KRESLENÍ SCHÉMAT

Pokud vytváříte schémata ať už čistě pneumatická či elektrická nebo hydraulická nebo jejich kombinace, určitě oceníte novinku v naší nabídce.
Jedná se o software určený pro tvorbu a simulaci schémat
francouzské společnosti Irai.
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AUTOMSIM PREMIUM

OBJEDNACÍ KÓDY
standardní licence …
2899 0099 9000 0001
balík licencí pro školy, univerzity nebo profesionální vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem školství ČR
(obsahuje 10+1 licenci) … 2899 0099 9000 0002

Příklady vytvořených schémat

Pomocí knihovny, která je součástí programu, jednoduše vložíte právě ten prvek, který ve svém obvodu potřebujete. Pokud v knihovně konkrétní
prvek není, pomocí vlastností můžete podobný prvek upravit tak, aby Vám co nejvíce vyhovoval. Pneumatické válce mohou být navázány na snímače polohy či rozvaděče s kladkou, snímače pak na relé, relé na cívky rozvaděčů atd. Není to tedy obyčejné kreslení schémat, ale obvod, který takto
jednoduše sestavíte, je možné simulovat při provozu a zjišťovat, zda funkce odpovídá zadání. Samozřejmostí je i např. nastavení tlaku vzduchu či
procento škrcení u škrticího ventilu. Je možné zobrazovat i graf s různými veličinami.
Je možné také vytvořit schéma současného obvodu se kterým máte problémy a zkoušet a zjišťovat kde jsou kritická místa.
Schéma je možné tisknout a exportovat do formátu EMF, což je standard, který umí načíst všechny běžné kancelářské programy.
Pokud jsou při vkládání prvků vyplňovány i další údaje o prvku jako např. označení, dodavatel a popis, je možné automaticky vytvářet seznam
použitých prvků.
Příklad grafu

Úprava vlastností prvku

Standardně dodávané
knihovny prvků

AUTOMSIM PREMIUM

je pro vytváření schémat a jejich
funkční simulace zcela jedinečný a to nejen jednoduchostí
ovládání ale i cenou!
Plně funkční demonstrační verze je k dispozici na adrese
http://www.stranskyapetrzik.cz/pneu/ke-stazeni/automsim/
O možnosti dodávky se informujte na naší adrese.
Katalog č. 14

Bližší informace si vyžádejte u společnosti Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o., nebo na www.stranskyapetrzik.cz
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