
 Πλήρης CAD λύση εξειδικευμένη στη παραγωγή
σχεδίων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων

SEE Electrical Building+

Πάνω άπό 91.000 θέσέισ
έργάσιάσ πάγκόσμιά, 

πάνω άπό 2.000 στην Ελλάδά

Shaping the Future
of the Electrical PLM,
CAD and Simulation



Σύγχρονο περιβάλλον, φιλικό στο χρήστη
Το SEE Electrical Building+  είναι ιδιαίτερα 
εύχρηστο, ώστε να καθίσταται εφικτή η εργασία 
με αυτό από τη 1η κιόλας μέρα!  Σύμβολα, φύλλα 
σχεδίασης και εργαλεία , προσφέρονται άμεσα σε 
εικονίδια και ενεργοποιούνται εύκολα με το ποντίκι. 
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για 
περιβάλλον Windows (7, 8 & 10).

Σχεδίαση Κάτοψης
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει mini Αρχιτεκτονικό, 
για παραγωγή κατόψεων. Οι τοίχοι σχεδιάζονται 
δυναμικά, συνδέονται αυτόματα και εύκολα 
ορίζονται οι διαστάσεις τους (μήκη & κλίσεις). 
Ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα) εισάγονται εύκολα 
σε τοίχους με αυτόματη διόρθωση του σχεδίου. 
Πρόσθετες βιβλιοθήκες (σκάλες, κολώνες, 
έπιπλα κλπ.) συμπληρώνουν το αρχιτεκτονικό 
σχέδιο δίνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Επικοινωνία με AutoCAD
Σχέδια κατόψεων σε μορφή AutoCAD (DWG / DXF), 
μπορούν να εισαχθούν και να επεξεργαστούν 
στο περιβάλλον του SEE Electrical.  Μετά την 
ολοκλήρωση τους, τα σχέδια, μπορούν να 
αποθηκευτούν ΚΑΙ σε μορφή AutoCAD (DXF / DWG).

Πλήρεις βιβλιοθήκες συμβόλων
Το πρόγραμμα προσφέρει βιβλιοθήκες συμβόλων 
(πρότυπο ΕΝ60617), που καλύπτουν τις ανάγκες 
αποτύπωσης  ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
(Φωτιστικά, Ρευματοδότες, Συσκευές, ΚΝΧ, 
Ασθενή κλπ). Εύκολα παράγονται ΝΕΑ σύμβολα 
και ενσωματώνονται στη βιβλιοθήκη.

Πληροφορίες στα σύμβολα
Τα σύμβολα περιέχουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες όπως : Ισχύς, IP, Περιγραφή, Ύψος, 
που είναι ήδη καταχωρημένες με τις κλασικές 
τιμές και σπάνια χρειάζονται τροποποίηση. 
Πληροφορίες όπως : Κύκλωμα ασφάλειας, 
Δωμάτιο εισάγονται αυτόματα με την 
τοποθέτηση τους στο σχέδιο. Εύκολα αλλάζουν οι 
πληροφορίες σε πολλά σύμβολα ταυτόχρονα.

Εύκολη τοποθέτηση συμβόλων
Κατά τη τοποθέτηση τους στο σχέδιο τα 
σύμβολα ΑΥΤΟΜΑΤΑ στρέφονται κατά τη κλίση 
του τοίχου όπου τοποθετούνται. Αυτόματα 
μπορούν να εισαχθούν πολλαπλά σύμβολα 
σε συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ τους.

Σχεδίαση καλωδίων
Καλώδια σύνδεσης συμβόλων αποτυπώνονται 
είτε με καμπύλες είτε με τεθλασμένες γραμμές. 
Το μήκος καλωδίου μετράται αυτόματα 
λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ύψη εγκατάστασης 
των συνδεόμενων συμβόλων και το 
ύψος εγκατάστασης του καλωδίου.

Ομαδοποίηση σε κυκλώματα
Ένα ή περισσότερα σύμβολα μπορούν εύκολα 
να ομαδοποιηθούν σε Κύκλωμα ασφάλειας. 
Αυτόματα το πρόγραμμα ονομάζει τα 
κυκλώματα χρησιμοποιώντας το όνομα του 
πίνακα και αύξουσα αρίθμηση (πχ. ΓΠ.12).

Αυτόματη δημιουργία Εντύπων
Όλα τα απαιτούμενα έντυπα ΔΕΔΔΗΕ /ΟΤΕ 
συμπληρώνονται αυτόματα από το πρόγραμμα. 
Εκτός των βασικών εντύπων ΥΔΕ, Έκθεση 
Παράδοσης, Πρωτόκολλο ελέγχου, ΥΔΚΕ, 
προσφέρονται επιπρόσθετα:  Αίτηση τύπου Α 
& Β, Υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή, Δήλωση 
Επαύξησης Ισχύος, Δήλωση Πρόσθετων 
στοιχείων,  Έντυπα ΔΕΣ & ΔΕΑΒ,  Έντυπα ΟΤΕ,  
Υπεύθυνη δήλωση για Κατάστημα, Ιδιωτικό 
συμφωνητικό, Υπεύθυνη δήλωση νόμου 1599.

Πλήρης εποπτεία Έργου
Σχέδια & έγγραφα προβάλλονται στον 
Διαχειριστή Έργου, παρέχοντας πλήρη εποπτεία 
και άμεση μετακίνηση μεταξύ φύλλων.

Viewer & Redlining
Ο SEE Electrical Viewer προσφέρεται δωρεάν, 
και επιτρέπει τη προβολή και εκτύπωση 
έργων. Με τη λειτουργία “Redlining,  μπορεί 
να ανοίξει κάποιο έργο και να εισαχθούν 
παρατηρήσεις ή και προτεινόμενες αλλαγές. 

Επικοινωνία
Η δυνατότητα εισαγωγής & εξαγωγής 
αρχείων JPG, BMP & PDF, καθιστά δυνατή 
την επικοινωνία με άλλα προγράμματα.
Αρχεία από προγράμματα που υποστηρίζουν 
Microsoft Active X (Microsoft Word & Excel , Adobe 
Acrobat PDF) μπορούν να συμπεριληφθούν στο 
έργο. Έτσι μπορεί να συμπεριληφθεί κάποιο 
φύλλο Excel με κοστολογικό υπολογισμό ή κάποιο 
έγγραφο Word με τεχνική περιγραφή κλπ.

Ολοκληρωμένο CAD Σύστημα
Γενικές CAD εντολές σχεδίασης και 
επεξεργασίας,  προσφέρουν τη δυνατότητα 
παραγωγής ολοκληρωμένων σχεδίων με 
ακριβή αποτύπωση της γεωμετρίας. Εύκολα 
εισάγονται διαστάσεις και διαγραμμίσεις.
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SEE Electrical Building+ Basic

Το SEE Electrical Building+ Basic αποτελεί ιδανική εισαγωγική λύση για τη παραγωγή σχεδίων με Η/Υ. 
Το πλήθος δυνατοτήτων που προσφέρει και η χαμηλή του τιμή το καθιστούν προσιτή επιλογή για την 

εύκολη και γρήγορη παραγωγή σχεδίων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μονογραμμικών πινάκων.

Η έκδοση Basic  απευθύνεται 
στον ηλεκτρολόγο που 
ασχολείται με μικρά κυρίως 
έργα (οικίες-διαμερίσματα), και 
του προσφέρει τη δυνατότητα 
επαγγελματικής σχεδίασης 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 
και εύκολης συμπλήρωσης 
εντύπων (ΥΔΕ, ΥΔΚΕ, κλπ)



SEE Electrical Building+ Standard

Σύνδεση με βάση δεδομένων
Με τη Βάση Δεδομένων υλικών, καλωδίων 
& εργασιών, δίδεται η δυνατότητα 
τυποποίησης εργασιών και υλικών καθώς 
και προσδιορισμού τιμών χρέωσης και 
κόστους.  Άμεσα μπορούν να χρεωθούν υλικά 
& εργασίες  σε σύμβολα και καλώδια.
Η βάση δεδομένων μπορεί να 
ενημερωθεί μέσω αρχείων Excel. 

Ορισμός οδεύσεων καλωδίων
Με τη « σχεδίαση καναλιών » ορίζονται οι 
οδεύσεις των καλωδίων πάνω στη κάτοψη. 
Τα κανάλια μπορούν να χαρακτηρισθούν 
ως σωλήνες, σχάρες ή πλαστικά κανάλια και 
το μήκος τους υπολογίζεται αυτόματα.

Αυτόματη σχεδίαση καλωδίων
Αφού ορίσουμε τις οδεύσεις καλωδίων 
(κανάλια) πάνω στο σχέδιο, τα καλώδια 
σχεδιάζονται ΑΥΤΟΜΑΤΑ. 
Ορίζεται μόνο η σύνδεση (αρχή-τέλος του 
καλωδίου) και το πρόγραμμα βρίσκει τη 
συντομότερη διαδρομή μέσω των καναλιών.

Η έκδοση Standard αποτελεί τη πλήρη και ολοκληρωμένη πρόταση του 
SEE Electrical Building+ για τη παραγωγή και διαχείριση σχεδίων ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων, και προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε επιχειρήσεις 
που τακτικά παράγουν και επεξεργάζονται ηλεκτρολογικά σχέδια.

Χαρακτηρισμός - επιμέτρηση καλωδίων
Τα καλώδια χαρακτηρίζονται αυτόματα από 
έτοιμους τύπους καλωδίων (πχ. παροχή Κουζίνας 
= H07V-U 3x6). Εύκολα αλλάζει ο χαρακτηρισμός 
πολλών καλωδίων του σχεδίου ταυτόχρονα.
Αυτόματα το πρόγραμμα επιμετρά το μήκος κάθε 
καλωδίου, αθροίζει τις συνολικές ποσότητες 
κάθε τύπου καλωδίου, και ενημερώνει τα 
σχετικά έντυπα (επιμετρήσεις, Υλικά ΕΗΕ, 
κοστολόγια, αλλά και προσφορά).

Αυτόματη αναγνώριση κυκλωμάτων
Σύμβολα που είναι συνδεδεμένα με καλώδια 
(και στο πίνακα) στη κάτοψη, αυτόματα 
αναγνωρίζονται σε κυκλώματα από το 
πρόγραμμα.  Η μορφή των ονομάτων των 
κυκλωμάτων μπορεί να ορισθεί παραμετρικά.

Επιμέτρηση & Κόστος υλικών Έργου
Το πρόγραμμα αυτόματα παράγει λίστα 
Επιμέτρησης με τις συνολικές ποσότητες υλικών 
(και εργασιών) και συνολικά μέτρα ανά τύπο 
καλωδίων και καναλιών που θα απαιτηθούν.  
Επιπρόσθετα υπολογίζεται  και το συνολικό 
κόστος υλικών της εγκατάστασης, και παράγει 
εκτύπωση με αναλυτικό κοστολόγιο (είδος, 
ποσότητα, κόστος μονάδας και σύνολο).

Προσφορά
Αυτόματα από το σχέδιο παράγεται προσφορά, 
εφόσον έχει ολοκληρωθεί παραγωγή σχεδίων 
σε πραγματικές διαστάσεις και έχουν 
χαρακτηρισθεί σύμβολα & καλώδια.
Παράλληλα προσφέρεται πρόσθετη μέθοδος 
δημιουργίας προσφοράς δίχως να απαιτείται 
αναλυτικό σχέδιο (Προσφορά με Σημείο).  Ο 
υπολογισμός συνολικών ποσοτήτων, και τιμής 
(με υπολογισμό έκπτωσης και ΦΠΑ) εκτελείται 
αυτόματα, και δημιουργείται η προσφορά.

Έντυπα ΥΔΚΕ (ΕΕΤΕΜ)
Η έκδοση STANDARD προσφέρει πρόσθετα 
τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας των 
εντύπων ΥΔΚΕ & Πληροφορίες Ηλεκτρολόγου 
όπως έχουν ορισθεί από την ΕΕΤΕΜ

Ειδικά έντυπα Κύπρου (ΑΗΚ, ΗΜΥ)
Χρησιμοποιώντας το ειδικό πρότυπο (BS7671, 
έκδοση 17η) το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα 
και τα έντυπα ΑΗΚ & ΗΜΥ για τη Κύπρο.
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Πρόσθετα στις δυνατότητες του Basic, το Standard 
προσφέρει ευρύτερο πεδίο λειτουργιών για 
αυξημένη παραγωγικότητα.  Επιπλέον παρέχει 
λειτουργίες επιμέτρησης υλικών & καλωδίων, 
κοστολόγησης Έργου και εξαγωγής προσφορών.



ΕΝΤΥΠΑ ΥΔΕ-ΥΔΚΕ (Ελλάδα)
Το πρόγραμμα προσφέρει την αυτόματη 
δημιουργία των εντύπων ΥΔΕ (Βασικό 
έντυπο, Έκθεση Παράδοσης και Πρωτόκολλο 
ελέγχου (ΕΛΟΤ HD384 & ΚΕΗΕ), ΥΔΚΕ 
και Πληροφορίες Ηλεκτρολόγου.

Πρόσθετα έντυπα που περιέχονται:
• Αίτηση τύπου Α & Β
• Υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή
• Δήλωση /Εξουσιοδότηση καταναλωτή
• Δήλωση Εγκαταστάτη
• Υπόμνημα Δ.Ε.Σ.
• Δήλωση ΔΕΑΒ
• Έντυπο επαύξησης ισχύος
• Δήλωση Πρόσθετων στοιχείων
• Έντυπα ΟΤΕ για τοποθέτηση καλωδίου εισαγωγής
• Υπεύθυνη Δήλωση Καταστήματος
• Έκθεση παράδοσης Θεμελιακής γείωσης
• Υπεύθυνη Δήλωση 1599

Η έκδοση Standard προσφέρει πρόσθετα 
τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας των 
εντύπων ΥΔΚΕ & Πληροφορίες Ηλεκτρολόγου 
όπως έχουν ορισθεί από την ΕΕΤΕΜ.

Σταθερά στοιχεία (όπως στοιχεία Ηλεκτρολόγου, Μελετητή) έρχονται 
αυτόματα σε κάθε νέο ώστε να μην χρειάζεται η εισαγωγή τους σε 
κάθε φορά. 
Στοιχεία χρήστη, ιδιοκτήτη, ακινήτου κλπ., εισάγονται (μία φορά) 
σε πίνακες και αποφεύγονται επαναλήψεις στοιχείων. Όλες οι 
πληροφορίες μεταφέρονται αυτόματα στις κατάλληλες θέσεις σε 
όλα τα έντυπα.

Στόχος για τον ηλεκτρολόγο είναι να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και τη μελέτη των έργων 
του και όχι με τη χρονοβόρα διαδικασία συμπλήρωσης εντύπων και δηλώσεων.

Αυτό το αναλαμβάνει το πρόγραμμα, που αυτόματα συμπληρώνει ΟΛΑ τα 
απαραίτητα έντυπα για τον έλεγχο της εγκατάστασης δίχως επιπλέον κόπο.

Από τα σχέδια εγκαταστάσεων λαμβάνονται όλες οι πληροφορίες 
και υπολογίζονται αυτόματα ισχύς εγκατάστασης, ισχύς και πλήθος 
φωτιστικών, πριζών, συσκευών & μηχανών, κατανομή συμβόλων 
σε δωμάτια.  Σε ειδικά πεδία στα κυκλώματα των μονογραμμικών 
πινάκων συμπληρώνονται μετρήσεις και έλεγχοι. Όλα τα στοιχεία 
υπολογίζονται και μεταφέρονται αυτόματα στις κατάλληλες θέσεις 
σε όλα τα έντυπα.

Αυτόματη δημιουργία Εντύπων

ΦΟΡΜΕΣ ΑΗΚ /ΗΜΥ (Κύπρος)
Με βάση το πρότυπο BS7671, έκδοση 
17η,  το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα 
και τα έντυπα ΑΗΚ & ΗΜΥ:
• Υπεύθυνη Δήλωση Μελετητή /Εγκαταστάτη (ΑΗΚ)
• Τεχνικό Υπόμνημα Εγκατάστασης (ΑΗΚ)
• Δήλωση έτοιμη για Έλεγχο (ΑΗΚ)
• Πιστοποιητικό Καταλληλότητας (ΗΜΥ)
• ΠΙΝΑΚΑΣ Α’: Λεπτομέρειες Κυκλωμάτων (ΗΜΥ)
• ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: Επιθεώρηση και Έλεγχος
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PDF Μετατροπή
Εφαρμογή για την αυτόματη αποθήκευση ενός έργου SEE Electrical σε PDF 
αρχείο. Ολα τα φύλλα ενός έργου (σχέδια και έγγραφα) αποθηκεύονται 
σε αρχείο PDF. Το SEE Electrical αναγνωρίζει αυτόματα μεγέθη φύλλων 
και κλίμακες και μετατρέπει όλα τα σχέδια με σωστές παραμέτρους.  Στο 
αρχείο PDF δημιουργείται και το δέντρο του έργου, προσφέροντας πλήρη 
εποπτεία των φύλλων και εύκολη μετακίνηση.

2D Πίνακες
Tο SEE Electrical Cabinet Layout αποτελεί πρόσθετη εφαρμογή στην 
έκδοση Standard  του SEE Electrical Building+ για τη παραγωγή 2D όψεων  
πινάκων, και βοηθάει τον ηλεκτρολόγο να ολοκληρώσει τη διάταξη του 
υλικού σ’ ένα πίνακα και να υπολογίσει τις απαιτούμενες διαστάσεις σε 
ελάχιστο χρόνο.
Σε συνδυασμό με τα μονογραμμικά σχέδια, προσφέρονται ειδικές εντολές 
για την επιλογή και ημιαυτόματη τοποθέτηση εξαρτημάτων στο πίνακα. 
Ταυτόχρονα διασφαλίζεται η αντιστοιχία ονομάτων.
Το πρόγραμμα προσφέρει βιβλιοθήκες βασικών κατασκευαστών 
(ABB, Schneider, Hager) με πληροφορίες εξαρτημάτων και σύμβολα σε 
πραγματικές διαστάσεις.

Μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων
Η εφαρμογή «Μονογραμμικά» προσφέρει τη δυνατότητα 
αυτόματης δημιουργίας των μονογραμμικών σχεδίων 
πινάκων από πληροφορίες των σχεδίων εγκαταστάσεων, 
επιτυγχάνοντας μεγάλη οικονομία χρόνου και απόλυτη 
αντιστοίχηση μεταξύ εγκαταστάσεων και πινάκων.
Τα κυκλώματα ενός πίνακα αναγνωρίζονται από τα σχέδια 
κατόψεων  και αντιστοιχούνται σε τυπικές γραμμές 
παροχής στα μονογραμμικά σχέδια  του πίνακα (Φωτισμός, 
Ρευματοδότες, Συσκευές κλπ).  Όλες οι πληροφορίες 
(κυκλώματα, περιγραφές κλπ) εισάγονται κατά τη σχεδίαση 
της εγκατάστασης. 
Αυτόματα το πρόγραμμα μεταφέρει τις πληροφορίες 
στα μονογραμμικά και παράλληλα εκτελεί υπολογισμούς 
όπως αρίθμηση κυκλωμάτων, αριθμός συνδεδεμένων 
εξαρτημάτων, κατανομή φορτίων ανά φάση κλπ.
Τα παραγόμενα σχέδια είναι επεξεργάσιμα για τυχόν 
προσθήκες ή τροποποιήσεις.
Βασικές λειτουργίες
• Πλήρης βιβλιοθήκη μονογραμμικών ηλεκτρολογικών 

συμβόλων
• Επεξεργασία /τροποποίηση σχεδίων αλλά και ελεύθερη 

σχεδίαση μονογραμμικών κυκλωμάτων
• Αυτόματη αναγνώριση κυκλωμάτων από τη κάτοψη  και 

αντιστοίχηση σε τυπικές γραμμές παροχής
• Αυτόματη ενημέρωση πληροφοριών καλωδίων στα 

κυκλώματα από τη κάτοψη (STANDARD).
• Ορισμός συντελεστών ισχύος (συνΦ) και συντελεστών 

ταυτοχρονισμού με υπολογισμό Φαινόμενης Ισχύος, και 
Ισχύος ταυτοχρονισμού (μέγιστο φορτίο).

• Αντιστοίχηση σε φάσεις (σε τριφασικούς πίνακες), 
υπολογισμός φορτίου ανά φάση.

• Παραμετρικός ορισμός γενικής εμφάνισης σχεδίων 
(layout).

• Ειδικό περιβάλλον για δημιουργία σχεδίων ΔΙΧΩΣ σχέδια 
κάτοψης. Σε ειδικό παράθυρο επιλέγονται παροχή πίνακα 
και κυκλώματα, και τα σχέδια ημιουργούνται ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
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πρόσθετες εφαρμογές

Σχεδίαση κυκλωμάτων 
Με τη προσθήκη των εφαρμογών SEE Electrical (Basic ή Standard) 
προσφέρεται εκτεταμένη σειρά λειτουργιών για την αναλυτική αποτύπωση 
πολύ-γραμμικών σχεδίων κυκλωμάτων ισχύος και αυτοματισμού.
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IGE+XAOSEE Electrical Building+

SEE Electrical Building+, συγκριτικός πίνακας δυνατοτήτων εκδόσεων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Basic Standard
Γενικές λειτουργίες

Παραγωγή σχεδίων σε πολλαπλά φύλλα, ομαδοποιημένα σε «έργο», με απεριόριστο αριθμό σελίδων ανά έργο και αυτόματη 
αρίθμηση σελίδων. Διαχείριση εγγράφων Έργου (Σχέδια & Λίστες) μέσω Δένδρου Περιεχομένων (Explorer)

Γενικές σχεδιαστικές λειτουργίες (CAD), 512 layers σχεδίασης

Εισαγωγή / εξαγωγή αρχείων DXF & DWG (AutoCAD). Ενσωμάτωση αρχείων Office στο έργο. Εξαγωγή έργου σε Windows 
Meta file αρχείο (EMF). Εισαγωγή PDF, Bitmap, OLE & Windows Meta file (EMF) αρχείων στα σχέδια.

Μαζική μετατροπή Έργου σε DXF /DWG

Ομαδοποίηση Σχεδίων σε ξεχωριστούς Φακέλους

Εύρεση /αντικατάσταση κειμένων στο Έργο

Αντιγραφή /επικόλληση φύλλων στο δέντρο έργου. Παρεμβολή / διαγραφή κενών φύλλων.

Πρόσβαση σε βάση δεδομένων υλικών / εργασιών. Χαρακτηρισμός  συμβόλων & καλωδίων με τύπους. 
Εκτέλεση επιμέτρησης υλικών και υπολογισμός κόστους εγκατάστασης.

Σχεδίαση κάτοψης κτιρίου

Σχεδίαση τοίχων, δυναμική επεξεργασία μήκους & κλίσης τοίχων. Δυναμική σχεδίαση Σκάλας

Εισαγωγή ανοιγμάτων σε τοίχους (πόρτες, παράθυρα, απλά ανοίγματα) με αυτόματη προσαρμογή.

Βιβλιοθήκες αρχιτεκτονικών συμβόλων (σκάλες, κολώνες, έπιπλα κλπ) και συμβόλων Σημάτων ασφαλείας.

Αυτόματος υπολογισμός και εισαγωγή εμβαδού κάθε χώρου (δωματίου) στη κάτοψη.

Διαχείριση ηλεκτρολογικών συμβόλων
Πλήρης βιβλιοθήκη ηλεκτρολογικών συμβόλων κάτοψης (πρότυπα EN & BS). Πρόσθετες βιβλιοθήκες Ασθενών, KNX.
Εύκολος ορισμός ΝΕΩΝ συμβόλων.

Αυτόματη στροφή συμβόλων κατά τη τοποθέτηση

Μαζική αλλαγή πληροφοριών στα σύμβολα (ΙΡ, Ισχύς, Περιγραφές). Μαζική αντιστοίχηση συμβόλων σε δωμάτια

Μαζική αλλαγή Ύψους εγκατάστασης σε σύμβολα

Σχεδίαση Καλωδίων

Σχεδίαση καλωδίων ως καμπύλη γραμμή ή ως τεθλασμένη. Αυτόματη μέτρηση μήκους καλωδίων.

Αυτόματος (παραμετρικός) ορισμός Ύψους εγκατάστασης καλωδίων. Αλλαγή ύψους σε τμήμα γραμμής καλωδίου

Αυτόματος χαρακτηρισμός καλωδίων με προκαθορισμένο (σύνθετο) τύπο. Εύκολη μαζική αλλαγή τύπου καλωδίου

Σχεδίαση και ορισμός οδεύσεων καλωδίων με «κανάλι». Αυτόματη σχεδίαση καλωδίων (μέσω καναλιών)

Ορισμός κυκλωμάτων στη κάτοψη 

Ορισμός κυκλώματος σε πολλαπλά σύμβολα. Αυτόματη ονομασία κυκλωμάτων (Πίνακας + Αύξ. Αριθμός).

Υπολογισμός συνολικής παρεχόμενης ισχύος (W) ανά πίνακα

Αυτόματη αναγνώριση κυκλωμάτων στη κάτοψη (μέσω καλωδίων σύνδεσης).

Παραμετροποίηση στα ονόματα κυκλωμάτων. Αυτόματη διόρθωση αρίθμησης κυκλωμάτων.

Μονογραμμικά σχέδια πινάκων

Αυτόματη δημιουργία μονογραμμικών σχεδίων από τη κάτοψη

Πλήρης βιβλιοθήκη μονογραμμικών ηλεκτρολογικών συμβόλων

Συμπλήρωση πληροφοριών καλωδίων στα κυκλώματα (χρήση τυπικών κυκλωμάτων)

Δυνατότητα επεξεργασίας /τροποποίησης σχεδίων.

Αυτόματη ενημέρωση πληροφοριών καλωδίων στα κυκλώματα από τη κάτοψη.

Ορισμός συντελεστών ισχύος (συνΦ) και Ταυτοχρονισμού, αυτόματος υπολογισμός Φαινόμενης Ισχύος και Ισχύος Ταυτοχρονισμού (Φορτίο)

Αντιστοίχηση σε φάσεις (σε τριφασικούς πίνακες). Υπολογισμός φορτίου ανά φάση και συνολικά.

Ειδικά έντυπα Ελλάδας (ΥΔΕ, ΥΔΚΕ κλπ)

Αυτόματη παραγωγή & συμπλήρωση εντύπων ΥΔΕ:  ΥΔΕ (βασικό έντυπο), Έκθεση Παράδοσης, Πρωτόκολλο ελέγχου (κατά ΕΛΟΤ HD & KEHE)

Αυτόματη παραγωγή & συμπλήρωση εντύπων ΥΔΚΕ, Πληροφοριών Ηλεκτρολόγου (ΠΟΣΕΗ)

Αυτόματη παραγωγή & συμπλήρωση πρόσθετα εντύπων:

– Αίτηση ηλεκτροδότησης (τύπου Α & Β) 
– Έκθεση παράδοσης Θεμελιακής γείωσης
– Δήλωση πρόσθετων στοιχείων

– Υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή
– Δήλωση αποκατάστασης βλάβης (Δ.Ε.Α.Β.)
– Υπόμνημα Δ.Ε.Σ

– Έντυπα αίτησης καλωδίου εισαγωγής ΟΤΕ
– Υπεύθυνη Δήλωση για Κατάστημα 
– Εξουσιοδότηση-Δήλωση Καταναλωτή

Αυτόματη παραγωγή & συμπλήρωση εντύπων ΥΔΚΕ, Πληροφοριών Ηλεκτρολόγου (ΕΕΤΕΜ)

Ειδικά έντυπα Κύπρου (ΑΗΚ, ΗΜΥ)

Αυτόματη παραγωγή & συμπλήρωση εντύπων ΑΗΚ: Υπεύθυνη Δήλωση, Τεχνικό Υπόμνημα, Δήλωση για Έλεγχο.

Αυτόματη παραγωγή & συμπλήρωση εντύπων ΗΜΥ:  Πιστοποιητικό Καταλληλότητας, Λεπτομέρειες κυκλωμάτων, Επιθεώρηση & Έλεγχος.

Πρόσθετα έγγραφα & λίστες

Αυτόματη ενημέρωση Λιστών:   Περιεχόμενα, Εξαρτήματα, Λίστα ειδών ΗΕ, Φωτιστικά-Ρ/Δ, Μηχανές-Συσκευές, Ασθενή, Λίστα Κυκλωμάτων

Αυτόματη δημιουργία εγγράφων:  Περιεχόμενα έργου, Εξαρτήματα, Λίστα ειδών ΗΕ

Επιμέτρηση καλωδίων & υλικών, Λίστα Επιμέτρησης.  Λίστες επεξεργασίας πληροφοριών με ενημέρωση σχεδίων : Περιεχόμενα, Εξαρτήματα

Αναλυτική εκτύπωση καταναλώσεων (Λίστα Ανάλυση Ισχύος)

Εκτύπωση κοστολογίου Έργου. Παραγωγή & εκτύπωση προσφοράς

IGE+XAO Hellas
Χρ. Πίψου 16
546 27 Θεσσαλονίκη 
Ελλάδα

www.ige-xao.gr
@. info@ige-xao.gr
τ. +30 2310 244 911

IGE+XAO Group – Head office
16 Bd. Déodat de Séverac
BP 90312 – 31 770 Colomiers Cedex
France

www.ige-xao.com
@. info@ige-xao.com
τ. +33 (0)5 62 74 36 36


