Ceníky prací: Rozvád??e 3.2

Rozvád??e 3.2

Program Rozvad??e je ur?en všem, kdo si cht?jí poskládat rozvad??, opat?it ho odpovídající dokumentací a bez námitek užívat.

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Prodejní cena840,00 K?
Sleva-280,00 K?

Dotaz na produkt
VýrobceDavid Klimša

Popis
Program Rozvad??e je ur?en všem, kdo si cht?jí poskládat rozvad??, opat?it ho odpovídající dokumentací a bez námitek užívat.
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Dle ?ady ?SN EN 61439 dochází od 11/2014 k zásadní zm?n? v posuzování a uvád?ní rozvad??? do života.
U malých rozvad??? (do 250 A) již nemusíte podstupovat složité schvalovací procedury a navíc má vše hlavu a patu. Obejdete se bez
speciálních testovacích p?ístroj?.
Program vám pom?že vytvo?it dokumentaci a zárove? vás navede ke správnému provedení jednotlivých ov??ení. Je tedy i nápov?dou, vedením
krok za krokem a to vše jednoduše, srozumiteln?, použiteln?. Díky n?mu se stane ov??ení návrhu rozvad??e pom?rn? jednoduchou a rychlou
záležitostí. Už nebudete muset lhát a shán?t falešné štítky, osv?d?ení o typových zkouškách, které byly d?lány pro jiné, než vaše rozvad??e. V
oboru je to zásadní ne zm?na, ale p?evrat a tentokráte na správnou stranu.

Zm?ny - zlepšení:

verze 2.1 p?inesla zásadní upgrade:
Prostor pro knihovny certifikát? a zpráv, které lze p?enášet do Ov??ení návrhu - souhrnné zprávy.
Prostor pro katalogové listy produkt? (rozvodnic, p?ípojnic apod.)
Pro p?íklad: certifikáty a katalogové listy OEZ (DistriBox, DistriSet, DistriTon)
Šablona pro zprávu o provedených ov??eních je rozší?ená o prokazovací tabulku vztahující se k dielektrickým vlastnostem (Ui, Uimp)
verze 2.2:
V každé ?ásti je vid?t název aktuální složky s daty (p?ijdete z ob?da a vzpomenete si, co jste p?ed 2mi hodinami nechali rozd?lané)
P?ehledn?jší ozna?ení náhled? do složek (Podklady tisky, šablony, certifikáty)
Pohodln?jší práce s lupou
V Ov??ení návrhu a v Prohlášení o shod? si lze data natáhnout z Krycího listu
Úprava Tiskové sestavy pro Kusové ov??ení
verze 2.3:
Úprava tisku štítk? (Na štítku bude ?SN EN nebo IEC nebo IEC/?SN EN a to podle toho, co máte ozna?eno na krycím listu).
Podle mne je chyba odkazovat se na normu (IEC), která je pro výrobce rozvad??? prakticky nedostupná a nepoužitelná.
Úprava úvodního dialogu pro výb?r místa (složky) k vytvo?ení dat...+ kontrola duplicity
verze 3.0: (z 21.12.2014)

Zm?na n?kterých formulá??...po konzultaci s ?OI apod., aneb najdi 5 rozdíl? :-)
Vylepšená organizace výstupních soubor? a pohodln?jší spojení sestav do jednoho PDF
K dispozici je i SLOVENSKÁ verze programu.
Ke stažení certifikáty SCHRACK pro ?ady BK070, BK080, M2000, RAK, Minipol, Maxipol, WSM, WSR, AS, ASR, KS, KSR pro verzi 64
bit a pro verzi 32 bit.
Ke stažení ztrátové výkony SCHRACK ZtratoveVykony_SCHRACK

8.7.2015: ORGANIZÉR dokumentací umož?uje velice jednoduše a tupovzdorn? pracovat s velkým množstvím vytvo?ených dokumetací
pro rozvad??e.
Verze 3.2:
Tisková sestava "prohlášení o shod?" v ANGLI?TIN? a N?M?IN?
P?idány certifikáty plastových rozvodnic ABB MISTRAL 41 a 65
Soubory ke stažení nejsou demoverze, jedná se o upgrade pro ty, co program již vlastní!
Pro ty, co používají prav?ký systém Windows XP, si musejí na konec ješt? nainstalovat dopln?k SetupRozvadeceStartXP.exe

Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

