oba warianty mogą być połączone tak, że niektórzy użytkownicy mają dowolne definicje listy by 
przeprowadzić właściwe dostosowania, podczas gdy inni mogą korzystać z wyłącznie ustalonych wytycznych przez zastosowanie określonych konstrukcji list. Tym samym zabezpieczone zostaje celowe ograniczenie w standardach korporacyjnych.  
Moduł: Układ szafki sterowniczej 

 

Moduł Układ szafki sterowniczej obsługuje stworzenie interaktywnego budowania planów. W edytorze graficznym automatycznie oferuje on również symbole montażowe do umieszczenia w szafce.  Jest to oparte na danych z wcześniej utworzonej listy sprzętu, która może być wybierana według dowolnych kryteriów (np. według miejsca instalacji). 
 

Dla układu szafki istnieje ponadto możliwość widoku 3D.   



Cechy 
• Automatyczny wybór właściwego symbolu montażowego w odniesieniu do numeru pozycji  lub zmiennego symbolu standardowego  
• Automatyczna zmiana rozmiarów symbolu z uwzględnieniem skali arkusza i jednostki  
• porównanie i przejęcie komentarza i identyfikatorów urządzeń ze schematu obwodu 
• wymiarowanie asocjacyjne 
 

Moduł: planowanie MSR (AUCOPLAN) 
 Opracowany specjalnie dla planowania i projektowania urządzeń technicznych EMR zakres funkcji oferuje zawsze optymalny przegląd przejęcia danych procesowych do tworzenia kompletnej dokumentacji EMR.   Cechy: 
• Specyfikacja sprzętu i urządzeń procesowych oraz dostęp do danych referencyjnych urządzenia 
• Efektywne tworzenie planów sygnału i miejsca poprzez funkcje Typicals i wzorcowe miejsca 
procesowe „Muster MSR-Stellen” 
• Przyłączenie i planowanie montażu z obliczeniami ilości materiału 
• Możliwości działań online w zakresie wszystkich danych oprzyrządowania i danych miejsc 
procesowych; oparta na bazie danych inżynieria danych urządzenia 
• Pozyskiwanie danych inżynierii procesowej poprzez standardowe interfejsy 
• Dowolna struktura instalacji i lokalizacji  
• Planowanie szafki i jej położenia poprzez listy okablowania szafek 
• Narzędzia dokumentacji do tworzenia funkcyjnych schematów blokowych z funkcją śledzenia 
sygnału oraz z funkcją sprawdzenia, dowolny wybór formy prezentacji symboli logicznych  Wersja demonstracyjna i tryb prezentacji / ELCADview 
 ELCAD tryb demo  
Bez ważnej licencji ELCAD startuje w trybie demo. W trybie tym można otwierać projekty, które 
mają maksymalnie osiem arkuszy schematu obwodu lub 100 urządzeń (studio).  Kolejne dokumenty wygenerowane ze schematu obwodu są natomiast nieograniczone. Z kilkoma 
wyjątkami zakres funkcji ELCAD w trybie demo jest pełni dostępny.  tryb ELCADview 
 W przypadku, gdy bez ważnej licencji zostanie w ELCAD otwarty projekt posiadający więcej niż osiem arkuszy schematu obwodu lub 100 urządzeń, ELCAD automatycznie przełącza się w nielicencjonowany tryb ELCADview. 
 

Bezpłatne ELCADview służy jako inteligentne narzędzie dokumentacji i konserwacji o łatwej 
obsłudze w zakresie serwisu i w zakresie obsługi użytkownika końcowego.    ELCADview "tylko do odczytu" - oferuje operatorom urządzeń dostęp do 

pełnej dokumentacji projektu i umożliwia nawigację w ramach projektu.    
Opcjonalny moduł ELCADmaintenance rozszerza możliwości zastosowania ELCADview i oferuje 
zarządzanie informacją dla pełnej dokumentacji maszyn i instalacji.   



tryb prezentacji / ELCADmaintenance  ELCADmaintenance  ELCADmaintenance oferuje kompleksowe zarządzanie informacją dla pełnej dokumentacji maszyn i instalacji.  Oprócz stworzonych planów schematów obwodu i przeglądu, udostępnione są także wszystkie 
dokumenty zewnętrzne, takie jak instrukcje obsługi i konserwacji oraz instrukcja montażu. 
Wygodne funkcje wyszukiwania pozwalają na szybki dostęp do wszystkich obiektów w inżynierii.  
Możliwe jest przy tym wprowadzanie symboli wieloznacznych. Unikalną cechą jest nawigacja z 
funkcją „idź do”. Daje to użytkownikowi niezbędny przegląd dokumentacji w zapewnieniu funkcjonowania lub produkcji i pozwala także na szybki dostęp.  Dokumentacja techniczna urządzeń jest dostępna wraz z narzędziem konserwacji w wersji elektronicznej. Dzięki temu dostępne są informacje, które nie istnieją w dokumentach papierowych.  
ELCADmaintenance zapewnia dostęp do wszystkich danych, np. do tych, które są przechowywane na listach części / w wykazach materiałów lub w kolejnych dokumentach. Czy to w czasie pracy, czy w produkcji, czy w przypadkach nagłych zakłóceń, gwarantowane jest możliwie najszybsze 
wejście. Unikalny komfort dla pożądanych zmian lub dokumentacji zmian zapewnia funkcja redlining: dzięki adnotacjom redlining można szybko i łatwo tworzyć odpowiednie graficzne oznaczanie, a opatrzone wskazówką może być przekazane do konstrukcji, gdzie za pomocą ELCAD jest oceniane względnie opracowywane.  Fluid Customizing 
 

Dla użytkowników ELCAD, których projektowane maszyny i urządzenia zawierają także komponenty hydrauliczne, Fluid Customising stanowi optymalne uzupełnienie. Fluid Customising obejmuje dopasowane środowisko użytkownika z odpowiednim paskiem narzędzi, biblioteką, 
dokumentacją tego rozwiązania i płynną bazą danych łącznie z przykładowym projektem. 
 Fluid Customising obejmuje wszystkie ważne wymagania dotyczące projektowania konfiguracji systemów technologii przepływu: Elementarne funkcje rysowania są połączone z licznymi automatyzmami i funkcjami logicznymi. Obejmujące wiele stron zarządzanie projektami, 
automatyczne połączenie, różne procedury testowe i pomoce nawigacyjne ułatwiają codzienną 
pracę. Analizy do zastosowania w produkcji i konserwacji są generowane przez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu istnieją aktualne listy ilościowe, listy części zamiennych / zużytych, listy orurowania, listy okresu smarowania itp.   ELCAD Studio 

 Z ELCAD Studio modułowa konstrukcja oparta na standardowych modułach funkcyjnych integruje 
się bezpośrednio z systemem E-CAE.  
W projekcie szablonu ELCAD, moduły wielokrotnego użytku mogą być predefiniowane lub zestawione z aktualnie projektowanych maszyn i urządzeń.  Te znormalizowane "elementy" zawierają obok właściwych schematów połączeń również wszystkie informacje dla przypisania E/A, definicji i specyfikacji urządzeń, jak również wymaganej 
dokumentacji zewnętrznej. W danym projekcie pracy, za pomocą kluczy wyszukiwania lub kryteriów filtrowania, można uzyskać dostęp do tych szablonów i za pomocą jednej operacji 
kopiować je dowolnie często. 



ELCAD Studio oferuje jednocześnie możliwość zarządzania wariantami. Funkcjonalnie zorientowane 
moduły standardowe muszą być zdefiniowane tylko raz, ich specjalne elementy i parametry – w 
zależności od operacji – są przypisywane automatycznie na podstawie wybranego wariantu. To oszczędza czas tradycyjnej konserwacji i przygotowania do pracy. Warianty mogą być dodatkowo definiowane i zmienione. Jeśli następuje kompilacja modułu zastosowanego w 
urządzeniu z narzędziem zewnętrznym, ELCAD Studio oferuje inteligentne zarządzanie delta. 
Zmiany i różnice w stosunku do bieżącego zasobu danych są określone, import i eksport może być odpowiednio kontrolowany i przejrzysty. 
 Funkcje 

 

• Definicja modułów wielokrotnego użytku do szybszego tworzenia projektu 
• Zarządzanie wariantami z automatycznym przydziałem 
• Zarządzanie Delta dla wolnego od błędów importu i eksportu danych 
• Modułowa, obiektowa konstrukcja w alfanumerycznym lub graficznym widoku edycji 
• Zmiany w zakresie obiektu są jednorazowo aktualizowane online dla wszystkich prezentacji 
• Definicja sprzętu może być szybko wykonana bez tworzenia schematu obwodu 
• Prosta tabelaryczna edycja danych wszystkich możliwych struktur i urządzeń 
• Projekt online szafki montażowej z bezpośrednim umieszczeniem urządzenia z widoku drzewa do szafki sterowniczej; wszystkie nieumiejscowione urządzenia na jeden rzut oka w widoku układu 
• Łatwa integracja danych urządzeń zewnętrznych we wszystkich formatach danych 
• Scentralizowane zarządzanie zmianą             



Skalowanie       dostępny jako opcja zawarty 

niedostępny   

 - 



Opcje 
Narzędzie do zarządzania jakością  
Dzięki narzędziu zarządzanie jakością ELCAD można sprawdzić, czy w danym projekcie zostały 
spełnione określone warunki (np. przy rozdzielaniu zasobów).  
Po wywołaniu funkcji analizy otwiera się okno dialogowe, w którym mogą być określone parametry przeznaczone do sprawdzenia. Wyniki sprawdzania są zapisywane w protokole kontroli EXCEL. W arkuszu informacyjnym wymieniony jest status każdego testu włącznie ze wszystkimi błędami, 
ostrzeżeniami lub instrukcjami.  Mechatronic Explorer  
Mechatronic Explorer (ME) to unikalny system łączenia i wizualizacji złożonych danych CAE. Oferuje 
on jako platformę integracyjną dla wsparcia eksploatacji i konserwacji elektrycznie sterowanych 
urządzeń względnie maszyn nie tylko inteligentną nawigację, koszyk towarów, zakładki czy funkcję zaznaczenia w dokumentacji zmiany, ale także bezpośrednie komunikaty błędów w trybie kontroli procesu.  MECHATRONIC EXPLORER wizualizuje schematy obwodów, szaf sterowniczych, plany montażu, plany kabli i zacisków, schematy pneumatyczne / hydrauliczne, mechaniczne rysunki w formacie 
pikseli, zdjęcia, dokumentację PDF, listy materiałów, kabli, listy wyprowadzenia kabli, listy wyprowadzenia zacisków i sterowników PLC. Inteligentna nawigacja korzysta z wzajemnych 
powiązań między dokumentami i listami, a tym samym pomaga serwisowi i operatorowi w możliwie szybkiej orientacji również wewnątrz bardzo dużej i złożonej dokumentacji systemu.  
Moduły integracji i automatyzacji  
Język poleceń  Interpretacyjny API dla dopasowanej do potrzeb klienta analizy i rozwiązań w automatyzacji.  
By zastosować język poleceń ELCAD nie jest konieczne ani żadne szczególne środowisko 
programowe ani wielkie doświadczenie w rozwoju oprogramowania. Niezależnie od używanego pakietu ELCAD.  Technologia Data-Server  umożliwia automatyczny dostęp innych aplikacji do wszystkich danych projektowania i danych podstawowych w ELCAD.  Wymiana danych jest realizowana tutaj w formatach CSV, XLS i MDB i za pośrednictwem sterowników ODBC. Technologia Data-Server pozwala na zautomatyzowaną wymianę danych alfanumerycznych do różnych standardowych formatów.  
Nie ma żadnych specjalnych wymagań dotyczących składników systemu operacyjnego i nie ma 
zakłóceń z aplikacjami innych producentów lub ingerencji w obce dane.  Integracja SAP PLM  



Dzięki Communication-Framework (CF) AUCOTEC oferuje uniwersalną integrację systemów CAE ELCAD, AUCOPLAN i SAP R / 3. Communication-Framework jest oddzielony od systemów CAE, 
niezależny od wersji i może być dostosowany przez Basic Script do workflow firmy. Sprawności standardowe:  
• Dwukierunkowe dostosowanie danych podstawowych materiału 
• Dostosowanie list materiałów i / lub list ilościowych zamówień 
• Tworzenie i łączenie zestawów informacji o dokumentach dla całych projektów CAE lub dla poszczególnych dokumentów 
• Wzajemne przetwarzanie punktów procesowych (CAE) oraz miejsc technicznych (SAP)  CF jest oparty na aktualnych technologiach SAP (RFC, BAPI, IDoc),  a COM. AUCOTEC jest partnerem CSP spółki SAP AG.  Integracja EDM / PDM  
Sprzężenie EDM / PDM zapewnia elastyczną zdolność integracji z różnymi systemami EDM / PDM i zapewnia funkcje archiwizacji, administracji i edycji projektów. 
To umożliwia płynne sterowanie ELCAD przez system EDM / PDM.  Interfejsy graficzne  DXF / DWG na poziomie logicznym (orientacja atrybutowa i symbolowa)  Interfejsy do wymiany danych, w tym logiki (symbole, atrybuty). Interfejs do wspierania interdyscyplinarnej wymiany danych, np. planów sytuacyjnych, układów lub proceduralnych diagramów przepływu.  
VNS z inteligencją planu  Dwukierunkowa wymiana danych graficznych i logicznych przez procesowo neutralny interfejs np. 
symboli, atrybutów i połączeń.  TIFF o przeniesienie do systemów archiwizacji  Opcja eksportu danych graficznych w formacie TIFF. Wspiera automatyczne przechowywanie 
danych w systemach archiwizacji i umożliwia włączenie w integracyjny moduł scalony EDM.  PDF (jednostronicowy) dla przekazania do systemów archiwizacji  i PDF (wielostronicowy) dla dokumentacji klienta  W formacie jednostronicowym dla transferu do systemów archiwizacji i systemów informacyjnych. Wielostronicowy format PDF oznacza wejście do dokumentacji poprzez strukturę projektu dla ostatecznej dokumentacji klienta.          


