
 
 

 
 
 

• 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. 
 

Os CADs elétricos da Electro Graphics continuam evoluindo, e 
com a Série 2019, proporcionam soluções eficazes para 
atender às necessidades de sistemas de automação ou controle 
de processo. 
Atenção foi dada aos novos tipos de conectores modulares 
propostos pelos principais fabricantes, com uma estrutura 
caracterizada por um invólucro de contenção, que pode 
acomodar inserções modulares, para obter a solução de 
conexão mais apropriada para cada situação de instalação. 
Os esquemas agora poderão usar elementos com extrema 
simplicidade, de maneira semelhante aos conectores comuns 
fornecidos até o momento e dos quais constituem uma 
extensão natural. 
A fim de incorporar as últimas tendências do mercado, agora 
também é gerenciado alguns casos de cartões do CLP com I/O 
definíveis, cujas as propriedades (entrada ou saída, digital ou 
analógica) podem ser definidas no momento do uso, 
proporcionando uma maior flexibilidade ao projetista na 
utilização dos mesmos cartões I/O para diferentes aplicações, 
otimizando a aquisição de materiais e seu estoque de peças de 
reposição. 
Agora, ao definir a estrutura do CLP utilizado cartões com esta 
tipologia, é necessário realizar a associação nas propriedades 
do I/O, com o qual serão utilizados para projetar o esquema. 
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Gestão dos conectores modulares, com invólucro de proteção comum e inserções 

Os conectores modulares são elementos de conexão elétrica disponibilizados por alguns fabricantes que permitem 
agregar dentro de um invólucro comum, como o quadro, um conjunto de vários conectores ou pinos dispostos para a 
montagem no próprio quadro. 
O gerenciamento dos conectores nos CADs elétricos e no Cablo Série 2019 permitem que os conectores modulares sejam 
definidos como vários conectores montados em um elemento, definido como Modular, ao qual eles assumem a Sigla, 
Localização e Função. Depois de desenhar no projeto, a sua agregação é exibida na Tabela de detalhes do conector e na 
Tabela com a lista de conectores. 
 
Elaboração dos conectores modulares 
Para definir um conector modular, bastar criar um novo conector (comando CONNETTORI) e definir a sigla no formato: 
 

<Sigla modular> <Caractere separador> <Sigla conector> 
 

Por exemplo, criando três novos conectores 
com as siglas CN1.A, CN1.B, CN1.C e 
definindo um conector modular com a sigla 
CN1 que contém três conectores simples A, 
B e C. 
 
Nota. É possível personalizar o caractere 
separador que separa a sigla do modular a 
sigla dos conectores contidos. Para 
personalizar o caractere separador, abra a 
janela Bornes dos Parâmetros multifolhas 
(comando EGPREF, selecione Parâmetros 
multifolhas > guia Bornes). No campo 
Conectores modulares é ativado o 
gerenciamento dos conectores modulares 
através da caixa de seleção e alterado o 
caractere separador predisposto. 
 
Uma vez que um conector tenha sido criado com a sigla no formato demonstrado acima, a lista de conectores destaca a 
agregação das unidades modulares, criando um nó especial para o quadro do próprio modular. 
 
Edição do quadro do conector 
É possível personalizar os dados do quadro do 
conector modular através do comando Edita. A 
edição dos dados da Sigla, Localização e Função são 
automaticamente relacionados em todos os 
conectores modulares. O código do quadro é 
selecionado no arquivo Bornes e conectores entre os 
itens do tipo Quadro para conectores modulares. 
 
Inserção da forma do conector 
Ao selecionar um quadro na lista, é possível inserir no 
desenho a forma gráfica associada ao próprio quadro 
(comando Forma através da caixa de diálogo do 
comando CONNETTORI) 
 
Tabela de detalhe do conector 
Para representar os detalhes dos pinos e conexões de 
todos os conectores de um mesmo conector 
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modular, selecione a linha correspondente ao quadro do conector modular e inicie o comando Tabela detalhe conector. 
A tabela representará o detalhe de todos os conectores modulares, destacando a sua agregação (veja a imagem anterior). 
A tabela Elenco conectores também evidencia as agregações dos conectores modulares. 
A tabela de detalhes do conector permite que as caracteristicas de construção do conector selecionado sejam 
representadas em forma de tabela com a lista de pinos do conector, acompanhadas de dados de posicionamento no 
diagrama e na fiação. 
A tabela está sujeita a atualização automática das. 
 
Gestão de cartões do CLP com tipologias de operandos que podem ser definidas durante o uso 

No Arquivo unidades do PLC 
na Série 2019 é possível 
definir novos tipos de cartões 
do CLP que permitem 
configurações duplas de 
entradas/saídas dos 
operandos (também 
chamados de “pontos”) no 
momento de implementação 
no projeto. 
Os cartões para a composição 
do CLP definidos no Arquivo 

PLC permitem desenhar a sua 
representação de forma 
concentrada dentro do 
diagrama elétrico. Para este 
fim, os dados necessários são 
predefinidos no 
Gerenciamento pin, que pode 
ser acessado editando o 
cartão na guia Arquivo PLC.  
 
Somente quando o cartão é 
atribuído a um projeto CLP, 
na presença de pinos com a 
nova tipologia (Configurável 

digital e Configurável analógico), será solicitado para realizar a definição da tipologia definitiva. Os cartões podem, 
portanto, ser representados no diagrama elétrico em sua forma gráfica concentrada.  

 
 

Conectores modulares e cartões do CLP com I/O definíveis 

Desenvolvido por: 

ELECTRO GRAPHICS Slr 
35018 – S.Martino di Lupari (PD) – Italy 
www.electrographics.it 

Distribuído por: 

HIPER ENERGY do Brasil Ltda 
88801-500 – Criciúma (SC) – Brasil 
Tel.: (48) 2102 7703 / (48) 2102 7704 
info@hiperenergy.com.br – www.electrographics.com.br 


