
 

 

Mai RAPID, Mai BUN, Mai USOR 

Compania WSCAD GmbH, cu sediul în Bergkirchen, în imediată apropiere de Munich, 
face parte din grupul Buhl dezvoltator software din Germania și are o vechime de peste 27 de 
ani în dezvoltarea și comercializarea soluțiilor de proiectare E-CAD, oferind proiectanților un 
software profesional, cu un raport preț/performanță excelent pentru proiectarea în întreg 
domeniul ingineriei electrice. 

Până în prezent peste 35.000 de utilizatori din sectoare precum construcția de mașini și 
intalații, automatizări clădiri și intalații electrice, au acordat încredere soluției de proiectare 
WSCAD SUITE și serviciilor oferite de WSCAD. 

Softul modular și scalabil WSCAD SUITE 2018 oferă utilizatorilor din domeniile ingineriei 
electrice, producției de tablouri electrice , P&ID, ingineriei fluidelor, automatizărilor și 
instalațiilor electrice un set integrat de instrumente necesare în etapele de 
planificare,proiectare și dezvoltare a echipamentelor și instalațiilor electrice. 

 

Electrical Engineering – Inginerie Electrică 

Tehnologia Electrical Engineering, oferă posibilitatea proiectanților și inginerilor să 
proiecteze, dezvolte și să documenteze instalații de medie și joasă tensiune cât și instalții de 
curenți slabi, în aplicații de inginerie electrică, automatizări industriale și a clădirilor. 
Producători de celule și tablouri, administratori de instalații, companii de mentenanță și service 
cât și electricienii folosesc acest software -ușor de utilizat- pentru lucrul cu schemele electrice și 
documentațiile aferente. 
 
Amintim câteva functionalițăți EE: 

 Generarea automată a rapoartelor pentru liste de materiale, terminale, cabluri 



 Funcții de monitorizare la întocmirea schemelor electrice 
 Manager automat pentru contactoare, PLC, terminale, cabluri și date despre articole de 

la diferiți producători 
 Exportul proiectelor in format PDF inteligent 
 Import din formate DWG/DXF si PDF 

 
 

Cabinet Engineering–Ingineria Tablourilor Electrice 

Tehnologia Cabinet Engineering oferă un suport major la proiectarea tablourilor 
electrice: de exemplu, amplasarea exactă și optimă a componentelor, verificarea suprapunerii 
componentelor, calculul lungimilor pentru conductoare și pentru canalele de cabluri. Inclusiv 
gradul de ocupare al canalelor de cabluri este vizibil permanent. Datele privind perforarea 
elementelor din tablou cum ar fi contrapanoul, pot fi configurate foarte ușor prin intermediul 
unui meniu.Vederea fotorealistica 3D facilitează o mai bună încadrare în spațiu a 
componentelor din tabloul electric. Toate datele generate sunt disponibile pentru fabricarea de 
conductoare,cablaje, tipărire tile, contrapanouri și uși de tablou electric utilizând CNC-uri. 
 
Amintim câteva functionalități CE: 

 Demararea proiectului bazat pe cerințe: Proiectarea poate începe cu schema tabloului 
sau cu partea de scheme electrice. 

 Rutare 3D și calcul de lungime a conductoarelor în interiorul tabloului electric pentru 
optimizarea consumului de materiale 

 Scheme de tablou standardizate (Macro-uri tablou) pentru o proiectare mult mai rapidă 
 Funcții ajutătoare la amplasarea componentelor, verificarea suprapunerii 

componentelor și indicarea gradului de ocupare al canalelor de cablu înca din timpul 
proiectării 

 
 
 
 



 

P&ID –Pipping & Instrumentation Diagram 

Cu ajutorul tehnologiei P&ID (Piping & Instrumentation Diagrams) inginerii de 
proces și proiectanții întocmesc diagrame de flux pentru conducte și instrumente.Grație 
combinației inteligente a punctelor de măsurare și aparatelor cu schemele de conexiuni și 
planurile provenind din alte discipline, interconectarea acestora se poate reprezenta și verifica 
într-o manieră logică. Numerotarea unică și consecutivă a punctelor de măsurare permite 
localizarea și remedierea rapidă a erorilor dintr-o instalație.  

Prin utilizarea intertehnologică și uniformă a simbolurilor dintr-o bază de date centrală, 
indicatorii de temperatură și nivel creați in diagrama de flux pot fi de exemplu folosiți direct în 
schemele de conexiuni. Modificările sunt preluate automat în toate disciplinele. Acest lucru 
crește transparența, ajută la evitarea erorilor și duce la o economie de timp semnificativă. 

 
 

Fluid Engineering–Ingineria Fluidelor 

Planificarea și documentarea mașinilor și instalațiilor pneumatice și hidraulice fac 
obiectul tehnologiei Ingineria Fluidelor.FE cuprinde toate avantajele tehnologiei Electrical 
Engineering, completată cu funcții speciale pentru fluide. Constructorii, dezvoltatorii, inginerii 
de service și firmele de mentenanțăau astfel la îndemână un set cuprinzător de instrumente 
pentru proiectarea și documentarea continuă a tuturor datelor mecatronice – rapid, intuitiv și 
eficient. 

 
 

 

Building Automation –Automatizarea Cladirilor 

Schemele instalațiilor și a sistemelor de comandă necesare pentru automatizarea 
clădirilor sunt realizate cu ajutorul tehnologiei Building Automation. Funcționalitățile 



tehnologiei BA au fost concepute în conformitate cu VDI 3814 si 3813 pentru întreg sistemul de 
automatizare a clădirilor. Librăriile de simboluri și macro-uri, navigatorul de materiale și a 
punctelor de date accelerează considerabil activitatea de proiectare și fluxul de lucru.Cu 
ajutorul funcției de importa proiectelor externe în format CAD/PDF provenind din diferite 
domenii ale dotării tehnice a clădirilor, precum încălzire, ventilație, aer condiționat și 
electrotehnică, proiectarea poate continua eficient pe baza acestor lucrări preliminare, 
determinand astfel o economie de timp semnificativă. 

 
 

Electrical Installation–Instalații Electrice 

Cu ajutorul tehnologiei Instalații Electrice proiectanții și executanții de instalații 
electrice de utilizare pentru clădiri rezidențiale și industriale pot proiecta și documenta instalații 
de joasă tensiune precum și instalații de curenți slabi. De asemenea, tehnologia poate fi folosită 
la poziționarea mașinilor unelte în spațiile industriale și a circuitelor de alimentare aferente 
acestora. Planurile arhitecturale a clădiriilor se pot importa la scară din format DWG/PDF sau 
pot fi create cu ajutorul funcțiilor din tehnologia EI. Având în vedere că planurile sunt realizate 
la scară, funcția de rutare face calculul lungimii conductoarelor folosite integrând rezultatele 
obținute în rapoartele generate automat cu liste de materiale, jurnal de cabluri. 

 
 

10 motive pentru care să alegi WSCAD SUITE 2018 

1. Concordanță permanentă între tehnologiile soluției 

WSCAD SUITE este prima soluție integrată și cuprinzătoare CAD/CAE pentru inginerie 
electrică, ingineria tablourilor electrice, tehnologia proceselor și a fluidelor, automatizarea 
clădirilor și instalații electrice. Indiferent de tehnologia în care lucrați, înlocuirea unei 



componente într-o schema este reflectatăși completată imediat în toate celelalte scheme. 
Acest lucru economisește timp și îmbunătățește calitatea proiectelor. 

2. Peste 1.2 milioane de componente și specificații aferente acestora pe platforma 
www.wscaduniverse.com 

Cea mai mare librărie electrică CAD din lume, cu 1,2 milioane de simboluri și 
componente cu specificații de la peste 160 producători în formate WSCAD și EPLAN*, face parte 
din software-ul WSCAD. Premiată cu Golden ”E” pentru”Cea mai buna bază de date pentru 
componente și simboluri” wscaduniverse.com oferă  funcții de căutare rapidăși filtrare și poate 
fi accesată gratuit! 

3. Funcționalitate ridicată 

Softul modular și scalabil WSCAD SUITE 2018 oferă o gamă largă de funcții: de la proiecte 
simple de 10 pagini pana la mega proiecte cu indentificatori de structura, proiectare conforma 
cu standardele DIN EN 81346, management detaliat al utilizatorilor si mult, multe mai multe 
functii. Documentația în format PDF inteligent poate fi citită oriunde farăun soft de citire 
special. Cu un simplu click pe punctele de măsurare inteligente dintr-un plan de proces, 
tehnicienii de instalare și service pot trece imediat la planurile de fluid sau schemele electrice. 

4. Raport excelent preț/performanță 

Soluția WSCAD este de până la patru ori mai ieftină față de soluțiile comparabile de pe 
piață. De asemenea, wscaduniverse.com a primit premiul Golden”E” pentru ”Cel mai bun 
raport preț/performanță” astfel încât veți avea parte de o reducere a bugetului de achiziție cât 
și a costurilor anuale de întreținere. 

5. Rapid, intuitiv și ușor de utilizat 

WSCAD a fost conceput pentru a fi ușor de utilizat: structura logicăși interfața intuitivă 
au fost premiate cu Golden ”E” pentru ”Experiență optimă a utilizatorilor”. Datorită utilizării 
ușoare, realizați multe sarcini rapide, chiar dacă lucrați sporadic cu softul WSCAD. 

6. Utilizează productivși date din alte sisteme E-CAD 

Cu WSCAD, aveți posibilitatea să proiectați și să produceți tablouri electrice pe baza 
schemelor și a datelor din alte sisteme E-CAD. Inclusiv etichetarea, producția de cabluri, cablaje 
și transferul  datelorgenerate către mașinile NC Kiesling, Komax sau Steinhauer. Toate funcțiile 
fac parte din software și nu implică costuri adiționale licenței. 

 

 



7. Integrare facilă prin numeroase interfețe 

Strategia de produs a WSCAD este completată de mecanisme de accelerare a proceselor 
și de deschiderea spre alte sisteme. Prin urmare, software-ul oferă multe interfețe eficiente 
pentru sistemele PLM si ERP.Prin urmare, nu există bariere pentru integrarea completăîn 
mediul dumneavoastra IT existent, până la integrarea în producție. 

8. Finalizați proiectele ”la timp și în limitele bugetului” astfel incât să aveți mai mult 
timp pentru alte sarcini 

Structurarea, standardizarea, reutilizarea, generarea și configurarea: cu această 
metodologie in cinci etape pentru automatizarea consecventă, puteți scurta procesele de 
inginerieși proiectare de la cateva săptămâni până la câteva minute! Deci vă rămâne mai mult 
timp disponibil pentru proiecte noi. 

9. Suport profesional din partea specialiștilor WSCAD Global Business Services 

Cu servicii strâns coordonate, vă putem ajuta în orice situație imaginabilă: de la 
formarea individuală prin digitizarea și convertirea schemelor din format fizic și a altor formate 
CAD de la alte sisteme, până la optimizarea proceselor. Serviciile de verificare analizează 
procesele dumneavoastră, fac recomandări concrete și pun bazele unei tranziții profesionale și 
fără probleme la WSCAD SUITE – indiferent de sistemul CAD cu care ați lucrat până acum. 

10. Suport și mentenanță excelente 

Suntem aici pentru dumneavoastră! Uitați de timpul îndelungat de așteptare pentru 
suportul telefonic și bucurați-vă de sprijinul nostru cu încredere: rapid, competent și foarte 
personal. Premiat cu Golden ”E” pentru ”Best Hotline&Support E-CAD”WSCAD oferă trei 
niveluri de mentenanță pentru nevoile dumneavoastră. 
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Pentru mai multe informații vizitați website-ul www.wscad.com/ro sau puteți să ne 
contactați direct pe email info@wscad.ro sau telefonic +40 264 286 225. 


