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Novidade EPLAN Data Standard
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D

urante o lançamento do moderno
EPLAN Data Portal, com uma nova
interface de utilizador e integração no
sistema de nuvem EPLAN ePulse, a EPLAN
apresentou o EPLAN Data Standard. Quando os armários de controlo são projetados
IQ)SWGSQTVMQIRXSWHSWǻSWGEPGYPEHSW
automaticamente e os painéis de montagem
processados por máquinas, são necessários
dados de componentes padronizados. Esses
dados também são a base para o gémeo digital, que está a tornar-se cada vez mais indispensável no ciclo de vida do produto. O
*51&3)EXEXERHEVHHIǻRISXMTSHIHEHSW
de componentes necessários para automati^EVIWMQTPMǻGEVSWTVSGIWWSWIQTV³TPERIEmento, engenharia, fabrico e manutenção. Os
YXMPM^EHSVIW FIRIǻGMEQ HI YQ EYQIRXS WMKRMǻGEXMZSREUYEPMHEHIHS*51&3)EXE5SVXEP
GSQ S RSZS TEHVS I SW JEFVMGERXIW SFX´Q
um suporte otimizado com a Ferramenta de
Criação de Dados baseada no eCl@ss Advanced que oferece uma opção de importação
UYIWMQTPMǻGEWMKRMǻGEXMZEQIRXIESJIVXEHSW
dados.

PRIMEIROS DADOS JÁ DISPONÍVEIS
/« IWXS HMWTSR¸ZIMW RS RSZS *51&3 )EXE
Standard vários milhares de dados de componentes atualizados, com foco na integra±SHIJEFVMGS.WXSMRGPYMTSVI\IQTPSYQE
macro esquemática, um arquivo 3D e diagramas de ligação para componentes eléXVMGSWX¸TMGSW&7MXXEP³TMSRIMVEIN«MRXIKVSY
dados iniciais para sistemas de controlo e
GSQYXE±S HIWHI  HI RSZIQFVS HI 
Ffabricantes de componentes de renome,
MRGPYMRHS &'' .+2 1&55 5LSIRM\ (SRXEGX
Puls, SEW-Eurodrive, Siemens, Schneider
Electric, Wago, Weidmüller, Wieland e outros
já estão a implementar o padrão, tendo todos
eles reconhecido a necessidade de dados
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TEHVSRM^EHSW HIWHI S MR¸GMS 4W GSRNYRXSW
de dados otimizados e padronizados podem
ser utilizados para criar contas completas de
QEXIVMEMWSYTEVEGEPGYPEVHIJSVQEGSRǻ«ZIP
o peso do armário de controlo, utilizando esTIGMǻGE±ÀIWHITIWSHIǻRMHEW

Utilizando esses dados
componentes, o designer
elétrico pode produzir as
cores, comprimentos e
ķåƒ±žƐÚåƐĀ±ÓÅŇƐŤ±Ź±Ɛ±žƐ
ligações com apenas um
clique do rato e transferi-los para a máquina de
processamento.

ǻSW 5VITEVEV I IRGEQMRLEV XSHEW EW PMKEções manualmente requer uma média de
 QMRYXSW TSV ǻS S UYI PIZE QYMXS XIQTS
TEVE EGSQTERLEV E GSRGSVV´RGME 2³XSHSW
HI TVSHY±S QSHIVRSW SVMKMREQ ǻSW TV³-fabricados de máquinas, diminuindo o esforço e o tempo necessário do corte manual
para o comprimento ideal e posterior montagem. Mas, como é que a máquina sabe
UYIPMKE±ÀIWMRHMZMHYEMWI\MWXIQ$&VIWTSWXE
IWX« RS ,³QIS )MKMXEP HS EVQ«VMS HI GSRtrolo, em que todos os componentes foram
selecionados na engenharia, apresentados
GSQEWWYEWGEVEGXIV¸WXMGEWRSWIWUYIQEWI
montados subsequentemente no armário de
controlo em 3D. Os pontos de ligação e as
designações para os componentes já estão
descritos no layout 3D. Utilizando esses dados componentes, o designer elétrico pode
produzir as cores, comprimentos e metas de
ǻE±STEVEEWPMKE±ÀIWGSQETIREWYQGPMque do rato e transferi-los para a máquina de
processamento.
Saiba mais em www.epulse.com. M

UM EXEMPLO PRÁTICO
Cerca de 500 ligações devem ser estabelecidas para a tecnologia de controlo num
armário médio, todas com cores diferentes,
secções transversais e processamentos de
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