
 
 
 

• 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; 
• Novas funcionalidades na biblioteca de símbolos e 

catálogos; 
• Marcação dos fios e engate automático; 
• Suporte Unicode UTF-8 para legendas, várias tabelas, 

PLCs e interface gráfica; 
• 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. 

 
 
 
 

 
 
 

Os CADs elétricos da Electro Graphics Série 2019, oferecem uma 
biblioteca de símbolos renovada, com a personalização em 
vários níveis e uma atualização no comando de desenho dos fios, 
com a modalidade de conexão inteligente para os fios 
existentes. 
Nas versões anteriores, a personalização era limitada apenas aos 
Catálogos dos usuários, enquanto que na Série 2019 a estrutura 
da biblioteca pode ser completamente redefinida e customizada 
pelo projetista com a definição de novos níveis de 
agrupamentos de catálogos e pastas. 
A estrutura pode ser modificada e adaptada as necessidades do 
usuário, podendo compartilhar páginas da biblioteca, com o 
conteúdo relativo aos símbolos padrões ou personalizados, isso, 
graças a função de exportação e importação disponíveis no 
menu de contexto. 
Garantindo a portabilidade dos símbolos entre diferentes 
locais e com a completa integração das páginas da biblioteca 
compartilhada. 
A função Fio foi aprimorada, com a introdução da modalidade 
de conexão inteligente aos fios existentes; durante a 
representação do fio, o comando conecta automaticamente 
ao traçado da linha terminal, identificando os possíveis 
pontos de conexão presentes nas proximidades. 
A linha CADelet 2019 é perfeitamente compatível com o 
AutoCAD 2019, em 32 e 64 bit. 
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Biblioteca de símbolos com vários niveis de personalização 
Os CADs elétricos da Electro Graphics Série 2019, introduziram 
um novo nivel de reagrupamento dos catálogos, no qual são 
organizados as várias páginas da Biblioteca de símbolos. Os 
simbolos padrões ou personalizados sempre foram organizados 
em páginas, nesta ultima versão os simbolos são organizados em 
catálogos diferentes, predfinidos ou não. A introdução do 
conceito de pastas, permite uma maior flexibilidade na 
reorganização da biblioteca de simbolos em vários niveis, em 
base as exigencias de personalização do projetista. 

 
Criação de catálogos 
Na Biblioteca de símbolos, é possível criar um novo catálogo 
usando os relativos comandos disponíveis através do menu de 
contexto; a caixa de diálogo Propriedades permite editar a 
descrição e selecionar o percurso de inserção, pasta ou catálogo, no qual se deseja salvar o elemento que se está definindo. A 
estruturação de pastas e catálogos fornece algumas restrições, em particular, uma pasta pode conter apenas pastas ou apenas 
catálogos, ou seja, a presença de subpastas e catálogos não é permitida. 

 
Criação de novas páginas da biblioteca 
Dentro de um catálogo é possível criar novas páginas de biblioteca. A função de criação possui a opção Adicionar na página N 
símbolos do usuário, que ativa a criação de novas células para os símbolos a serem salvos, a quantidade depende do número 
de linhas e colunas definidas. 
 
Edição de pastas, catálogos e páginas 
A estrutura da biblioteca de símbolos pode ser modificada e adaptada as necessidades do projetista; o comando Editar, 
disponível no menu de contexto, permite atribuir uma pasta ou o catálogo ao qual pertence.  Em modo alternativo, é possível 
mudar uma pasta e catálogos através do drag&drop; de maneira semelhante, pode-se redefinir o catálogo ao qual as páginas 
da biblioteca pertencem. A opção Ocultar é aplicável as pastas e catálogos, alterando assim, os status de exibição da biblioteca. 
 
Exportação e importação das páginas da biblioteca 
As funções Exportar páginas e Importar páginas, disponíveis no menu de contexto, garantem a portabilidade dos símbolos da 
biblioteca, padrão ou personalizado, entre diferentes locais e o compartilhamento completo do conteúdo de informações, no 
caso de operar com arquivos locais não compartilhados em redes. A exportação salva todas as informações (páginas e símbolos, 
incluindo configurações e imagens) em um único arquivo .xlib que pode ser importado para qualquer local que possua um CAD 
Electro Graphics. 
A importação de um arquivo .xlib exige que você 
selecione as páginas da biblioteca contidas nos 
catálogos a serem importadas e especificar se deseja 
substituir ou duplicar eventuais páginas já presentes 
na biblioteca de destino. 

 
Marcação dos fios com a modalidade de conexão 
aos fios existentes  
A função Fio permite desenhar qualquer fio ou linha 
elétrica com até quatro condutores em paralelo. Na 
versão 2019, foi aprimorado o comando de desenho 
do fio, com a introdução da modalidade de conexão 
inteligente aos fios existentes; durante o desenho 
dos fios, seleciona-se um ponto na proximidade de 
um fio já representado, o traçado da linha termina 
conectando de acordo com a configuração escolhida 
(nó, serie ou paralela). Se o número de condutores 
representado é superior à um, as outras linhas também identificarão automaticamente os condutores correspondentes nos 
quais se conectar. Em caso de conexão com fios existentes, o comando permanece ativo e permite prosseguir com o desenho 
de um novo fio, sem a necessidade de reiniciar o comando. 
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