
 

 

 

 

 

• 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. 

O projeto de um sistema elétrico requer o desenvolvimento de 

um grande número de documentos voltados para os detalhes 

construtivos, a partir da fase de análise do contexto em que a 

planta é destinada e dos requisitos do layout operacional.   

Para isso, os CADs elétricos da Série 2019, Eplus, iDEA e a linha 

CADelet, introduziram novas funcionalidades que otimizam o 

posicionamento dos quadros elétricos de um sistema de 

distribuição com a finalidade de melhorias nas perdas nas 

linhas e dos custos dos mesmos. 

Muitas vezes, é essencial possuir diagramas ou representações 

que permitam resumir informações sujeitas a análises 

aprofundadas, desenvolvidas em um mesmo documento. 

Assim, após o dimensionamento da rede, é atualizado 

automaticamente um diagrama de blocos de um quadro com 

as informações elétricas mais significativas. 

Foram ampliadas as possibilidades de gerenciamento de redes 

EVAC e anti-incêndio, através da caracterização dos dutos ou 

compartimentos de cabos que alojam os cabos para esses 

sistemas, além de maiores possibilidades de edições na rede. 

Portanto, utilizar os softwares da Electro Graphics significa 

possuir ferramentas adaptadas ao mercado, desenvolvidas por 

profissionais que conhecem as necessidades e os requisitos de 

um projeto elétrico. 
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Determinação do baricentro elétrico de cargas definidas na planimetria 

O baricentro elétrico das cargas definidas na planimetria é o ponto em que podemos presumir a concentração da potência 

elétrica absorvida por todas essas cargas. 

Posicionar a subestação MT/BT ou qualquer quadro de fornecimento de energia elétrica próxima do baricentro elétrico, 

permite obter uma melhor solução de otimização da queda de tensão, as perdas de potência e os comprimentos de cabos. 

Na prática, a determinação do 

baricentro elétrico é 

conveniente para grandes 

instalações (como por exemplo, 

sistemas industriais) e cargas 

não uniformes.  

O baricentro elétrico é, 

portanto, o ponto ao qual é 

conveniente instalar, por 

exemplo, a cabine de 

transformação ou o quadro 

geral de distribuição. Definindo 

a cabine como baricentro 

elétrico, compatível com o 

layout da planta, resultará em 

comprimentos menores de 

cabos que possuem seções 

maiores, gerando uma redução nas perdas. 

Na Gestão de redes (comando RETI), foi introduzida uma função que permite identificar o baricentro elétrico das cargas 

alimentadas por uma cabine ou quadro. O comando Localizar baricentro elétrico pode ser iniciado acessando o menu 

contextual e pode ser executado após a inserção das cabines, quadros ou cargas na planimetria imediatamente a jusante 

da cabine a ser posicionada. Um indicador em forma de seta informará a posição ideal calculada em base a potência e os 

coeficientes de uso. 

 

Diagrama de conexão dos quadros de distribuição presentes na rede elétrica do sistema 

O diagrama de 

blocos dos quadros 

presentes na rede 

elétrica, com a 

representação das 

conexões entre os 

quadros elétricos, 

permite uma visão 

imediata da 

distribuição do 

sistema, juntamente 

com os principais 

parâmetros de 

potência instalada 

para cada quadro, 

dados das linhas de 

entrada e saída, 

correntes de curto 

circuito e as quedas 

de tensão. 

Para obter esta representação, a Gestão sinótica do sistema foi aprimorada com uma nova função que permite desenhar 

automaticamente o diagrama dos quadros definidos na planta do projeto, desenvolvidos através do software para cálculo 

de redes elétricas Ampère. 
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Recursos adicionais no gerenciamento de redes EVAC e anti-incêndio 

Nas versões anteriores dos softwares, foi adicionado a possibilidade de gerenciar os elementos de redes EVAC e anti-

incêndio, com definição das associações dos trechos e as relativas ligações. 

Com a série 2019, foram introduzidas novas destinações de uso Anti-incêndio e Difusor sonora EVAC para condutos e 

compartimentos. O roteamento dos cabos associados a esses tipos de redes requer a configuração correta dos novos 

destinos, nos dados dos condutos do desenho e nos respectivos compartimentos. 

Para esse fim, os novos destinos de uso estão disponíveis na janela de desenho dos dutos. 

Além disso, na janela de edição dos dutos, o software executa uma verificação de coerência no uso pretendido dos 

compartimentos em relação ao que é definido nos compartimentos predefinidos nas Preferências. 

Dentro da interface de Gestão de Redes, relativa às redes EVAC e Anti-incêndio, onde a definição de uma série de cadeias 

de equipamentos é frequente, agora é possível mover a montante ou a jusante de um elemento da cadeia, permitindo 

seu deslizamento no local desejado. 

O comando pode ser acessado através do menu contextual após clicar com o botão direito do mouse em um elemento. 

A edição múltipla dos elementos para os dados de Zonas, Quadros e Tipologia de unidade também foi atualizada. 

Foram introduzidas tabelas resumidas para as redes EVAC e Anti-incêndio, que podem ser desenhadas através do 

comando Tabela de resumo através do menu Utilidades. 

Em todas as tabelas de cabos, agora podem ser inseridas as informações de Quadros e Zonas do destino. 
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