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CAD - BAKSCAD II

CAD - BAKSCAD II

kompletní systém pro návrh kabelových tras, ocenění a vizualizace pro každý typ projektu
první krok po instalaci
po instalaci a spuštění aplikace CAD se v levém dolním
rohu pracovní plochy zobrazí ikona s logem BAKS,
po kliknutí na ikonu se zobrazí dialogové okno
BAKSCAD II

● obsáhlá databáze produktů, knihovna symbolů
● plánování tras kabelů a vodičů
● funkce sloučení technologií
● tvorba, plánování dokumentací jejich

rozšíření a změna

Práce s programem BAKSCAD II
Uživatelé mohou rychlým způsobem
vygenerovat produkty potřebné pro
vytvoření každé kabelové trasy
z produktů nabízených společností BAKS.
Aplikace obsahuje databázi kabelů
vybraných výrobců kabelů, díky čemu
je možný výběr vhodných žlabů nebo
žebříků v závislosti na hmotnosti
a průměru kabelů použitých v projektu.

● projektování ve stupních
● flexibilní struktura projektů
● řazení vrstev
● možnost tvorby seznamu produktů
● výstupy dat ve formátu DXF/DWG/PDF

určení vzdálenosti podpěr
možnost vložení podpěr kabelových tras
určení komponentů podpěr dvěma možnými způsoby:
• za pomoci jednotlivých produktů výběrem ze všech
dostupných z katalogu
• použitím předdefinovaných kompletních konstrukcí podle
odpovídajícího typu kabelové trasy
srychlý popis komponentů použitých v podpěrách
kabelových tras
rychlé vkládaní předdefinovaných konstrukcí podpěr
a jejich schematických celků

výběr produktů
možnost výběru vhodné konstrukce pro vybrané kabely
vzhledem k rozpětí podpěr
databáze kabelů třech výrobců
přiřazení svazků kabelů do navržených částí kabelových tras
rychlý a snadný popis uložených kabelových svazků v návrhu

BAKSCAD II - Kompletní systém pro
návrh a vizualizaci každého projektu
rychlá realizace díky intuitivní obsluze
krátký cyklus projektování –
automatizace procesu plánování
doplňkové údaje produktů
stavebnicový systém
jednotné rozhraní, optimální nastavení
programu dle potřeby uživatele
návrh a tvorba dokumentace

simulace zatížení podpěr
kontrola každé navržené kabelové trasy s ohledem
na zatížení a zaplnění, po zadání podpěr kabelových tras,
program pomocí grafu znázorní přeplnění nebo přetížení

BAKSCAD II - bezplatně lze program
získat na www.baks.com.pl a na DVD
modul kreslení
v úvodu projektu možnost výběru komponentů
z každého typu skupiny produktů
žlaby plechové
žlaby drátěné
žlaby samonosné
žlaby-masivní venkovní systém
kabelové žebříky
samonosné kabelové žebříky
podlahové kanály
systém E-90
dva způsoby kreslení: vkládání celých bloků a rychlé
kreslení pomocí automatického vkládání kolen a oblouků
automatický výběr typů tvarovek kabelových tras,
jejich šířky a výšky
rychlý popis všech komponentů kabelové trasy
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souhrn komponentů
generování souhrnu všech komponentů vybraných
do projektu, včetně požadovaného množství spojek,
spojo vacího materiálu a všech komponentů nutných
k podepření (zavěšení) kabelových tras
možnost vytvoření tabulky se soupisem komponentů
přímo na výkres projektu nebo ve formátu XLS

operační systém

Aplikace je kompatibilní se softwarem:

AutoCAD: verze 2010 - 2016 32/64BIT;
BRICSCAD: verze V12 - V16 32/64BIT;
ZWCAD: verze 2012; ZWCAD+

Technická podpora:
tel. +48 22 710 81 23
e-mail: tomasz.lewandowski@baks.com.pl
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