
 
 
 

• Gestão de redes de sinalização sonora e sistemas 
anti-incêndio; 

• EG Data Exchange: download dos pacotes de dados; 
• Compatível com o AutoCAD 2019 para a linha 

CADelet; 
• Numeração de fio com fórmula parametrizada; 
• Análise do fio com reconhecimento de fase e níveis 

de cruzamento de equipamentos; 
• Suporte Unicode UTF-8 para legendas, várias 

tabelas, PLCs e interface gráfica; 
• Novas funcionalidades na biblioteca de símbolos e 

catálogos; 
• Marcação dos fios e engate automático; 
• Gestão dos conectores modulares; 
• Cartões do CLP com tipologia definidos durante o 

uso; 
• Cablo: diagrama de conexão da régua de bornes 
• Grupos funcionais com informações do sistema e da 

máquina; 
• Tabula: nível do sistema, máquina e grupo funcional; 
• Tabula: revisão geral do menu de impressão; 
• Tabula: dados métricos e modulares dos sistemas de 

suporte dos cabos; 
• Importação e exportação de dados em formato .egz; 
• Importação de dados de dispositivos de outros 

formatos; 
• Layout do quadro com equipamentos combinados; 
• Indicação extraível do dispositivo em um diagrama 

unifilar; 
• Reconhecimento dos equipamentos em um 

diagrama unifilar; 
• Diagrama de conexão dos quadros de distribuição; 
• Baricentro elétrico das cargas de acordo com a CEI 

64-8; 
• Novas funcionalidades para redes EVAC e anti 

incêndio. 
 

  
 

Gestão especificas de caracteres referentes às línguas não 
ocidentais como russo, chinês, árabe etc., isso é possível a partir 
da versão 2019 dos softwares Electro Graphics. 
A Série 2019 dos produtos Electro Graphics, agora é 
completamente compatível com o padrão Unicode de 
codificação de caracteres, ou seja, fornece suporte e gestão 
completa dos dados no padrão Unicode UTF-8 não somente na 
área CAD, mas também de forma transversal para todos os 
softwares da versão 2019.  
Anteriormente, a realização de projetos com textos em línguas 
diferentes, com o recurso a caracteres não ocidentais, levava à 
introdução de um formato de fonte preferencial para cada língua 
(configurada no arquivo Dicionário). Os textos deveriam, porém, 
utilizar a fonte de tipo Unicode (ex. True Type do Windows) e a 
funcionalidade era limitada somente aos processamentos CAD. 
A nova Série 2019 supera todas as barreiras e garante plena 
compatibilidade com o padrão Unicode UTF-8 para todos os 
produtos Electro Graphics.  
Agora é possível utilizar livremente caracteres não ocidentais no 
preenchimento de dados do arquivo e na realização de projetos; 
assim como gerenciar a tradução das impressões em línguas 
como o russo, o árabe, o chinês etc., nos próprios caracteres 
dessas línguas.  
 

 

 
 

 

 
 

 

Gestão de dados UNICODE UTF-8 



Unicode 
O padrão Unicode surge do Unicode 
Consortium com o objetivo de padronizar 
todos os caracteres existentes em todos 
os alfabetos possíveis, superando assim a 
limitação intrínseca do padrão ASCII que 
com os seus 7 bits (8 se considerarmos o 
ASCII extenso) não é adequado para tratar 
de todos os alfabetos do mundo.  
A ideia básica por detrás do padrão 
Unicode é que cada caractere ou fonte de 
escrita de textos possa ser representado 
de modo unívoco com um número (code 
point) independentemente da língua, da 
plataforma do software e de sua 
específica representação em bits. É 
importante enfatizar que o Unicode não diz nada sobre como um caractere deva 
ser representado na máquina, ou seja, uma série de caracteres Unicode é uma 
espécie de linha ‘idealizada’ que necessita de uma transformação posterior para 
ser salva, intercambiada entre sistemas, interpretada por um browser etc.  
Enquanto o ASCII é uma codificação que se ocupa da padronização tanto de 
caracteres, quanto das suas representações em bits, o Unicode necessita de codec (funções de transformação) que mapeia um 
específico caractere Unicode na correspondente sequência de byte.  
 
Unicode e UTF-8 
Existem vários codec compatíveis com o Unicode, mas a maior parte não é capaz de codificar todos os caracteres Unicode. Por 
exemplo, ISO-8859-1 é o codec de transformação dos caracteres do alfabeto latino, mas sendo o comprimento fixo (1 byte para 
cada caractere), não consegue codificar caracteres pertencentes a línguas não ocidentais como os ideogramas chineses. O 
padrão Unicode define três codec UTF-8, UTF-16 e UTF-32 (UTF significa Unicode Transformation Format) que mapeiam os 
caracteres Unicode em uma sequência de byte cujo comprimento pode variar de um até o máximo de quatro. Os codec UTF 
são capazes de representar quaisquer caracteres de padrão standard Unicode; em particular, UTF-8 é o enconding padrão no 
mundo web. Para interagir com qualquer série de byte, portanto, é indispensável conhecer a função com a qual foi codificada.  
 
Gestão de dados Unicode UTF-8 
A Série 2019 dos produtos Electro Graphics utiliza UTF-8 
como função standard para a codificação/decodificação 
das linhas Unicode. 
Os caracteres Unicode podem ser utilizados em: 
• textos, descrições, legendas, atributos de símbolos, 
tabelas nos arquivos de desenho CAD;  
• textos de descrições, documentos para impressão de 
arquivos de projeto no Tabula, Cablo, Plc, Ampère e Sigma; 
• pastas e arquivos de configuração; 
• relatórios e documentações produzidas por todos os 
produtos Electro Graphics. 
Os projetos realizados com as versões anteriores, assim 
como os dados implementados nos arquivos são 
plenamente compatíveis com a versão 2019.  
 
Conclusões  
A gestão de dados Unicode UTF-8 oferecida pela Série 2019, representa uma 
resposta concreta e eficaz a todos os problemas ligados à utilização de 
caracteres não ocidentais, na relação e documentação de projetos. As ‘barreiras 
linguísticas’ foram descartadas e o operador pode preencher dados, 
implementar arquivos, realizar projetos e gerenciar a tradução das impressões, utilizando línguas como o russo, o árabe, o 
chinês etc., nos próprios caracteres dessas línguas, de modo automático e sem limitações de qualquer tipo.  
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