
 

 

Bornes com múltiplas conexões 

  

 

 

• CADelet compatível com o AutoCAD 2020 

• Preferências e parâmetros de configuração de projetos 

• Novas funcionalidades no gerenciamento de esquemas 

• Gerenciamento de marcador nas folhas com notas, status, 

prioridade 

• Diagrama em pdf com marcadores; 

• Diagrama em pdf com referências entre as folhas de dados 

técnicos; 

• Navegador de fios do diagrama; 

• Gerenciamento de barramentos de equipotencialização; 

• Vínculo dos fios aos pinos dos componentes; 

• Propagação de potenciais entre pinos do componente; 

• Gerenciamento da seção dos fios nos macros; 

• Definição das junções de fios ou barramentos no 

diagrama; 

• Bornes de várias vias e múltiplos, diversificado por nível; 

• Bornes de múltiplos níveis com desenvolvimento para 

planos;  

• Ventiladores e condicionador no arquivo de carpintaria; 

• Cálculo de sobretemperatura dos quadros com 

ventiladores ou condicionadores; 

• Diagrama unifilar por tipos de quadro BT ou MT; 

• Diagrama unifilar com simbologias para partidas direta, 

soft starter, TC/ TP/ TO; 

• Macro blocos parametrizados para os diagramas 

funcionais; 

• Geração dos diagramas funcionais, associados aos 

elementos de acessórios utilizados no projeto do Ampère; 

• CLP: módulos periféricos no barramento externo; 

• CLP: interface bidirecional com o TIA Portal ®; 

• Cablo: exibição dos cabos agregados em feixes no CAD; 

• Cablo: verificação da coerência de seções de bornes e fios; 

• Tabula: interface E/S de arquivos de materiais e distinto; 

• Tabula: perfil de impressão; 

• Integração do plug-in “Select & Config” da Schneider 

Electric® 

 

Os sistemas de automação, seguido do rápido desenvolvimento do 

tamanho das plantas a serem controladas, se tornam cada vez mais 

complexos e exigem o uso de dispositivos apropriados. 

Essa rápida evolução também envolveu os bornes que, a partir de 

elementos simples de atestação e conexão, tiveram que enfrentar 

problemas de concentrar um número cada vez mais significativo de 

conexões em espaços pequenos. 

Assim surgiram bornes com múltiplos níveis e com várias conexões, 

para otimizar o espaço ocupado das conexões entre o quadro e 

externas. 

Em consequência, a realização dos esquemas e desenhos das réguas 

de bornes também devem ser adequadas para gerenciar situações 

cada vez mais complexas, acompanhando assim a evolução do 

conceito de conexão mobile. 

 

 
 

Os CADs elétricos iDEA, Eplus e CADelet Série 2020, oferecem 

soluções para essas situações, concluindo uma evolução já iniciada 

nos últimos anos e integrando-a com verificações de coerência entre 

a seção dos condutores conectados em relação à seção dos bornes. 

Os bornes, portanto, não são simples elementos de conexão, mas 

tornaram-se dispositivos com vários pontos de conexão com vínculos 

que regulam o gerenciamento de potenciais entre os vários pontos 

de conexão. 

A representação das réguas de bornes também foi aprimorada, 

seguindo esses novos elementos de gerenciamento, permitindo 

assim uma reprodução mais fiel a da realidade, ou quando a 

complexidade exigir a representação das réguas de bornes com 

múltiplos níveis divididos por níveis individuais que a compõem  

 

 

Bornes com múltiplas conexões 



 

 

Bornes com múltiplas conexões 

Bornes com três ou mais pinos de conexão 

A fim de representar bornes com único nível ou com vários níveis, com três ou mais pontos de conexão para os 

condutores, foi introduzida na Biblioteca de símbolos a possibilidade de criar elementos do tipo bornes com três ou mais 

pinos. A conexão equipotencial entre os pinos é feita através da função Editar pin componente (comando EPIN). A figura 

a seguir mostra o exemplo de um símbolo de bornes com quatro pinos. 

Para este símbolo, a conexão equipotencial entre todos 

os pinos do símbolo é estabelecida através do comando 

EPIN. Com essa configuração, os fios conectados aos 

quatro pinos do símbolo assumem a mesma numeração, 

característica próprias dos bornes de passagem. 

A elaboração das réguas de bornes, prevê a análise das 

conexões do quadro e externas para a régua de bornes e 

distribui adequadamente os pontos de conexões dos 

bornes. A representação das réguas de bornes obtida 

através da função Desenhar régua de bornes, é 

semelhante à elaborada para os bornes com múltiplos 

níveis. Os símbolos dos bornes com três ou mais pinos 

podem ser usados no Arquivo bornes para a definição de 

bornes múltiplos e seu gerenciamento correto na 

representação na régua de bornes. 

 

Nota. Se a caixa de seleção Comprime um grupo de bornes com várias vias em um único borne na representação da régua 
de bornes estiver ativada nas Preferências do ambiente gráfico (comando EGPREF), guia de Processamento das réguas de 
bornes, todos os pinos dos símbolos serão condensados em um único elemento da régua de bornes, bem como para os 

bornes com várias vias. 

 

Bornes com múltiplos níveis personalizáveis por níveis 

No arquivo Bornes, agora é possível criar bornes do tipo Múltiplo com símbolo e categoria (normal, fusível, diodo, ...) 

personalizados para cada plano. O arquivo Bornes faz parte da interface de Arquivos Cabos, acessado no CADelet, iDEA 

ou Eplus na barra de multifunções Estimativas, grupo Arquivos. 

Para ativar a personalização, acesse a janela de edição dos bornes e ative a caixa de seleção Personalizar símbolos por 

plano. Através da lista suspensa Plano, escolha o plano a ser editado e selecione o símbolo e a categoria. 

Ao selecionar o item do borne para a inserção no desenho utilizando a função Inserir bornes, o símbolo do borne não será 

mais editável na caixa de diálogo e o símbolo correspondente ao plano será inserido no desenho, de acordo com a 

definição no arquivo de bornes. 

 

Desenho das réguas de bornes por planos separados 

Com a nova versão 2020 foi introduzido uma nova modalidade 

automática de desenho das réguas de bornes por plano separado. 

O desenho das réguas de bornes é realizado no CADelet, iDEA e Eplus 

através da função Desenhar régua de bornes. 

De acordo com a nova modalidade de desenho das réguas de bornes, 

os bornes são subdivididos em várias representações quanto o 

número máximo de planos dos bornes múltiplos que o compõem. 

Assim, a régua de bornes dividida por planos é desenhada em folhas 

diferentes. Para os planos sucessivos ao primeiro, se não houver 

terminal em uma determinada posição porque o nível 

correspondente não está presente, o bloco de preenchimento 

sombreado (bloco MORS_FILLER.dwg) marcará a posição ausente. A 

sigla da régua de bornes no titulo da folha é identificada com o índice 

do nível representado. 

Para definir um novo perfil de desenho das réguas de bornes com 

esta modalidade de representação, abra a janela de perfil através do 

ícone Opções. 



 

 

Bornes com múltiplas conexões 

Para ativar o desenho dos níveis das réguas de borne, deve ser editado um perfil de desenho das réguas de bornes. Para 

realizar isso, na janela Desenhar régua de bornes, edite o perfil de desenho e defina no Modo de desenho de régua de 
bornes como Desenho automático e marque a caixa de seleção Desenho por níveis. 

 

Uso de blocos dinâmicos no desenho das réguas de bornes 

Com a versão 2020, o desenho das réguas de bornes com a função Desenhar régua de bornes foi 

introduzido o uso de blocos dinâmicos como alternativa aos blocos comuns com atributos para 

a representação dos bornes. 

 

Nota. Quanto a criação e uso de blocos dinâmicos, deve-se consultar o guia dos softwares IDEA 

ou Eplus e AutoCAD no caso do CADelet. 

 

Em particular, são gerenciados quatro estados de visibilidade do bloco dinâmico, 

correspondendo aos quatro possíveis estados de conexão do borne: 

• UP + DOWN: borne conectado aos lados do quadro e externo. 

• UP: borne conectado apenas no lado do quadro. 

• DOWN: borne conectado apenas no lado externo. 

• NONE: borne não conectado. 

 

Os estados de visibilidade do bloco dinâmico são gerenciados apenas se o bloco de bornes estiver registrado na lista 

dedicada em Preferências de ambiente gráfico (comando EGPREF), guia Gerenciamento de blocos bornes (blocos de 

bornes para o desenho das réguas de bornes) e se estiver entre as propriedades do borne (janela de edição de dados) é 

ativo o controle do bloco se está desprovido das linhas que indicam os fios que saem do borne. 

 

Seção dos fios para “jumpers nas réguas de bornes” e “não definidas” 

Uma outra funcionalidade introduzida na Série 2020 é referente ao gerenciamento da seção dos fios em caso particulares. 

Para isso, acesse o arquivo de perfil da seção dos fios, através da janela Preferencias de ambiente gráfico (comando 

EGPREF). 

Na janela Seção fios é possível personalizar as preferencias relacionadas as seções dos condutores, a cor utilizada para o 

desenho no diagrama e a numeração, definindo vários perfis. 

Na configuração das associações de perfis de cores/seção do fio e sua numeração, duas novas cores associadas aos fios 

foram introduzidas no diagrama elétrico dedicados para: 

• definir as conexões dos jumpers entre os bornes; 

• atribuir a seção não definida aos fios. 

 

Cor para régua de bornes: a opção ativa a possibilidade de atribuir a seção especial 

aos fios [JUMPER]. Se o fio de conexão entre dois bornes da mesma régua de bornes 

assumir a cor da seção especial [JUMPER], a análise das réguas de bornes definirá o 

tipo Jumper entre os bornes (propriedade visível no Cablo). Se o tipo Jumper for 

editado posteriormente no Cablo, a modificação será permanente e não será mais 

alterada pelas análises subsequentes do diagrama. 

Nos dados da conexão, a conexão do tipo jumper possui um valor de seção vazio; como 

em todas as outras seções de fios atribuídas a uma cor, é possível escolher uma cor e, 

consequentemente, se os fios devem ser numerados ou não. 

 

Cor por seção não definida: a opção ativa a possibilidade de atribuir a seção especial 

aos fios [NÃO DEFINIDO]. Os fios aos quais esta seção especial está associada são 

elaborados pela análise de fio, mantendo a abreviação vazia; como em todas as outras 

seções de fios atribuídas a uma cor, é possível escolher uma cor e, consequentemente, 

se os fios devem ser numerados ou não. Os fios com a seção [NÃO DEFINIDO] 

geralmente são usados na criação de macroblocos parametrizados. 

Se ativas, as duas novas seções estão disponíveis como valores [JUMPER] e [NÃO 
DEFINIDA] nas listas suspensas para selecionar a seção do fio da função de desenho 

(comando FILO) e nas propriedades.  
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