CADWORX©
DraftPro™

Intergraph CADWorx DraftPro jest
DARMOWYM, inteligentnym, opartym
na AutoCAD® narzędziem do projektowania schematów technologicznych
i instalacji przemysłowych, łatwym
w nauce i pracy.
CADWorx DraftPro, wykorzystuje te
same specyfikacje instalacji rurowych
jak CADWorx Plant Professional,
bazując na różnych wersjach AutoCAD.
Program jest w 100% DARMOWY.
Pobierz już dzisiaj.

Efektywne projektowanie instalacji w 2D
CADWorx DraftPro został stworzony do szybkiego i łatwego tworzenia
w pełni inteligentnych rzutów i przekrojów instalacji.

Oparty na AutoCAD
CADWorx DraftPro jest oparty na AutoCAD – najbardziej znanej
i najczęściej używanej platformie CAD na świecie.

Inteligentne rysunki
Ponieważ CADWorx DraftPro jest oparty na specyfikacjach instalacji, program inteligentnie dobiera i umieszcza
elementy rurociągów. Oznacza to łatwe łączenie lub automatyczne rozłączanie instalacji przy dokładaniu elementów.

Plany, przekroje i rzuty
CADWorx DraftPro pozwala szybko i skutecznie tworzyć plany, przekroje i rzuty instalacji, aby uzyskać dokładną tabelę
materiałów (BOM) danego projektu.

Specyfikacje rurociągów
Setki gotowych do użycia specyfikacji w formatach metrycznych i calowych, które znajdują się w danych referencyjnych
ponad 60 000 elementów rurociągów.

Konfigurowalny
Parametryczne komponenty DraftPro są generowane na bieżąco, szybko i efektywnie. Dokładnie wtedy, kiedy
ich potrzebujesz. Intuicyjny edytor umożliwia łatwe modyfikacje specyfikacji rurociągów i danych poszczególnych
komponentów. Można również samodzielnie dodać unikalny, inteligentny komponent .

Lista materiałów (BOM)
Każdy komponent wykorzystany w CADWorx DraftPro pozwala na stworzenie dokładnego, konfigurowalnego przez
użytkownika zestawienia materiałów i elementów projektu.

Ścieżka rozwoju
Kiedy będziesz gotowy by przejść do projektowania w 3D, możesz to zrobić wiedząc, że projekty stworzone
w CADWorx Draft Pro nie pójdą na marne, ponieważ w dowolnej chwili można je przekonwertować do specyfikacji
CADWorx Plan Professional.

Intergraph CADWorx Plant Professional
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Plant Professional
• Inteligentne projektowanie rurociągów w 3D
• Projektowanie wg specyfikacji
• Inteligentne modelowanie konstrukcji stalowych
• Połączenie do narzędzi MES*
• Schody, drabiny, poręcze
• Oprzyrządowanie**
• Kanały i ścieżki kablowe
• Wykrywanie kolizji
• ISOGEN izometria
• Bezpośrednie połączenie z bazą danych
• Inteligentne schematy procesów
• Synchronizacja Model/P&ID
• CADWorx Design Review
* połączenie z Intergraph CAESAR II
** połączenie z Intergraph PV Elite oraz PV Fabricator

posiada najpełniejszy zestaw narzędzi do efektywnego
projektowania instalacji. CADWorx Plant Professional jest
łatwy do nauki, pomaga tysiącom firm osiągnąć korzyści,
dzięki szybszemu i bardziej precyzyjnemu projektowaniu
instalacji przemysłowych.
Efektywne projektowanie instalacji
CADWorx Plant Professional pozwala na szybie i łatwe tworzenie
w pełni inteligentnych modeli 3D instalacji. Ponieważ modele
CADWorx oparte są modelach AutoCAD otrzymujemy możliwość
wysokiej elastyczności i współpracy z innymi programami.

Konstrukcje stalowe i oprzyrządowanie
Potężny i intuicyjny moduł do modelowania konstrukcji stalowych
i oprzyrządowania zapewnia najbardziej pełne i kompletne modele
instalacji.

Kanały i ścieżki kablowe
Oprócz modelowania konstrukcji stalowych i urządzeń CADWorx
umożliwia wyznaczanie tras kablowych oraz przewodów instalacji
HVAC.W programie zawarte są kwadratowe, prostokątne,
okrągłe i owalne przekroje wraz z kołnierzami redukcyjnymi.

Specyfikacje rurociągów
Setki gotowych do użycia formatów zarówno metrycznych
i calowych, zawarte są w plikach referencyjnych ponad 60 000
parametrycznych komponentów.

Automatyczna izometria
Automatyczna izometria może zostać wygenerowana z układu
rurociągów oraz baz danych projektu. CADWorx Plan Professional
posiada narzędzie ISOGEN® do automatycznego tworzenia
rysunków izometrycznych.

Sprawdzanie kolizji
CADWorx Plan Professional oferuje wbudowane narzędzie do wykrywania kolizji. Kolizje mogą być wykryte w obecnym modelu, jak
również w konfrontacji z innymi zewnętrznymi plikami. Mogą być one zgłaszane „w locie” lub w dowolnym momencie w czasie procesu
projektowania.

Połączenie z bazami danych
CADWorx Plant Professional pozwala na tworzenie użytkownikom, konfigurowalnych tabeli części i materiałów w najbardziej popularnych
formatach baz danych. Opcjonalne bezpośrednie połączenie w CADWorx Plant Professional pozwala w czasie rzeczywistym modyfikować
bazy danych projektów i tworzy cenne kopie zapasowe danych.

Inteligentne schematy procesów technologicznych
CADWorx Plant Professional pozwala na szybkie i łatwe tworzenie w pełni inteligentnych schematów P&ID, bez potrzeby zamiany
obecnego wyglądu istniejących rysunków, symboli lub standardów firmowych.

Synchronizacja modelu 3D ze schematem P&ID
Kiedy używamy bezpośredniego połączenia z bazą danych projektu, CADWorx Plant Professional pozwala na inteligentne sprawdzanie
komponentów z P&ID, które zostały utworzone za pomocą CADWorx P&ID Professional.

Możliwości poglądu
CADWorx Design Review został dołączony, aby zapewnić prawdziwą współpracę i możliwość przeglądania modeli 3D.

Połączenie z modułem obliczeniowym
CADWorx Plant Professional umożliwia dwustronne połączenie z CAESAR II, najszerzej stosowanego pakietu do analizy naprężeń.

Intergraph CADWorx P&ID Professional
posiada wszystko co niezbędne do łatwego tworzenia
inteligentnych schematów procesów technologicznych.
CADWorx P&ID Professional wykorzystuje pełne
możliwości P&ID, przez tworzenie diagramów
i przekazywanie informacji w nich zawartych dla
wszystkich uczestników projektu.

Inteligentne schematy procesów
CADWorx P&ID Professional umożliwia szybkie i łatwe tworzenie
w pełni inteligentnych schematów instalacji rurowych i aparatury
kontrolno-pomiarowej, bez konieczności zmian wyglądu istniejących
rysunków, symboli i standardów firmowych.

Schematy oparte na specyfikacjach
CADWorx P&ID Professional opcjonalnie umożliwia wstawianie
komponentów instalacji rurowych w oparciu o różne specyfikacje,
zwiększa dokładność modeli i ułatwia ich weryfikację.

Symbole zgodne ze standardami branżowymi
CADWorx P&ID Professional jest dostarczany z bogatą biblioteką
symboli. Programowalny interfejs umożliwia dostęp do stworzonych
wcześniej, w innych programach, symboli i rysunków dając im pełną
funkcjonalność natywnych elementów CADWorx.

Dwukierunkowa wymiana danych
CADWorx P&ID Professional pozwala na tworzenie
spersonalizowanych baz danych projektu bez konieczności
posiadania specjalistycznej wiedzy z tego zakresu. Baza danych
projektu jest dwukierunkowo połączona z rysunkami, co zapewnia
ich pełną synchronizację.
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P&ID Professional
• Szybkie i intuicyjne tworzenie schematów
i diagramów instalacji
• Duża, modyfikowalna biblioteka symboli
• P&ID oparte na specyfikacjach
• Dwukierunkowe połączenie z bazą danych
projektu
• Połączenie z dokumentacją komponentów
• Synchronizacja modelu 3D i P&ID
• Konwersja rysunku
• Publikacja projektów
• CADWorx Internet Publisher

Połączenie dokumentacji wykonawczej z P&ID
CADWorx P&ID Professional umożliwia połączenie dowolnej liczby dokumentów i informacji do komponentu P&ID i przechowywanie ich
w bazie danych projektu, w celu dalszego przetwarzania.

Publikacja projektu
CADWorx P&ID Professional daje możliwość bezproblemowej publikacji, tak aby dokumenty były widoczne w Windows Internet Explorer.
Opublikowane projekty pozwalają również na przeglądanie informacji zawartych w bazie danych projektu oraz innych dokumentów
powiązanych z projektem. Projekty po publikacji mogą być przechowywane w Internecie, Intranecie lub lokalnie na dyskach twardych.
Synchronizacja P&ID oraz modelu instalacji pozwala na ich sprawdzanie z wykorzystaniem CADWorx P&ID Professional i CADWorx
Plant Professional.

Inteligentne arkusze danych
Moduły CADWorx Instrument Datasheet i CADWorx Equipment Datasheet są dostarczane razem z oprogramowaniem CADWorx
P&ID Professional. Moduły te mogą być używane samodzielnie do odczytu informacji zawartych w bazie danych projektu stworzonego
w CADWorx P&ID.

Specyfikacja techniczna oprogramowania
CADWorx Plant Professional oraz CADWorx P&ID
• Kompatybilność z AutoCAD®
• Microsoft Windows XP PRO, Windows Vista Ultimate lub Windows 7

Zastosowanie CADWorx Plant Professional oraz CADWorx P&ID
• projektowanie instalacji rurowych i aparatury,
• konstrukcje stalowe,
• przemysł petrochemiczny,
• energetyka,
• przemysł spożywczy (żywność, napoje, piwowarstwo),
• przemysł farmaceutyczny,
• oczyszczalnie ścieków i instalacje uzdatnia wody,
• przemysł stoczniowy,
• architektura.

O INTERGRAPH
Intergraph jest wiodącym światowym dostawcą oprogramowania pozwalającego klientom na wizualizację złożonych
projektów maszyn i danych geoprzestrzennych. Dzięki systemom Intergraph użytkownicy mogą tworzyć i obsługiwać
bardziej wydajne fabryki, statki, tworzyć inteligentne mapy, chronić infrastrukturę oraz miliony ludzi na całym świecie.
Intergraph działa przez dwa główne oddziały: Procesów, Energetyki i Marynistki (PP & M) oraz bezpieczeństwa,
administracji i infrastruktury (SG & I). Intergraph PP & M zapewnia inżynierom oprogramowanie do projektowania,
budowy i eksploatacji fabryk, statków i obiektów morskich. Już ponad 60 instytucji rządowych oraz firm zaufało
oprogramowaniu Intergraph.
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