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Çal›ﬂma

sonuçlar›n› – hesaplama tablolar›, teknik
raporlar, malzeme listesi ve maliyeti, ve
sonuç çizimler (plan görüntüleri, pano

‹leri düzey, güçlü CAD arayüzü
FineELEC herhangi bir elektrik tesisat›n› iki basit basamakta
tasar›mlayabilecek ileri düzey CAD arayüzüne sahiptir:
Tesisat elemanlar›n›n (kontrol panolar›, reseptörler,
araçlar, ›ﬂ›klar, anahtarlar, ve benzerleri) yerleri zemin
plan› üstünde belirlenir.
Kablo çizimleri basit ya da karmaﬂ›k ama güçlü komutlar
(Duvarlara Parelel Kablo Döﬂe, Reseptörleri Otomatik
Ba¤la, gibi) yard›m› ile yap›l›r.

Çizimlerden Hesaplamal
Hesaplama bileﬂeni AutoNET komutlar› ile
do¤rudan güncellenir. Tesisat otomatik kontr
tesisat verileri hesaplama tablolar›na otomatik
Hesaplamalar zengin metodolojik bir altyap›ya
uluslararas› ve Avrupa standartlar›na uygun yap›l

ﬂemalar›, detay görüntüler) – otomatik
haz›rlar.
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bileﬂenden oluﬂur:
Tasar›m bileﬂeni IntelliCAD tabanl› güçlü, ve
özgün bir araçt›r. Tesisat› tan›mlamak için

Tüm tesisat elemanlar› (kablolar, sigortalar v

esnek CAD arayüzüne ve sonuç çizimleri

göreceli parametreler (çevre ›s›s›, kablo montaj
araçlar›, ve benzerleri) dikkate al›narak ayr›nt›l›

(tesisat›n plan görüntüleri, blok ﬂemalar›,
pano ﬂemalar› ve benzerleri) oluﬂturmak için
bir uzman sisteme sahiptir.
Hesaplama bileﬂeni elektronik hesaplama
tablolar› benzeri hesaplama ortam› kullan›r ve
zengin
Tesisat›n
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hesaplamalar› yapar ve mükemmel ﬂekilde
sunar.

Ara hesaplama sonuçlar› (her hatta izin verilen
Kullan›lacak plan DWG ya da DXF dosya biçiminde olabilir,
hatta bir taray›c› ç›kt›s› (bitmap) kullan›labilir. ‹stenirse
mimari plan FineELEC'in mimari komutlar› yard›m› ile
kolayl›kla haz›rlanabilir.

düﬂümleri gibi) gösterilir. Yük dengeleme ve
iﬂlemleri (k›sa devre kontrolu gibi) gerçekle
malzeme listeleri ve teknik tan›mlamalar haz
sonuçlar hesaplama ç›kt›lar›nda gösterilir.
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Çizimlerden Hesaplamalar
Hesaplama bileﬂeni AutoNET komutlar› ile çizimlerden
do¤rudan güncellenir. Tesisat otomatik kontrol edilir ve
tesisat verileri hesaplama tablolar›na otomatik yerleﬂtirilir.

Proje çizimlerinin otomatik
haz›rlanmas›
Tüm proje çizimleri sunulabilir biçimde otomatik haz›rlan›r.
Panolar
Gerekli tüm bilgiyi içerir ve kullan›c› taraf›ndan düzenlenebilir.

Hesaplamalar zengin metodolojik bir altyap›ya sahiptir ve
uluslararas› ve Avrupa standartlar›na uygun yap›l›r.

Blok ﬁemalar›
Tüm tesisat›n da¤›t›m ﬂemas›n› gösterir.

Tüm tesisat elemanlar› (kablolar, sigortalar ve di¤erleri)
göreceli parametreler (çevre ›s›s›, kablo montaj metodu ve
araçlar›, ve benzerleri) dikkate al›narak ayr›nt›l› hesaplan›r.
Ara hesaplama sonuçlar› (her hatta izin verilen ak›m, voltaj
düﬂümleri gibi) gösterilir. Yük dengeleme ve tüm kontrol
iﬂlemleri (k›sa devre kontrolu gibi) gerçeklenir. Ayr›ca
malzeme listeleri ve teknik tan›mlamalar haz›rlan›r. Tüm
sonuçlar hesaplama ç›kt›lar›nda gösterilir.

Ayr›nt›l› Plan Görünüﬂü Çizimleri
Hesaplama sonuçlar›na göre güncellenmiﬂtir.

Tüm çizimler kullan›c›ya aç›k özel yard›mc› programlar ve
simge kütüphaneleri kullan›larak zenginleﬂtirilebilir.

