
 

 
 
 
 
 
As principais novidades introduzidas nos softwares 
Cablo e Tabula Série 2022 da Electro Graphics são 
apresentadas a seguir. 
 

CABLO 

 

Interface com o Autodesk Inventor para exportação da 

lista de conexão 

Implementada nova função de exportação para 

Autodesk Inventor para transferir as informações do 

cabeamento do diagrama elétrico desenvolvido com o 

CADelet/Smart/iDEA e Cablo, no ambiente de Cabos e 

Cabeamento do software Autodesk Inventor. 

 

 
 

Tradução de todos os documentos com base em um 

número ilimitado de dicionários 

Definição e gestão de um número ilimitado de 

dicionários. 

Revisão da estrutura de dicionários com extensão de 

idiomas gerenciados. 

Gerenciamento de todos os documentos 

personalizáveis, incluindo idiomas não ocidentais. 

 

Função de completação automática da régua de 

bornes na qual está localizado um cabo 

 

 

 

 

Nova função implementada de Conectar na régua de 

bornes os condutores sem conexão, para permitir 

conectar rapidamente os condutores livres de um cabo 

a tantos bornes pertencentes as réguas de bornes 

ligadas às extremidades do próprio cabo. 

Introdução dos cabos de Origem e Destino do cabo 

para identificação das réguas de bornes a serem 

conectadas. 

 

 
 

Novas possibilidades de edição e conexões de cabo 

em uma régua de bornes do diagrama 

Implementação da gestão de condutores de cabos em 

paralelo nas conexões do desenho. 

Possibilidade de atribuir dois ou mais condutores do 

mesmo cabo em conexões paralelas. 

Possibilidade de marcação do cabo de acordo com os 

dados do equipamento conectado. 

 

 
 

Marcação de cabo de acordo com o equipamento 

A nova utilidade de Atribuir a sigla do equipamento a 

sigla do cabo, usa o campo de Destino do cabo 

(preenchido automaticamente pela análise do 

diagrama de acordo com as opções personalizáveis) 

para preencher os dados da Sigla e possivelmente a 

Função dos cabos selecionados. 

 

 

Evolução no Cabeamento e Listas de materiais 



 

 

Série 2022 – Evolução no Cabeamento e Listas de materiais 

Extensão e atualização de bornes, cabos e acessórios 

Implementação de novas séries e revisão/integração 

das últimas novidades das séries já presentes nos 

arquivos de cabos. 

 

TABULA 

 

Nova interface com uso de ribbon bar 

Substituição das barras de comando por novas barras 

de multifunções (ribbon bar) com estilo típico das 

versões mais recentes do sistema operacional 

Windows. 

A nova distribuição de comandos em abas de grupos 

permite obter todos os recursos disponíveis em uma 

única barra de comandos, com descrições exibidas e 

agrupadas por tópicos. 

 

 
 

Pré-visualização de imagens e blocos no arquivo de 

materiais 

O novo quadro no arquivo de Artigos, permite 

visualizar qualquer informação gráfica associada ao 

código do material selecionado na lista. 

Nesses campos é possível visualizar: 

-imagem associada as propriedades do artigo; 

-bloco dwg associado à propriedade Bloco/Formação; 

-bloco dwg associado à propriedade Bloco formato 

para o layout do Quadro. 

 

 

Gerenciamento de múltiplos blocos para elementos 

distribuídos no quadro 

Definição e gestão de um número ilimitado de 

dicionários. 

Revisão da estrutura de dicionários com extensão de 

idiomas gerenciados. 

Gerenciamento de todos os documentos 

personalizáveis, incluindo idiomas não ocidentais. 

 

Tradução de todos os documentos com base em um 

número ilimitado de dicionários 

Definição e gerenciamento de um número ilimitado de 

dicionários. 

Revisão da estrutura de dicionários com extensão de 

idiomas gerenciados. 

Gerenciamento de todos os documentos 

personalizáveis, incluindo idiomas não ocidentais 

 

 
 

Impressões personalizadas e tabelas de materiais com 

descrições bilíngues 

Possibilidade de exibir a lista de materiais em dois 

idiomas nas impressões personalizadas, nas tabelas e 

nos dados de exportação. 

 

Implementação de arquivos 

Atualização dos arquivos, com os arquivos MeTel dos 

fabricantes. 


