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Welkom bij SEE Electrical V7 

Over Online Help 

Revisie 11-2013 

 

Dit is de gebruikershandleiding Versie V7R2 NL voor SEE Electrical in de niveaus Basic, Standard en Advanced.  

U kunt het laatste nieuws etc. vinden op onze internetpaginaôs, de homepage van IGE+XAO BV is: http://www.ige-

xao.nl/ 

 

De online help bevat onderwerpen als FAQ's (Frequently Asked Questions), het gebruik van functietoetsen, 

geldende elektrotechnische normen, projectvoorbeelden, en help over SEE Electrical functies. 

SEE Electrical bezit drie niveaus met oplopende functionaliteit: Basic, Standard en Advanced. 

Buiten deze niveaus zijn ook nog de modules Paneelbouw en Huisinstallatie beschikbaar. 

Binnen deze handleiding kunnen de volgende indicaties gevonden worden; "Standard" en "Advanced" verwijzend 

naar secties, die alleen gelden voor een specifiek niveau en (eventueel) bovenliggend niveau. 

Bijvoorbeeld, "Advanced" betekent dat de sectie alleen geldig is voor Advanced. 

IGE+XAO verzorgt regelmatig trainingen in SEE Electrical. 

Het actuele rooster met trainingen kunt u opzoeken via  

http://www.ige-xao.com/nl/nl/support.php 

 

We hopen dat u met plezier gebruik maakt van SEE Electrical! 

 

IGE+XAO BV team. 

 

IGE+XAO BV 

Beersdalweg 84A 

6412PE Heerlen 

Nederland 

 

Tel +31455611636 

Fax +31455727473 

 

Hotline  : Helpdesk-benelux@ige-xao.com 

Sales  : Sales-benelux@ige-xao.com 

Informatie : Info-benelux@ige-xao.com 

 

Het installeren van SEE Electrical 
 

Dit hoofdstuk helpt u bij het installeren van SEE Electrical op uw computer. 

Indien u een versie SEE Electrical van Internet gedownload heeft, bestaat de mogelijkheid moet u deze moet 

uitpakken naar een tijdelijke map (bijv. C: \TEMP\) voordat u begint. 

http://www.ige-xao.nl/
http://www.ige-xao.nl/
http://www.ige-xao.com/nl/nl/support.php
mailto:Helpdesk-benelux@ige-xao.com
mailto:Sales-benelux@ige-xao.com
mailto:Info-benelux@ige-xao.com
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of 

U installeert SEE Electrical direct vanaf een medium zoals cd, USB stick of gedownload op Hd. 

 

OPM. : Verwijder alle voorgaande versies van SEE Electrical voordat u begint: Ga naar START ï 

INSTELLINGEN ï CONFIGURATIESCHERM ï SOFTWARE en geef aan dat SEE 

Electrical verwijdert dient te worden. Maak bij een herinstallatie of upgrade altijd een 

veiligheidskopie. Als u dit niet doet, gaan uw gewijzigde sjablonen en / of zelf aangemaakte 

symbolen verloren. Het bestand " Mijn Symbolen.ses ", waarin u zelf symbolen kunt 

opslaan, wordt standaard niet overschreven.  

Indien het bestand aanwezig is wordt dit ongemoeid gelaten  

HINT: Start SETUP.EXE vanaf de tijdelijke map of de CD-ROM. 

Volg de instructies in de Setup-wizard. 

Herstart uw computer. Dit is belangrijk, pas bij het opnieuw starten worden bepaalde 

programmagedeelten door Windows geactiveerd. 

 

 

Installatie SEE Electrical onder Windows Vista en Windows 7/8 
 

De structuur van de gebruikersrechten binnen Windows Vista is anders dan in Windows XP, hierdoor verloopt de 

installatieprocedure onder Windows XP iets anders. Door het nieuwe systeem van User Access Control (UAC), 

wordt elke gebruiker (ook Administrators) met beperkte rechten aangemeld. 

De UAC kan worden uitgeschakeld door in Vista via Starten, Configuratiescherm, de optie Gebruikersaccount te 

starten. Hierin staat een optie ñGebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen:ò Schakel dit uit. 

Verder is het noodzakelijk de installatie expliciet als Administrator uit te voeren.  

 

De software installatie wordt afgebroken als u geen administrator rechten bezit 

 

Volgt u a.u.b. onderstaande stappen om SEE Electrical te installeren: 

 

¶ U kunt de installatieroutine direct starten (setup.exe) of de installatie vanaf het installatiemedium starten.  

¶ Het kan gebeuren dat u als eerste een melding van Windows ziet, waarin gewaarschuwd wordt voor een 

ñOnbekende uitgeverò. U kunt op ñUitvoerenò klikken. 

¶ Het is mogelijk dat u nu de installatietaal kunt kiezen.  

¶ Selecteer de gewenste taal, indien van toepassing, Klik op OK  om verder te gaan.  

Het systeem voert nu een aantal tests uit, o.a. op integriteit van het installatieprogramma. Als dat allemaal 

in orde is, gaat het systeem verder  

 

Het Welkom venster verschijnt.  
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¶ Klik op Volgende > om verder te gaan. 

Het ligt aan uw situatie welk scherm verschijnt. 

Hebt u SEE Electrical V7R2 al op uw systeem staan, zal het installatieprogramma dit zien en een dialoog aanbieden 

om een eventuele wijziging, reparatie of verwijdering van de software uit te voeren. 

 

 
 

Het is ook mogelijk dat er een andere dialoog verschijnt, bijvoorbeeld als u de Viewer V7R2 probeert te installeren 

op een systeem waarop V7R2 al bestaat 
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¶ Verwijder in dit geval (via de Windows Configuratiescherm, Programmaôs en Onderdelen) software de bestaande 

software. Na verwijdering kunt u de huidige versie installeren. 

 

De volgende dialoog van SEE Electrical V7R2 verschijnt: 

 

 
 

¶ Lees de licentieovereenkomst zorgvuldig, bevestig deze met ñIk ga akkoord met de voorwaarden van de 

licentieovereenkomstò indien u het ermee eens bent. Klik op Volgende > om verder te gaan  
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¶ Vul uw gebruikersnaam en evt. uw bedrijfsgegevens in. U kunt nu aangeven wie met de software mag werken op 

deze pc.  

¶ Wij adviseren u dringend de optie ñIedereen die deze computer gebruiktò te selecteren, dit om problemen met 

eventuele nieuwe gebruikers op voorhand uit te sluiten. Bent u de enige gebruiker ( en blijft u dat ook) kunt u ook 

voor optie 2 kiezen. Let wel op in dit geval, het houdt in dat alleen de huidige gebruiker (administrator/ beheerder) 

het programma kan bedienen. 

¶ Selecteer de optie " Iedereen die deze computer gebruikt " om toegang voor iedere gebruiker mogelijk te maken op 

deze computer.  

¶ Selecteer de optie "Alleen voor mijzelf" als alleen de administrator/ beheerder met het programma mag werken. 

¶ Klik op Volgende > om verder te gaan  
 

 
 

¶ Selecteer het installatietype.  

¶ "Volledig" voert de installatie uit met standaard instellingen, zonder dat u invloed kunt uitoefenen op de 

plaats waar geïnstalleerd wordt. Wij adviseren deze instelling. 

HINT: Indien u ñAangepastò kiest, kunt u aangeven wat en waar er geµnstalleerd wordt.  



 

6  ¶  Welkom bij SEE Electrical V7 Handleiding SEE Electrical V7R2 

Het pad binnen een 64Bit Windows wordt automatisch correct ingevuld: 
 

 
 
Binnen een 32 Bit Windows systeem ziet het pad zo uit: 
 

 
 
Wijzig eventueel het pad, en klik dan op Volgende >. 
Klik op ñInstallerenò om de daadwerkelijke installatie te starten. 
 



 

Handleiding SEE Electrical V7R2 Welkom bij SEE Electrical V7  ¶  7 

 
 

HINT: Het systeem toont de voortgang. Het is normaal als deze aanduiding enige tijd stil staat. 

 

 
 
Als de installatie gereed is kunt u deze afronden door op ñVoltooienò te klikken. 
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Up-to-date houden van SEE Electrical 
Indien u over een geldig onderhoudscontract beschikt, kunt u uw software automatisch naar programma updates 

laten zoeken. De functie waarmee dat kan gebeuren heet LiveUpdate.  

 

De LiveUpdate kan gestart worden door het programma LiveUpdate.exe binnen de SEE Electrical programmafolder 

te starten. De functie tijdens de installatie in het startmenu van Windows ingebonden. 

 

Mocht uw Internet verbinding via een ProxyServer werken, kunt u de toegang instellen met de ñProxy serverò zoals 

beschreven op blad 24 

Als de LiveUpdate gestart wordt, zal het systeem om uw licentienummer (528xxxxx) en uw wachtwoord vragen.  

 

 
 

Dit is dezelfde informatie die ook voor het parkeren en ophalen van uw licentie wordt gebruikt. Deze informatie 

wordt gebruikt om te controleren of uw onderhoudscontract geldig is. 

Als uw onderhoudscontract niet (meer) geldig is, zal de update niet worden uitgevoerd.  
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Een update zal worden uitgevoerd op de folders zoals die in de Systeeminstellingen staan ingesteld. Bij het uitvoeren 

van een update mag SEE Electrical niet actief zijn, ook niet bij andere gebruikers die dezelfde paden op een 

eventueel netwerk delen met uw software. Indien het LiveUpdate programma een bestand ontdekt dat mogelijk in 

gebruik is, zal er een dialoog verschijnen. In nagenoeg alle gevallen is dat op te lossen door de in gebruik zijnde SEE 

Electrical applicaties af te sluiten. 

 

Conversie van oudere gegevens (<=V4R1) naar V7R2 formaat-Algemeen 

 

¶ Doordat gegevens nu worden opgeslagen in het Access 2000 formaat i.p.v. Access 97 formaat moeten gegevens 

worden geconverteerd naar het nieuwe formaat. 

Het gaat daarbij om projecten, symbolen en toegevoegde databases 

 

¶ De convertor voor oude projecten, symbolen en extra databases (draad database WIRES.MSW, kabel database, 

CABLES.MDB en vertaaldatabase (TRANSLATION.MDB) ï deze staan allemaal in de templates folder), naar 

Microsoft Access 2000 formaat is beschikbaar in de SEE Electrical folder.  

¶ Het programma heet "CADdy2SEP.EXE". U kunt dit programma ook via ñSTARTò, ñALLE PROGRAMMAôSò 

ñIGE+XAOò ñSEE ELECTRICAL V7R2ò benaderen 

 

Belangrijk: Maak eerst een veiligheidskopie van al uw bestaande V5R1 bestanden.  

¶ Kopieer daarna uw oude bestanden naar de SEE Electrical V7 folders: ( \projects, é\symbols, é\templates") 

voordat u de convertor start De convertor zal de bestanden omzetten naar V7 formaat. 

¶ De oude bestanden worden gekopieerd naar een folder "Backup" die in de SEE Electrical folders wordt 

aangemaakt  

 

Nieuwe bestandnamen (V4R1 naar hogere versies): 

 

Omschrijving  Oude naam  Nieuwe naam Folder (Standaard) 

Projecten *.cpj  *.sep é\projects 

Kabel database Cables.mdb CablesNew.mdb é\templates 

Draad database Wires.msw Wires.mdb é\templates 

Vertaaldatabase Translation.mdb TranslationNew.mdb é\templates 

Symbolen 

databases 
*.cps *.ses é.\symbols 

 

De standaard instellingen voor de convertor zijn opgeslagen in het hoofdproject "_Convert.c2s" 
in de SEE Electrical folder. Als u uw eigen SQL-queryôs of eigen project instellingen aan de 
geconverteerde projecten wil toevoegen kunt u dit doen door dit hoofdproject aan te passen. 
Om dit hoofdproject aan te passen moet de naam aangepast worden met extensie SEP, waarna 
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het als normaal project kan worden aangepast. Verander de bestandsnaam daarna weer terug 
naar "_Convert.c2s.) 
 

Openen van een SEE Electrical V4R1 project (*.CPJ) 
 

¶ Projecten van SEE Electrical versie 4 en ouder kunnen geïmporteerd worden. Deze hebben extensie CPJ. Projecten 

van hogere versies worden automatisch geüpdatet als ze geopend worden. 

¶ U kunt dit per project doen door het V4R1 CPJ project direct te openen: 

¶ Klik op Bestand, Open  

¶ Selecteer de *.CPJ extensie voor alle SEE Electrical bestandtypes 

¶ Selecteer het SEE Electrical V4 project of projecten met extensie CPJ die geopend moeten worden in deze nieuwe 

versie V7R2. 

¶ Er verschijnt een conversie venster: 

 

 

 

Het project wordt automatisch naar het nieuwe *.SEP formaat geconverteerd en geopend.  

De eigen symbolendatabases moeten eenmalig geconverteerd worden. 

Converteer meerdere SEE Electrical V4 (of ouder) projecten (*.CPJ) 
 

Kopieer uw V4R1 projecten, symbolen en tekeningsjablonen naar de SEE Electrical V7 folders: ( \projects, 

é\symbols, é\templates") voordat u de convertor start  

De convertor zal de bestanden bij het opstarten ñzienò en u kunt het proces van omzet omzetten naar V6 formaat 

starten.  

 

Tip: U kunt de convertor dusdanig instellen, dat de projecten in een folder en alle onderliggende sub folders 

gevonden kunnen worden. Vul daarvoor de hoofdfolder handmatig in.  

Alle projecten die in deze folderstructuur staan worden gevonden en kunnen geconverteerd worden.  
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De oude bestanden worden gekopieerd naar een folder "Backup" die in de SEE Electrical folders wordt aangemaakt 

als u deze optie ñBewaar origineel projectò aanzet (Aanbevolen!) 

Conversie van oudere gegevens naar V7R2 formaat- 
 

¶ Maak eerst een veiligheidskopie van al uw bestaande V4R1 bestanden.  

¶ Kopieer alle V4R1(of ouder) projecten (*.CPJ) die geconverteerd moeten worden naar de project folder van V7R2. 

¶ Kopieer de projecten die in de TEMPLATES folder staan van V4R1 (dan zijn het projectsjablonen) naar de nieuwe 

Templates folder.  

¶ Kopieer alle ïeigen- V4R1 symbolen bibliotheken (*cps) die geconverteerd moeten worden naar de symbolen folder 

van V7R2. Doe dit a.u.b. alleen met eigen gemaakte symbolenbibliotheken, de standaard meegeleverde V4R1 

bibliotheken zijn al in V7 formaat aanwezig. Kopieer alleen ñTypes.cpsò (de type database) als u zelf artikelen heeft 

toegevoegd. De met V7R2 meegeleverde bibliotheek is uitgebreider dan die van V4R1. 

¶ Als u geen eigen artikelen toegevoegd hebt aan de artikeldatabase kunt u beter de V7R2 bibliotheek handhaven, en 

de oude bibliotheek dus niet kopiëren. 

¶ Kopieer alle eigen tekeningsjablonen (*.TDW) naar de V7R2 Templates folder. 

¶ Kopieer Translation.mdb naar de V7R2 programma folder  

¶ Kopieer Cables.mdb naar de V7R2 Templates folder  

¶ Kopieer Huisinstallatie.mdb naar de V7R2 Templates folder (indien u huisinstallatie gebruikt en zelf aanpassingen 

hebt gedaan. Maakt u gebruik van de standaard huisinstallatie kunt u het binnen V7R2 aanwezige bestand gebruiken, 

dit is uitgebreider dan in V4R1 

¶ Kopieer Wires.mdb naar de V7R2 Templates folder  

 

De convertor zal de bestanden bij het opstarten ñzienò en u kunt het proces van omzetten naar 
V7 formaat starten.  
 

Conversie Tips 

Een aantal bestanden van V4R1 mogen nooit gekopieerd worden naar V7R2. 
Hoewel ze dezelfde naam hebben als in V4R1 werken ze niet of foutief.  
Het gaat om de volgende bestanden, kopieer deze dus NOOIT 

Installatiefolder SEE Electrical 
 

¶ CAEmanager.chm 

¶ CAEmanager.manifest 

¶ *.OCX 

¶ *.OGL 

¶ *.REG 

¶ *.SVP 

¶ *.DLL  

¶ *.EXE 

¶ *.HTM  

¶ *.INF 

¶ *.INI  

¶ *.TXT  



 

12  ¶  Welkom bij SEE Electrical V7 Handleiding SEE Electrical V7R2 

¶ *.XML  

¶ *.XSL 

¶ ALLE *.DLL bestanden (Dit is vanaf V7R2) 

¶ ALLE *.EXT bestanden (Dit is vanaf V7R2) 

¶ Seesec.aspx 

¶ *.SLS 

¶ *.XSD 

¶ *.XSL 

 

Templates folder 
 

¶ TemplateVersion.INF 

 

Symbols folder 
¶ System.cps 

¶ SymbolVersion.inf 

¶ Cables.CPN 

¶ Genereren.CPN 

 

Projects folder 

 

¶ Geen opmerkingen, alle CPJ kunnen geconverteerd worden naar SEP 

Het starten met SEE Electrical 
 

Dit hoofdstuk helpt u met SEE Electrical te starten. 

 

Na het installeren bent u klaar om SEE Electrical voor het eerst te starten. 

Voordat u begint moet u uw serienummer en uw wachtwoord gereed houden. Dit serienummer en wachtwoord 

benodigd u om een geldige activatiecode te verkrijgen voor deze pc. 

 

OPM. : Serienummer en activatiecode mogen UITSLUITEND gebruikt worden zoals beschreven in uw 

contract en / of licentieovereenkomst die wordt getoond tijdens het installeren SEE Electrical. 

De door IGE+XAO BV verstrekte code mag voor een ENKEL single-user systeem gebruikt 

worden.  

Gebruik door meerdere sessies tegelijkertijd, werkend op dezelfde computer is niet toegelaten. 

De binnen het systeem gebruikte mogelijkheid een licentie te verplaatsen is natuurlijk wel 

toegelaten. 

 

Licentiemanagement 
 

SEE Electrical kan gebruik maken van verschillende licentiemodellen 

Softwarematige beveiliging (Alle modulen) 

 

Deze beveiliging bestaat nu enige tijd in SEE Electrical maar is nu met extra functionaliteit en bedieningsgemak 

beschikbaar. Om alle functionaliteit te kunnen gebruiken moet u over een (tijdelijke) internettoegang beschikken. 

Het is mogelijk om een licentie te verwijderen van uw pc, dan te parkeren via internet en vervolgens de licentie op 
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een ander pc activeren. Dit klinkt gecompliceerd, maar het is echt een kwestie van een druk op de knop, zonder dat 

er moeilijke codes moeten worden ingevuld.  

 

In deze versie is het mogelijk de licentie automatisch te parkeren op het moment dat u de SEE Electrical software 

afsluit, en weer op te halen als u de software weer start (eventueel ook op een andere pc). Meer informatie hierover 

kunt u onder het hoofdstuk ñSysteeminstellingenò zoals beschreven op blad 112 terugvinden 

 

De gehele procedure is te vergelijken met een bibliotheek. U leent iets en brengt het terug, waarna iemand anders het 

kan gebruiken. Wij hebben voor internet gekozen omdat op die manier ook vanuit thuis gemakkelijk een licentie 

gebruikt kan worden en deze methode eenvoudig in gebruik is.  

 

Softlock en versie V6R1 / V7R2 
 

De licentie van V6R1 moet geparkeerd worden voordat u de licentie V7R2 ophaalt en 
omgekeerd  

Softlock en versie V4R1 
 

De software die gebruikt wordt voor de beveiliging is aangepast om correct met Vista en Windows 7 te kunnen 

werken. Hierdoor is het mogelijk de licentie op te halen en te verwijderen zonder dat er administrator rechten 

noodzakelijk  

Door deze verandering in licentiemethode is het noodzakelijk dat de computer over een internet verbinding beschikt 

tijdens de licentieprocedure. 

 

Bij het overschakelen van V5R1 naar V6R1 en V6R1 naar V7R2 is het noodzakelijk dat de eerdere licentie eerst 

wordt geparkeerd (WEL nog administrator rechten nodig), waarna de V6R1 of V7R2 licentie kan worden opgehaald. 

 

Voorbeeld: 
 

U beschikt over een enkele licentie SEE Electrical Basic, Standard of Advanced. U installeert twee SEE Electrical 

stations (op het werk en bijvoorbeeld thuis). Op dat moment bevinden beide stations zich in de "demo" status, dat 

wil zeggen dat de testlicentie na 30 dagen gaat verlopen. 

Aangezien u een licentie heeft gekocht, kunt u via Internet automatisch uw licentie activeren op het eerste systeem. 

Het maakt niet uit of eerst thuis of op het werk installeert. U hebt echter een klant ID nummer (een 8 cijferige code 

die altijd met 528 begint) en een toegangscode van ons. De procedure hoe dat verder moet worden gedaan wordt 

verderop beschreven. 

 

Nadat u uw licentie heeft opgehaald, is de licentie bezet. Uw systeem werkt nu zonder beperking. U kunt, nadat u uw 

werk opgeslagen heeft, de licentie weer vrijgeven (parkeren) zodat deze licentie weer op het werk (andere computer) 

gebruikt kan worden. 

 

Het grote voordeel is, dat u geen fysieke hardware sleutel hoeft te verplaatsen van het ene systeem naar het andere 

systeem.  

 

Als u niet de beschikking heeft over een (tijdelijke) internettoegang kunt u deze verplaatsbare licentie niet gebruiken. 

U kunt echter de licentie gewoon op de pc gebruiken.  

U moet uitsluitend voor het verkrijgen van de eerste licentie een verbinding met internet tot stand brengen. Dat kan 

ook eventueel via een andere pc waar SEE Electrical op dat moment niet op geïnstalleerd is. 

 

HINT: Als u geen internet toegang op een pc heeft en deze ook niet tijdelijk kan krijgen vervalt de 
mogelijkheid van de softlock, en kunt u uitsluitend gebruik maken van een dongle.  

Hardware beveiliging 
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U kunt gebruik maken van twee soorten dongles. Een (groene) dongle die uitsluitend het station activeert waar de 

dongle in de USB poort is gestoken en een rode Nethasp dongle.  

Deze Nethasp dongle wordt gebruikt op een server binnen het netwerksegment en kan meerdere gebruikers binnen 

hetzelfde netwerk activeren.  

 

Voor onze SEE Electrical modules Basic, Standard en Advanced is het mogelijk gebruik te maken van een hardware 

slot ( groene dongle). Deze is als optie leverbaar en vervangt dan de softwaresleutel.  

Een hardlock is een hardware matige beveiliging die de licentie controleert. Er bestaan twee soorten hardlocks, 

Lokaal en centraal (NetHasp) 

 

NetHasp (Rode dongle, voor gebruik binnen een netwerk 

 

De netwerk hardlock is ook bekend onder de merknaam NetHASP of NetHASP HL en werd eerder door de firma 

Aladdin Knowledge Systems , nu http://www.safenet-inc.com verkocht. 

De terminologie is ook aangepast, het Sentinel HASP product heet nu Sentinel LDK. 

Tot nu toe was het noodzakelijk dat de Licentiemanager software en de NetHASP op een aparte Windows machine 

moesten worden geïnstalleerd, waar SEE Electrical niet op geïnstalleerd mocht zijn.  

Met de nieuwe software zoals nu meegeleverd of downloadbaar is, hoeft dat niet meer. Het is dus mogelijk de 

licentiemanager op een van de SEE Electrical stations te installeren en gelijktijdig ook dit station als "normaal" SEE 

Electrical station in te zetten. Wij adviseren u altijd gebruik te maken van de laatste versie van de hardlock software.  

 

Floating Licenses 
  
De NetHasp maakt z.g. "floating Licenses" mogelijk. Dit systeem is nog het beste te vergelijken met een bibliotheek, 

de beschikbare licenties zijn de boeken en de SEE Electrical stations zijn de leners.  

Wilt u meer stations gebruiken dan er licenties zijn, zult u eerst vanaf een ander actieve SEE Electrical station de 

licentie moeten teruggeven (dus SEE Electrical stoppen) waarna de nu vrijgekomen licentie door een ander station 

gebruikt kan worden. Er is geen limiet aan het aantal stations dat u binnen het netwerk kunt voorzien van SEE 

Electrical, er is wel een limiet gesteld aan het aantal stations dat gelijktijdig kan werken, dit is het aantal licenties dat 

beschikbaar is.  

Het aantal en de soort licenties die beschikbaar zijn werden door IGE+XAO BV in de NetHASP geprogrammeerd.  

 

Indien u de verderop beschreven software direct van de Aladdin server ( leverancier van de hardlocks) download, 

moet u wel de bestanden "unzippen". Bij de bestanden op de CD hebben wij dit al voor u gedaan.  

 

De Nethasp communiceert via poort UDP 475 en/of UDP1947. Deze poorten moeten toegelaten worden door de 

firewall van werkstation en server 

Hardlock (dongle) in combinatie met V5R1 EN V7R2 
 

De dongle code voor V7R2 is geldig voor V7R2, V5R1 en V4R1 build >=158. Het is niet mogelijk met een oudere 

versie te werken. 

Licentiemanager Versie 8.20 ï 8.xx 
  
Neem contact op met IGE+XAO als u deze driver gaat installeren, er worden regelmatig nieuwere versies van deze 

software uitgebracht.  

Deze software is geschikt voor Microsoft Windows NT4, W2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7 32 Bits en 

UITSLUITEND nodig als u een netwerk dongle (NetHasp) inzet.  

De software die het aantal beschikbare en in gebruik zijnde licenties beheert, is de licentiemanager. Deze software 

moet geïnstalleerd zijn op de machine waarop de NetHASP is ingestoken.  

 

De installatie van de licentie manager (floating Licenses) 
 

http://www.safenet-inc.com/
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Deze installatiebeschrijving is geldig voor Aladdin Licentie Manager versie 8.20 tot 8.3x en is geschikt voor 

Windows Server 2003/Vista. Deze software werkt met alle SEE Electrical versies samen die voorzien kunnen 

worden van een dongle (hardware sleutel). 

Er wordt vanuit gegaan dat de NetHasp dongle al voorzien is van de correcte code. (en al uw SEE Electrical licentie 

code bevat). De NetHasp dongle is van het USB type, ze zijn herkenbaar aan hun rode kleur. ñNormaleò dongles zijn 

groen.  

De NetHASP Licentie manager kan geïnstalleerd worden door ñLmsetup.exeò te starten. Dit bestand is onderdeel 

van ñLM Setup 32.zipò.Dit ZIP bestand kunt u downloaden vanaf de www.aladdin.de internetsite. 

 

¶ Start de installatie van de licentie manager (start lmsetup.exe) 

Maak uw keuze tussen een Engels of Duitstalige installatie.  

De gekozen taal heeft uitsluitend betrekking op de installatie dialogen. 

¶ Klik op next>  

 

 
 

¶ Selecteer nu "Service (nhsrvice.exe)" en klik op "next". 

 

 
 

¶ Selecteer de folder voor de snelkoppeling en klik daarna op next>. 

¶ Na de installatie van de license manager moet de HASP Dongle Driver worden geïnstalleerd. 

¶  Klik in het masker ñDriver Installò op "Ja". 

 

http://www.aladdin.de/
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¶ Nu kunt u de License Manager start door op de ñYesò knop te klikken.  

 

 
 

¶ Beëindig nu de installatie. 
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¶ U wordt nu gevraagd het systeem nieuw te starten. Cancel. 

 

 
 

¶ Kopieer nu het bestand  nhsrv.ini  naar de folder Windows\System32 op de computer waarop de licentie manager 

draait (en waar de dongle is ingestoken) 

¶ Herstart de computer. 

Installatie op elk SEE Electrical CAD-werkstation 
¶ Installeer SEE Electrical van de cd en volg de instructies. 

¶ Kopieer nu het NETHASP.INI bestand naar de Windows folder.  

¶ Open het NETHASP.INI bestand (dat kan met Windows kladblok) en wijzig het IP Adres naar het adres van de 

computer waar de Licentiemanager op draait. Voorbeeld:  

 NH_SERVER_ADDR=192.169.101.50  

¶ Controleer of het bestand niet op schrijfbeveiliging staat! 

¶ U kunt nu SEE Electrical gebruiken.  

Het (her) programmeren van het hardware slot (dongle) 
  
Indien er een nieuwe versie beschikbaar komt van SEE Electrical, zoals deze versie V7R2, of u waardeert uw 

programma op van bijvoorbeeld Standard naar Advanced is een nieuwe programmering van de dongle nodig. De 

verderop beschreven procedure is van toepassing op alle dongles. 

 

Dit klinkt erg ingewikkeld, maar is het gelukkig niet. 

 

Als eerste moet u beschikken over een nieuwe code voor de dongle. Die wordt normaal gesproken per E-mail 

toegezonden, hij staat als tekstbestand op uw cd of de afhandeling gaat via onze licentieserver 

 

Indien u over de nieuwe code beschikt: 
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¶ Ga via de Windows START knop (afhankelijk van de door u gebruikte Windows versie) naar Programma's, 

SEE Electrical, Dongle registratie. Daar verschijnt dit venster: 

 

 
 

¶ (Het nummer rechts naast ñProtection key number in Decimalò verschilt van uw eigen nummer, dit is het eigen 

nummer van de dongle). Als u op deze knop klikt, kunt u ook het dongle nummer in hexadecimaal zien, dit 

nummer staat ook op uw dongle vermeldt. 

¶ U ontvangt de nieuwe dongle code op de uitleverbrief of als tekstbestand,  

¶ Dit tekstbestand kunt u d.m.v. de Windows kladblok of iets dergelijks openen 

 

 
 

¶ (Dit is een voorbeeld, uw nummer zal anders zijn!) 

¶ Selecteer deze tekst en kopieer hem naar het geheugen met de Windows toets combinatie Control-C 

¶ Plak deze tekst nu (Control-V) in het witte vlak van de programmeertool of voer de tekst zoals deze op de 

uitleverbrief staat handmatig in. 
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¶ (Dit is een voorbeeld, uw nummer zal anders zijn!) 

¶ Klik nu op de knop "Programm"  

 

¶ Na enkele seconden verschijnt deze tekst 

 

 
 

¶ U kunt SEE Electrical nu meteen gebruiken, de dongle is nu opnieuw geprogrammeerd. 

 

Omruil Softlocx naar hardware slot (dongle) 

Procedure bij omruilen van Softlocx licentie naar Hardware slot (dongle 
 

De geleverde dongle dient als vervanging van de bestaande SEE Electrical Softlocx licentie, deze oorspronkelijke 

licentie vervalt dus en mag niet op een ander systeem worden ingezet.  

 

Daarom moet de softwarematige licentie eerst "geparkeerd" worden, zodat het system de hardware matige (dongle) 

licentie kan gaan gebruiken. 

Activeren hardware slot 

 

De dongle is vaak al geprogrammeerd en kan direct op de USB van het systeem gestoken worden.  

 

¶ Plug de dongle in de USB poort van de computer. De dongle is gevonden als de rode LED gaat branden.  

¶ Start vervolgens SEE Electrical op en volg deze procedure: 

¶ Klik op "Help" boven in het pull-down menu 

¶ Over SEE Electrical 

¶ Registreer SEE Electrical software 

¶ Softwarelicentie nu activeren, Volgende 

¶ Vul de met rood gekenmerkte velden in, indien dit nog niet gedaan is, Volgende 

¶ Mijn software is beveiligd met een hardware sleutel (dongle), gereed 

¶ Sluit het venster af met OK 

 

Uw licentie zal nu gebruik maken van de dongle. 

 

U kunt de software nu op meerdere systemen installeren, door de dongle op de parallelle c.q. USB poort van het 

desbetreffende systeem te steken zal de SEE Electrical software kunnen werken. 

Licentie assistent 

 

Start SEE Electrical door middel van START ï ALLE PROGRAMMA'S ï IGE+XAO -SEE Electrical V7  

Bij de eerste opstart van SEE Electrical zal de licentie-assistent gestart worden. 

Ook kunt u de licentieprocedure starten en andere informatie opvragen door op het  symbool rechtsboven te 

klikken: 
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U ziet dan de volgende dialoog: 

 

 
 

¶ Via de ñLicenseer deze softwareò knop kan de licenseer procedure gestart worden.  

 

U kunt binnen dit menu ook direct naar onze Youtube kanalen gaan 

HINT 1: U kunt de licentie assistent later opstarten door in het pull-down menu de optie "Help", "Over 

SEE Electricalò, "Registreer SEE Electrical software" software te activeren. Tevens is ook de 

weg via "Bestand", "Systeeminstellingenò "Licentie ophalen" mogelijk.  
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¶ Als de optie "Softwarelicentie nu activeren" aan staat en u gaat verder met "Volgende>" zal het volgende 

scherm verschijnen 

 

 
 

¶ Vul uw gegevens hier in, de met een "*" gekenmerkte onderwerpen zijn verplicht. 

¶ Vervolgens verschijnt een scherm waarin gevraagd wordt de beveiliging nader aan te geven: 

 



 

22  ¶  Welkom bij SEE Electrical V7 Handleiding SEE Electrical V7R2 

 
 

Klik (indien u GEEN hardware sleutel inzet) op de onderste optie. 

 

 
 

Optie: Licentie via internet 
 

U hebt van IGE+XAO BV uw klant identificatienummer gekregen. In het voorbeeld is dit 52800000 (altijd 8 

posities, beginnende met 528). Het PC licentienummer ( in dit voorbeeld 5797H6K7LWXA59QOA7NB) is door het 
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systeem zelf berekend en gekoppeld aan de computer waarop u nu werkt. Dit nummer blijft in principe hetzelfde 

voor deze computer, de enige uitzondering zijn als u van ons een tijd gelimiteerde licentie ontvangt en als u gebruik 

maakt van de verplaatsbare licentie. In dat geval zal na afloop van de licentieperiode een nieuw PC licentienummer 

door het systeem worden aangemaakt. 

Het verkrijgen van een geldige licentiecode 

 

Als eerste moet uw systeem een verbinding met internet kunnen opbouwen. Dat is het geval, als u met uw internet 

Explorer verbinding kunt krijgen met een site op internet. 

Uitsluitend als u beschikt over uw klant identificatienummer en een toegangscode, kunt u de activatiecode ophalen:  

 

 
 

 

Indien u gebruik maakt van een dongle zal dit duidelijk zichtbaar zijn in de dialoog 
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Proxy server 
 

Indien u gebruik maakt van een proxy server (toegangscontrole tussen een bedrijfsnetwerk en Internet) kunt u via 

deze optie de toegangsgegevens van de proxyserver invoeren. Deze worden dan op de SEE Electrical computer 

opgeslagen zodat u de actie maar eenmalig hoeft uit te voeren 
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Indien u gebruik maakt van een proxy server kunt u de netwerkbeheerder vragen u de noodzakelijke inloggegevens 

te verstrekken. IGE+XAO heeft deze gegevens niet! 

Sluit dit scherm af met OK als u de gegevens ingevuld hebt. 

 

Als u nu op de knop 'Licentie via internet" drukt, verschijnt volgend scherm: 

 

 
 

Voer uw klant identificatienummer in (serienummer) en uw wachtwoord in en druk op licentie. 

Het systeem controleert uw gegevens en zal automatisch alle unlockcodes invoeren.  

Mocht de combinatie van toegangscode/klantnummer foutief zijn en/of uw licentie al verstrekt zijn of u beschikt niet 

over het recht naar deze versie te actualiseren ziet u deze tekst in het dialoogvenster: 
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Als u de tekst "Request send" en "Response received ziet", kunt u ervan uitgaan dat de internetverbinding in orde is. 

 

Als alles goed gegaan is, ziet u deze tekst in het dialoogvenster verschijnen (de unlockcodes werken alleen op het 

systeem waarop deze documentatie geschreven is) 

 

 
 

U kunt meteen zien als uw licentie inderdaad actief is (als u de "haal de licentie op via internet" dialoogscherm sluit): 

 

HINT: De verkregen activatiecode past UITSLUITEND voor de pc waarvoor deze is aangevraagd en 
de bewuste module. Voor elke module moet een andere activatiecode gebruikt worden 

 

Het is nu ook mogelijk de licentie weer te ñparkerenò, zodat bovengenoemde procedure op een andere pc kan 

plaatsvinden. 

Gebruik daarvoor weer de knop "Licentie via internet" ,vul uw gegevens in (uw klant serienummer en uw 

toegangscode)  

 Druk vervolgens op de knop "Parkeren licentie" 

 

 
 

De licentie is nu weer teruggezonden naar de licentieserver op internet, zodat u opnieuw kunt licenseren op een 

andere (of deze) pc. De vermelding van de licentie binnen het venster is dan ñExpiredò 
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Automatisch parkeren van de licentie 

 

 
 

Indien uw systeem aan de volgende vier criteria voldoen, kunt u gebruik maken van deze optie binnen SEE 

Electrical V7R2: 

 

1. Uw pc heeft op het moment van starten en afsluiten contact met Internet of kan contact met Internet maken en de 

communicatie met de SEE Electrical licentieserver werkt 

2. U beschikt over uw klant ID nummer (528xxxxx) 

3. U beschikt over het hierbij horende wachtwoord 

4. U maakt gebruik van de Softlock, niet van een dongle. Indien u een dongle heeft ingesteld, ziet u deze dialoog ook 

niet. 

HINT: De licentie zal dan automatisch geparkeerd worden, en bij opstarten weer opgehaald.  

Bij het afsluiten van de software ziet u dan deze melding: 

 

 
 

Bij ñJaò wordt de licentie geparkeerd, als de communicatie goed gaat ziet u dit bericht: 

 

 
 

Bij opnieuw starten van de software ziet u: 
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Bij ñJaò wordt de licentie opgehaald en zal de software starten.  

 

Licentie toekennen aan een nieuwe versie indien de oudere versie een geldige licentie 
bevat 

Indien u een nieuwe versie op een computer installeert die een softwarematige, geldige licentie van 
SEE Electrical V6 Build 16 of later bevat zal deze automatisch van een nieuwe licentie worden 
voorzien (mits internettoegang en toegangscontrole via wachtwoord en serienummer mogelijk is)  

"Stille" licentie indien u de "Automatisch parkeren bij afsluiten systeem" optie gebruikt. 

Indien u van de ñAutomatisch parkeren bij afsluiten systeem ñoptie gebruikt maakt, heeft u de 
beschikking over een nieuwe registersleutel waarmee u het gedrag van SEE Electrical kunt sturen. 

License\General\AskToLicenseOnOpen ï maakt het mogelijk de vraagstelling van het 
programma aan te passen tijdens de start.  

Waarde 1 ï Een bericht zal verschijnen.  

Waarde 0  - Het bericht zal niet verschijnen, toch zal het programma proberen een licentie op te 
halen op de achtergrond.  

Deze nieuwe registersleutel is vooral handig als u een project via de Windows verkenner opent of 
gebruik maakt van een PDM systeem zoals Microsoft Sharepoint. Het stellen van de vraag door het 
systeem zou anders het gebruik van deze methoden blokkeren. 

Firewall 

 

Voor het verkrijgen van de licentiecode via internet maakt het programma gebruik van diverse opdrachten die via het 

http-protocol worden verzonden. Het gaat om de opdrachten ñputò en ñgetò die door het programma via poort 80 

worden verzonden en ontvangen. In sommige gevallen worden deze opdrachten geblokkeerd door een firewall. In 

ons bekende gevallen waarbij de licensering via internet niet lukte, was een firewall de oorzaak van de problemen. 

Uw systeembeheerder kan controleren welke opdrachten worden toegelaten door uw firewall en eventueel de poort 

open zetten hiervoor.  

Wij hebben voor deze methode gekozen omdat het aanvragen en invoeren van de licentie in SEE Electrical dan 

volautomatisch kan verlopen. Als uw firewall deze poort uit veiligheidsoverwegingen blokkeert, zal het onmogelijk 

zijn de licentiegegevens op te halen. Vraag uw systeembeheerder tijdelijk de poort 80 vrij te geven voor het gebruik 

van de ñputò- en ñgetò-opdrachten. Vaak is het ook mogelijk voor een bepaald IP adres deze toegang exclusief te 

verlenen. Internet site www.see-license.com moet hiervoor vrijgegeven worden. 

 

HINT 1: Het is niet meer mogelijk de licenties handmatig op te halen.  

Als u geen internettoegang mag/kan krijgen volgens de door IGE+XAO gebruikte 

communicatieprotocollen is de enige optie het gebruik van een dongle. 

 

U bent klaar om SEE Electrical voor de eerste keer te gebruiken. 

Indien u niet bekend bent met tekenen raden wij u aan om ñIntroductieò zoals beschreven op blad 1005 te volgen, 

waar een introductie over het aanmaken van een project wordt gegeven. 

Licentie SEE Electrical via Lokale Licentie Server 
Indien u binnen een beveiligde omgeving werkt waarin toegang tot internet niet of nauwelijks tot de 
mogelijkheden behoort, kunt u vanaf nu gebruik maken van de lokale licentie server. 

http://www.see-license.com/
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Het gebruik van de lokale licentieserver geeft u de mogelijkheid gebruik te maken van een licentie met 
een ñhoudbaarheidsdatumò, dat wil zeggen dat de aan een werkstation verstrekte licentie na een bepaald 
aantal dagen zijn geldigheid verliest en daardoor opnieuw aan een (ander) werkstation kan worden 
uitgeleend. Als uw bedrijf meerdere licenties heeft kunnen de afzonderlijke werkstations (aangesloten op 
het bedrijfsnetwerk) een licentie ophalen via de licentieserver software. De licentie komt dan beschikbaar 
op het werkstation en zal een ingesteld aantal dagen functioneren, ook als het werkstation na het ophalen 
van de licentie geen verbinding meer heeft met de interne server. Dit is het geval als u een laptop 
gebruikt, een licentie ophaalt en vervolgens naar een andere locatie gaat met de laptop. De verstrekte 
licentie zal automatisch ongeldig worden als het werkstation de server binnen het ingestelde aantal dagen 
niet ziet. 

Dit lost het probleem van een gestolen of in ongebruik geraakte laptop (met licentie) op, de licentie komt 
weer automatisch vrij.  

Opm: De licentie die via de lokale server verstrekt wordt is een softwarematige licentie. 

Licenseren met een lokale licentieserver 

 

Dit hoofdstuk helpt u bij het licenseren van SEE Electrical door middel van een lokale licentie server.  

Indien u werkt met Administrator en Gebruikers profielen zijn er twee procedures voor het installeren en 
licenseren: 

De software moet worden geïnstalleerd onder een Adminstrator account. 

Indien de gebruiker inlogt op de computer als ñGebruiker met Administratorrechtenò, is het voldoende de 
licentiewizard te doorlopen en deze te sluiten. 

Indien de gebruiker inlogt op de computer als ñGebruiker met beperkte rechtenò, dient deze gebruiker 
ñVolledig beheerò te krijgen op de installatie- en alle subdirectoryôs van SEE Electrical. 

Indien u gebruikt maakt van de ñSafe Modeò en ñBladbackup functieò van SEE Electrical, dient dit ook te 
gebeuren voor de directoryôs ñ$Projectsò en ñTempò in de installatie directory van SEE Electrical. (Deze 
directoryôs worden niet tijdens de installatie aangemaakt, maar worden automatisch aangemaakt bij het 
eerste gebruik van de ñSafe Modeò en ñBladbackup functieò). 

Indien de installatie en licensering onder een ñGebruikersaccountò worden uitgevoerd dient deze 
gebruiker gedurende deze 2 stappen ñAdministrator rechtenò te hebben. Na afloop van de installatie en 
licensering kunnen de ñAdministrator rechtenò worden verwijderd. 

Als er gewerkt wordt in een netwerkomgeving met een ñhoog beveiligingsniveauò kan het zo zijn dat de 

gebruikers geen directe toegang tot het internet hebben, in dit geval kunt u gebruik maken van een lokale 

licentie server. Door gebruik te maken van een lokale licentie server wordt het mogelijk een licentie te ñlenenò 

voor een bepaald aantal dagen. Dit betekend dat als uw bedrijf/organisatie gebruikt maakt van meerdere 

licenties gebruikers een licentie voor een bepaalde tijd kunnen activeren via uw eigen server. De licentie is dan 

een bepaalde tijd actief, zonder dat deze computer aan het bedrijfsnetwerk gekoppeld hoeft te zijn. Na de 

ingestelde periode zal deze licentie automatisch komen te vervallen als de computer niet aan het bedrijfsnetwerk 

wordt gekoppeld. 

 

Opmerking: De licentie die beschikbaar is via de lokale licentie server is een softwarematige licentie. 

Setup van de lokale licentie server 
 

U moet ñAdministrator rechtenò hebben voor het instellen van de lokale licentie server! 

 

Á Kopieer de ñSEE Electrical Server Managerò bestanden in de toegewezen directory op uw server. 

 

De benodigde bestanden zijn: 
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V SEEServerManager.exe 

V SEEProtectionService.exe 

V SEEProtection.dll 

V SEEProtection.bat 

V UnregisterService.bat 

 

Deze bestanden kunt u na de installatie van SEE Electrical terugvinden in de directory. Tools\LocalServerô\ van 

de installatie. 

Á Start na het kopiëren van de hierboven genoemde bestanden naar de toegewezen directory het bestand 

ñSEEProtection.batò om het ñSEEProtection.dllò bestand te registreren. Hiervoor hebt u ñAdministrator 

rechtenò nodig! 
Á Als het ñGebruikers Account Beheerò (UAC) uitgeschakeld is kunt u ñSEEProtection.batò gewoon 

uitvoeren door hierop te dubbelklikken. 

Á Als het ñGebruikers Account Beheerò (UAC) ingeschakeld is zult u ñSEEProtection.batò moeten ñuitvoeren 

als Administratorò. Dit doet u door de ñOpdrachtpromptò te starten ñals Administratorò. Ga hiervoor naar 

Start > Alle Programmaôs > Bureau-accessoires > Opdrachtprompt, rechtsklik hierop en kies voor 

ñUitvoeren als Administratorò. 

Ga in de opdrachtprompt naar de directory waar SEEProtection.bat zich bevindt en voer dit nu uit. 

 

 

Start nu de SEE Electrical Server Manager ï SEEServerManager.exe 

Het Licentie Server Manager venster zal verschijnen. 

Á Klik op de Settings knop. 

Een nieuw venster zal verschijnen. 

In dit venster zult u het IP adres van de server en de server ID zien staan. Stuur deze gegevens naar helpdesk-

benelux@ige-xao.com zodat zij de benodigde licentiegegevens voor uw server kunnen genereren. 

Á Klik op Cancel en sluit de SEE Electrical Server Manager 

 

Nadat u van IGE+XAO een licentiebestand hebt ontvangen (<Naam>.LCS), kopieert u dit naar de directory op uw 

server waar de bestanden voor uw lokale licentie server zich bevinden. 

 

Á Start de SEE Electrical Server Manager en open het Settings venster. 

Á Druk op de  knop in het Server License File venster en laadt het ontvangen <Naam>.LCS bestand. 

Á Druk op de  knop in het Server log file venster en geef een locatie en bestandsnaam op waarin de 

acties van de SEE Electrical Server Manager worden bijgehouden. 

Á Met de knop Clear log file kunt u dit log-bestand geregeld opschonen om zo een beter overzicht te houden. 

Á Definieer als laatste een port om te gebruiken in het veld Server port. 

 

Geef als port bijvoorbeeld 999 in. U kunt ieder TCP/IP port nummer opgeven, mits dit niet in gebruik is voor een 

andere service. Zo is bijvoorbeeld port 80 in gebruik voor het http protocol en wordt port 21 gebruikt voor FTP 

communicatie. Port 999 is normaliter vrij en beschikbaar op Windows besturingssystemen. 

Á Bewaar uw instellingen door op OK te klikken. 

Zodra een licentie bestand (het .LCS bestand) is gedefinieerd bij de Settings zal de SEE Electrical Server Manager 

de serienummers, modules en niveaus van de beschikbare licenties weergeven. 

 

Á Om de Server manager te starten klikt u op  knop. 

 

U kunt zien of de server draait in het Current status venster. 

 

Á Om de Server manager te stoppen klikt u op  knop. 

 

Informeer nu de gebruikers van SEE Electrical dat de lokale server optie beschikbaar is en de licenties op deze 

manier geactiveerd kunnen worden. 

 

Informatie welke u naar de gebruikers dient te sturen is de volgende: 

 

mailto:helpdesk-benelux@ige-xao.com
mailto:helpdesk-benelux@ige-xao.com
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V IP adres van de SEE Electrical Server Manager 

V Welke port te gebruiken voor communicatie met de SEE Electrical Server Manager  

(beide terug te vinden in het Settings venster van de SEE Electrical Server Manager) 

V Het serienummer welke te gebruiken  

(de serienummers ontvangt u van IGE+XAO. Ook kunt u deze terugvinden in de   SEE 

Electrical Server Manager onder ñAvailable licensesò) 

V Het wachtwoord welke te gebruiken 

(het wachtwoord ontvangt u van IGE+XAO.) 

 

Zodra gebruikers een licentie ñophalenò in de lokale licentie server, zal het aantal gebruikte en beschikbare licenties 

zichtbaar zijn in de SEE Electrical Server Manager. 

 

Setup van de lokale workstations voor iedere gebruiker 
 

De licentie welke beschikbaar is via de lokale licentie server is een softwarematige licentie. 

Á Kies in de licentiewizard van SEE Electrical de optie ñMijn software is beveiligd met een 

softwaresleutelò en vervolgens ñLicentie via lokale serverò 

(Hiervoor dient wel eerst de lokale licentie server ingesteld te worden zoals eerder beschreven) 

Á Geef nu het serienummer in bij ñKlant I.D. serienummerò (dit begint met 528é..) 

Á Klik vervolgens op de knop ñLicentie via lokale serverò 

Á Geef nu het IP adres en de port van de SEE Electrical Server Manager in. Dit wordt aan u verstrekt door 

u uw Administrator. 

Á Geef ook het wachtwoord in  

 

Als u gedurende een bepaalde tijd met een licentie wenst te werken zonder dat de PC/laptop verbonden is aan het 

lokale netwerk, kunt u een gewenst aantal ñLeendagenò ingeven. 

Een maximum van 90 leendagen is mogelijk. 

(Als het veld ñLeendagenò leeg wordt gelaten zal de PC via het lokale netwerk direct verbonden moeten zijn aan de 

lokale licentie server) 

 

Á Druk op de knop ñLicentieò om uw licentie te activeren. 

 

De modules welke gelicenseerd worden zullen groen of blauw (in geval van een ñgeleendeò licentie) getoond 

worden in het overzicht. Indien u een aantal ñleendagenò hebt ingevuld staat het aantal dagen in het blauw vermeld 

achter de betreffende module. 

Opmerking: Een beschikbare licentie zal bij het starten van SEE Electrical worden ñuitgechecktò in de SEE 

Electrical Server Manager. Deze licentie wordt bij het afsluiten van SEE Electrical automatisch weer terug 

gegeven aan de SEE Electrical Server Manager en is dus voor iemand anders weer direct beschikbaar (behalve als 

deze voor een bepaald periode ñgeleendò wordt!) Indien een licentie voor een bepaald aantal dagen ñgeleendò wordt 

dient deze licentie eerst via de licentiewizard weer te worden ñvrijgegevenò met de knop ñParkeren licentieò. 

 

Ondersteuning terminal server 

SEE Electrical kan gebruikt worden binnen een Terminal Server omgeving. Dit werkt uitsluitend 
met softwarematige licenties (via internet of lokale server) of FlexLM. Het blijft noodzakelijk elke 
individuele gebruiker te licenseren. 

Het licentiealgoritme merkt het gebruik van een dergelijke omgeving op, en voegt de 
gebruikersnaam toe aan het licentieproces. Als u bijvoorbeeld drie gelijktijdige gebruikers 
verwacht, zullen ook drie licenties nodig zijn.  

Dongle protectie kan niet gebruikt worden indien de software op een terminal server 
geïnstalleerd is. In het geval dat de software op een terminal server (of remote desktop, dat 
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betekent in beide gevallen dat het RDP protocol werd gebruikt) wordt gestart zal een bericht 
verschijnen indien u de dongle kiest in plaats van de softwarematige beveiliging. 



 

Handleiding SEE Electrical V7R2 Help gebruiken  ¶  33 

Help gebruiken 

De basisbegrippen 

Algemeen 

De help van SEE Electrical bevat alle informatie met betrekking tot het functioneren van het programma. Het help 

venster is opgedeeld in twee gedeelten: 

ï  Het linker paneel geeft toegang tot verschillende weergaves van velden.  

Er zijn vier verschillende tabbladen: 

ï Inhoudsopgave: laat de help index tabel zien  

ï Index: Laat alle geïndexeerde tref woorden zien  

ï Zoeken: Doorzoek de gebieden op specifieke woorden. 

ï Favorieten: Slaat selecties op zodat ze op een ander tijdstip sneller gevonden 
kunnen worden.  

ï Het rechter paneel laat de inhoud van het geselecteerde hoofdstuk zien. 

Er is een pop-up menu beschikbaar voor beide panelen. 

Het pop up menu van het linker paneel bevat de volgende opdrachten: 

(Rechts-klik) 

 

 

ï Alles openen ï Deze opdracht klapt alle items open. 

ï Alles sluitenï Deze opdracht klapt alle items dicht. 

ï Afdrukken ï Deze opdracht maakt het mogelijk het item af te drukken. 

Het pop up menu van het rechterpaneel bevat de volgende opdrachten: 

(Rechts-klik) 
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ï Vorige ï Ga naar het vorige blad 

ï Volgende ï Ga naar het volgende blad 

ï Alles selecteren ï Selecteer de gehele inhoud van het onderwerp  

ï Bron weergeven ï Laat de broncode van het blad zien 

ï Afdrukken ï Drukt de inhoud van het geselecteerde onderwerp af 

ï Vernieuwen ï Laat de inhoud opnieuw zien 

ï Eigenschappen ï Open de bladeigenschappen 

Help activeren 

Er zijn verschillende manieren om toegang tot het help bestand te krijgen:  

* Het  pictogram in de rechter bovenhoek van SEE Electrical  

* F1 functietoets 

Inhoud van een onderwerp tonen 

¶ Klik op de Inhoudsopgave tab 

¶ Klik op de  "+" voor het onderwerp  

¶ Selecteer het onderwerp. 

De inhoud verschijnt in het rechter panel 

Tip: Het  pictogram maakt het mogelijk het linker gedeelte van het panel te tonen mocht dit 
niet zichtbaar zijn.  

Inhoud zoeken 
 

Kies HELP uit de menu balk, dan SEE Electrical help onderwerpen 

Het volgende venster verschijnt: 
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Index zoeken 
 

Klik op de INDEX tab en voer een trefwoord in 

Het trefwoord verschijnt wanneer u op de gewenste index klikt en op ENTER drukt. 

Zoeken op willekeurig woord 

 

Klik de tab ZOEKEN: Indien dit de eerste keer is, kan het zijn dat u eerst een index moet aanmaken. Selecteer altijd 

de maximale zoekfunctionaliteit en ga VERDER. U kunt vervolgens het gezochte woord invoeren en controleren of 

het in het help bestand is opgenomen.  

Printen van de Help paginaôs 
Het is mogelijk deze help te printen, dat kan eenvoudig gedaan worden door de ñAfdrukkenò knop te gebruiken. 
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FAQ 

Frequently Asked Questions 
 

Hier kunt u enkele veel gestelde vragen vinden, met de antwoorden hierop  

 

1.1 ? Hoe wordt een nieuw project aangemaakt in SEE Electrical? 

1.1 ! Kijk onder ñNieuw projectò zoals beschreven op blad 117. Het is tevens aan te raden het 

ñFout! Ongeldig resultaat voor tabel.ò zoals beschreven op blad 1001 te maken zodat u 

snel de software leert gebruiken. 

  

1.2 ? Hoe wordt een nieuw blad aangemaakt in een project? 

1.2 ! 
Rechtsklik het  in het project. SEE Electrical zal een paginanummer 

aanbieden. Tip: Omschrijving eerste regel zal als bladomschrijving zichtbaar worden.  

 Als alternatief, kunt u kijken bij het òProjectvoorbeeld 1ò zoals beschreven op blad 1005, 

om te zien hoe een nieuw blad wordt aangemaakt. 

  

1.3 ? Hoe worden CADdy "Classic" symbolen naar SEE Electrical overgezet? 

1.3 ! Dit is te doen met de functie ñImporteer CADdy "Classic" symbolenò zoals beschreven 
op blad 155Als u vervolgens SEE Electrical start, zult u deze symbolenbibliotheek zien. Het 

kan eventueel noodzakelijk zijn deze per module te activeren in de symboolboom.  

 Uw symbolen kunnen niet geïmporteerd worden in de bijgeleverde EN 60617 en 61346-2 

databases bij SEE Electrical, deze zijn om update redenen- schrijf beveiligd. 

  

1.4 ? Kan ik mijn projecten van CADdy classic ET1 laden en ze verder gebruiken in SEE 

Electrical? 

1.4 ! Ja, met de opdracht ñOpen CADdy Classic Projectò zoals beschreven op blad 121k 

kunnen CADdy Classic projecten geïmporteerd worden met behoud van alle logica zoals 

kruisreferenties etc., u kunt verder werken in de nieuwe omgeving van SEE Electrical. 

  

1.5 ? Hoe wordt een nieuw symbool gemaakt in SEE Electrical? 

1.5 ! Het is raadzaam de instructies van ñDe symbolenò zoals beschreven op blad 855 door te 

nemen.  

De fundamentele technieken worden hierin uitgelegd. 

  

1.6 ? Hoe kan ik mijn bedrijfsnaam in de sjabloon zetten? 

1.6 ! Bekijk het hoofdstuk ñGroeperen als tekeningsjabloonò zie blad 976 waar zich een 

gemakkelijke stap-voor-stap instructie bevindt. Gebruik altijd een vector getekend logo 

zoals uit een DWG of DXF bestand. Deze zijn veel kleiner (minder bytes) dan bitmap logo's 

en ze kunnen later ook probleemloos in de schema's worden geëxporteerd in DWG of DXF 

formaat. Als u bitmaps zoals JPG of BMP wil gebruiken kan dat natuurlijk, maar dit heeft 

toch een aantal nadelen. De bestanden relatief groot, en ze worden door SEE Electrical op 

elk blad geplaatst.  

 U kunt ook een van de meegeleverde sjablonen met bijv. 10 paden gebruiken. De sjabloon 
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kan in een nieuw project geladen worden en gede-groepeerd worden tot losse 

tekenelementen. Nu kunnen de noodzakelijke veranderingen verricht worden, en alles weer 

gegroepeerd worden tot een nieuw tekening sjabloon. Dit kan nu opgeslagen worden als 

sjabloon, voor gebruik in de toekomst. Tekening sjablonen moeten altijd opgeslagen worden 

als sjablonen en nooit als symbolen. 

  

1.7 ? Waarom gaat een elektrische verbinding niet open wanneer ik een symbool plaats of niet 

dicht wanneer ik een symbool verwijder? 

1.7 ! U heeft een verbinding getekend met een normale Lijn tekenen functie in plaats van de 

functie ñDraadverbindingenï 1 draadò zoals beschreven op blad 314 

 

Draden worden door SEE Electrical gezien als elektrische verbindingen ï lijnen nooit! Het is 

ook mogelijk dat u op een heel klein raster (niet 5 of 2.5 mm) getekend heeft, waardoor nu 

de draden niet juist aangesloten kunnen worden.  

  

1.8 ? Kunnen Toets combinaties gebruikt worden in SEE Electrical? 

1.8 ! Ja, zie ñSysteem Sneltoetsenò zoals beschreven op blad 63 

1.9 ? Als ik de naam van een component wijzig, gebeurt dit ook bij een ander component. 

Waarom is dit zo? 

1.9 ! In SEE Electrical worden objecten met dezelfde naam samengevoegd en vormen zo een 

eenheid. Daardoor wijzigt de naam van alle componenten die zo zijn samengevoegd. Als u 

op het punt staat een symbool een gebruikte naam toe te wijzen, zal het systeem dat melden 

via een dialoog en vragen of u een master/slave verbinding wenst. hier kunt u desgewenst 

bevestigen. Indien dit niet de bedoeling is, kunt u alsnog een ongebruikte naam toekennen. 

Zie ñCombineren en scheiden van componentenò zoals beschreven op blad 944  

1.10 ? Kan ik gegevens wijzigen in de database en deze gegevens dan automatisch in de schema's 

gebruiken? 

1.10 ! Ja, kijk bij ñManipuleren enkelvoudige gegevensò zoals beschreven op blad 754 en 

ñòManipuleren meervoudige gegevensò zoals beschreven op blad 755. Opm. : De 

beschikbaarheid van deze functies is afhankelijk van de module die u gebruikt. De 

geavanceerde, meervoudige opties zijn vanaf Advanced toegankelijk. Enkelvoudige selectie 

(een item per selectie) is in Standard mogelijk. Basic kent deze bewerkingen niet. 

  

1.11 ? Soms lijkt de database of de grafische lijsten leeg te zijn, hoewel er onderdelen in de 

schema's staan. 

1.11 ! Gebruik de functie ñRegenereer Database. ñ zoals beschreven op blad 146. De inhoud van de 

database zal dan opnieuw uit de schema's gevormd worden. Deze functie zal uw bestaande 

schema's niet beschadigen of veranderen. De schema's worden door deze functie gelezen en 

alle grafische informatie verwerkt in de database lijsten. 

  

1.12 Hoe registreer ik mijn licentie? 

 De SEE Electrical software maakt gebruik van een hardware matige beveiliging of een 

softwarematige beveiliging die via Internet verplaatsbaar is De status kan Test(Trial), 

Verlopen (Expired) of gelicenseerd (Licensed) 

De "Verlopen" status geeft aan, dat na 30 dagen testperiode geen licentie is geïnstalleerd of 

dat de licentie via de "parkeer" functie verplaatst is naar de IGE+XAO licentieserver via 

Internet, en eventueel weer op een andere pc wordt ingezet.  

De beschikbaarheid van de modules wordt volledig gestuurd door de licentiecode. 

Algemene Vragen 

 

2.1 ? Waarom is de grafische kwaliteit zo laag, wanneer ik de help bestanden print? 

2.1 ! De kwaliteit hangt af van de printer en/of de instellingen van de printer driver. Dit wordt 

niet door SEE Electrical beheert maar door Windows . 

 Er is een project voorbeeld geleverd bij SEE Electrical. Het project wordt het duidelijkst 

geprint vanuit SEE Electrical. Deze handleiding staat ook als Acrobat Reader® bestanden 

op de CD ROM. 
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2.2 ? Is er een lijst met de huidige elektrotechnische normen? 

2.2 ! Ja,- Bekijk ñNormenò zoals beschreven op blad 981 

  

2.3 ? Wat is de techniek van ñfunctie(=)ò en ñlocatie(+)ò? 

2.3 ! Bekijk ñProjectvoorbeeld 2ò zoals beschreven op blad 1039 waar een eenvoudige 

introductie wordt gegeven. 

2.4 ? Waarom worden er nieuwe normtekens gebruikt in voorbeeld project 2 ? 

2.4 ! Normtekens moeten voldoen aan de nieuwe norm IEC 61346-2 tabel 1 en 2. Deze norm 

vervangt de Oude normtekens (IEC 750).  

Componenten moeten nu een code krijgen die hun doel of taak binnen het schema 

beschrijft.  

2.5 ?  Wat is de meest eenvoudige manier om een tekst dialoog te sluiten 

2.5 ! Bij het activeren van een andere functie zal de tekstdialoog verdwijnen, of gebruik de 

rechter muistoets. 

2.6 ? Hoe kan ik coördinaten gebruiken bij het tekenen? 

2.6 ! Als u een tekent, kunt u de spatietoets gebruiken. In de meeste gevallen zal dan een 

coördinaten venster verschijnen. 

2.7 ? Hoe kan ik een regel tekst over meerdere regels verdelen tijdens het invoeren ervan?  

2.7 ! Dit kan eenvoudig gebeuren door de <ENTER> toets binnen het tekst invoer venster te 

gebruiken  

2.8 ? Ik heb SEE Electrical gestart, maar ik kan geen enkel blad aanmaken. In de projectboom 

verschijnt nagenoeg niets 

2.8 ! Uw licentie is niet meer geldig. Dat kan gebeuren als u na 30 dagen niet uw licentie 

aangevraagd hebt of als u de verkregen licentie niet correct hebt ingevoerd. In dat geval 

zal het systeem de projectboom niet activeren. Controleer uw licentie. Meer informatie 

kunt u vinden bij òLicentiemanagementò zoals beschreven op blad 12. Het zou ook 

mogelijk kunnen zijn dat uw Windows systeem een probleem heeft, stop het systeem en 

start Windows opnieuw om dat te controleren. 

3.0 Hoe kan ik mijn SEE Electrical versie registreren? 

 De SEE Electrical software kan beveiligd zijn via een Hardlock (dongle) of via een 

softwarematige beveiliging. De dongle is leverbaar voor alle modulen. De softwarematige 

beveiliging kan via Internet verkregen worden. De IGE-XAO database met 

licentiegegevens kan door de software afgevraagd worden. Indien alles correct is en 

inderdaad recht op update bestaat, zal de software een geldige licentie kunnen ophalen. 

Deze licentie zal volautomatisch geïnstalleerd worden. De SEE Electrical software kan 

zich in drie verschillende stadia bevinden: Test, Verlopen (Expired) en gelicenseerd. In de 

testversie zal de software met max. 3 schemabladen, gedurende 30 dagen werken. De 

status "verlopen" geeft aan dat deze testperiode is verstreken zonder dat een geldige 

licentie werd verkregen of dat de licentie via Internet (tijdelijk) aan een andere pc is 

verstrekt voor bijv. thuiswerken. 
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Als de versie gelicenseerd is, is de desbetreffende module volledig toegankelijk, al dan 

niet met een beperkt aantal mogelijke schemabladen naar gelang de uitvoering die u 

gekocht heeft Alle modulen en hun status worden bepaald door het licentienummer. Een 

uitvoerige beschrijving van deze registratieprocedure kunt u vinden onder ñHet verkrijgen 

van een geldige licentiecodeò zoals beschreven op blad 23 

 

3.1 Kan ik de lettertype grootte van de draadnummering aanpassen? 

  

3.1! Ja, via de nieuwe signaal instellingen is dat mogelijk  

3.2 Kan ik, terwijl SEE Electrical in gebruik is, toch andere symbolenbibliotheken in de 

symbolenfolder kopiëren en meteen gebruiken?  

 

 Ja, dat kan. Ze moeten wel hetzelfde formaat (SES voor V7R2) hebben. Wel moet in dat 

geval de symbolenmanager opdracht krijgen de symbolenbibliotheken opnieuw in te 

lezen. Dat kan gebeuren door drie sterren (***) in te vullen en vervolgens op ñzoekenò 

knop te drukken 

 

 

Wist u al: ..dat u bij het plaatsen van symbolen de cursor toetsen ( springt naar rasterpunt ) of in 

combinatie met CTRL (springt naar aansluitpunt) kunt gebruiken 

 

..dat het bewerken en beheren van alle teksteigenschappen eenvoudiger is geworden 

 

..dat binnen SEE Electrical V7R2 (Advanced)  bladen tussen projecten gekopieerd en 

verplaatst kunnen worden d.m.v. drag&drop 

 

..dat een PDF generator leverbaar is (extra module), deze maakt gebruik van alle 

verwijzingen binnen de schema's 

 

..dat het ook mogelijk is Autocad bestanden tot en met formaat 2011 te gebruiken 

 

..dat het mogelijk is verschillende talen gelijktijdig te laten zien (Advanced) 

 

..dat symbolendatabases en type database gecomprimeerd kunnen worden 

 

..dat het gebruik van Safe Mode uw projecten betrouwbaar opslaat 

 

..dat projecten automatisch gecomprimeerd kunnen worden tijdens de check-in via Safe 

Mode 

 

..dat alle projecten en symbolen omgezet worden naar het nieuwe database formaat 

 

..dat een selectie van rechts naar links alleen volledig omvatte elementen zal selecteren 

 

..dat een selectie van links naar rechts alle aangeraakte elementen zal selecteren 

 

..dat deze versie V7R2 de software licentie automatisch kan parkeren en weer ophalen 

 

..dat een export van de type database (standard/Advanced) mogelijk is per fabrikant, in 

XML formaat 

 

..dat u nu supersnel verwijzingen kunt tekenen door een draad te tekenen en daarna te 

dubbelklikken op het einde van de draad. De verwijzing verschijnt dan in de getekende 

richting 

 

..dat de mogelijkheden om uw eigen aanpassingen in project- component- en 

bladgegevens fors zijn toegenomen 
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..dat teksten nu in symbolen op X en/of Y coördinaat kunnen worden gefixeerd 

 

..dat SEE Electrical (Advanced) nu beschikt over automatische aansluitingen  

 

..dat het mogelijk is de symbolen boom op verschillende manieren te laten zien (Rechtsklik 

in symbolenboom op lege gedeelte) 

 

..dat het in module Advanced mogelijk is met etageklemmen te werken 

 

..dat het uitlijnen van tekst en symbolen op vele manieren mogelijk is  

 

..dat er een functie is waarmee u pijlen kunt tekenen  

 

..dat het uitlijnen van symbolen zowel horizontaal als verticaal mogelijk is 

 

..dat het nu mogelijk is meervoudig geselecteerde tekst andere eigenschappen toe te 

kennen 

 

..dat nieuwe eigenschappen beschikbaar zijn om aan tekst toe te kennen 

 

..dat u nu direct zelf nieuwe symboolbibliotheken kunt maken, zonder het programma te 

moeten verlaten 

 

..dat u symbolen kunt overnemen van de ene bibliotheek naar de andere  

 

..dat u symbolenbibliotheken onzichtbaar kunt maken per module 

 

..dat u met behulp van de CONTROL toets en het muis wiel dynamisch uw schema kunt 

zoomen 

 

..dat in deze versie ook het layer management geïmplementeerd is 

 

..dat deze nieuwe versie zowel Basic, Standard en Advanced bevat, instelbaar met 

serienummer, code en moduleknop  

 

..dat u SEE Electrical kunt testen (zonder serienummer) maar dat de testperiode na 30 

dagen stopt. 

 

..dat SEE Electrical na afloop van de testperiode automatisch een viewer wordt 

 

..dat uw in staat bent de menubalken te verplaatsen door erop te gaan staan met de muis, 

en terwijl u de linker muisknop indrukt, de balk te verschuiven ? 

 

..dat u al vanaf SEE Electrical BASIC® in staat bent CADdy® Classic 15/16/17 ET1 A- 

en B-symbolen te importeren inclusief logica! 

 

..dat deze CADdy symbolen netjes gestructureerd in een database worden opgenomen en 

verder gebruikt kunnen worden in SEE Electrical  

 

..dat u met SEE Electrical Advanced in staat bent complete CADdy® ET1 projecten te 

importeren, met behoud van alle logica. 
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De SEE Electrical werkomgeving 

Het SEE Electrical project 
Een project is een werkomgeving, waarbinnen SEE Electrical documenten zoals voorbladen, elektrotechnische 

schema's, paneelbouwbladen, huisinstallatiebladen en grafische lijsten kan opslaan. Ook kunnen ook andere 

documenten uit bijv. Word of Excel deel uitmaken van het project door het gebruik van Windows ActiveX 

technologie. 

Dit maakt het mogelijk om direct Microsoft Word® en Excel® documenten en andere formaten die de ActiveX 

technologie ondersteunen te bewerken. 

ActiveX maakt het mogelijk om een programma als Excel of Word te integreren om zo toe te passen binnen SEE 

Electrical. Als andere programmaôs kunnen werken met ActiveX, dan worden ze automatisch aan Windows 

toegevoegd bij het installeren. SEE Electrical ondersteunt deze techniek. 

Het project wordt opgeslagen in een Windows Compound bestand, dat kan worden beschreven als een bestand in een 

bestand. Dit betekent dat data in een project kan worden opgeslagen en bewerkt als een eenheid. 

VOORBEELD: Indien u voor de documentatie van een project een aantal schema's, tekeningen, beschrijvingen, 

berekeningen en een paar fotoôs zou moeten leveren, zou de inhoud van het project als volgt kunnen zijn: 

 

 Van SEE Electrical 

 Extra module Huisinstallatietechniek 

 Extra module paneelbouw 

Berekening Van MS Excel® 

Fotoôs Van MS Paint® 

Tekeningen Van AutoCAD® 

Beschrijving Van MS Word® 

  

 

Al deze documenten bevinden zich dan in hetzelfde projectbestand 

U kunt tot 255 karakters gebruiken in de projectnaam ï dus geen probleem een duidelijke, omschrijvende naam te 

gebruiken. 

Wanneer het project een naam gekregen heeft dient de projectsjabloon nog geselecteerd te worden waarop het 

project gebaseerd moet worden. Een projectsjabloon is een principe een normaal project, dat alle noodzakelijke 

instellingen voor bladen, grafische lijsten en de elektrotechnische regels zoals bijv. de gewenste componentcodering 

bevat. 

De projectsjabloon "___Basic_NL_V7.sep" kan als basis van een project gebruikt worden, het bevat alleen de hoogst 

noodzakelijke instellingen. U kunt vanzelfsprekend zelf projectsjablonen aanmaken, zodat uw eigen instellingen 

direct als basis voor nieuwe projecten kunnen dienen. 

 

Het Projectverkenner venster 
Standaard kunt u de project verkenner aan de linkerzijde van het SEE Electrical venster terugvinden.  

Dit venster maakt het mogelijk de volgende acties uit te voeren: 



 

46  ¶  De SEE Electrical werkomgeving Handleiding SEE Electrical V7R2 

* Tonen en navigeren tussen alle gedeelten van het project  

* Met alle beschikbare symbolenbibliotheken  

* Het uitvoeren van beschikbare opdrachten uit de opdrachtregel. 

* Het opzoeken van artikelen via de gekoppelde symbolen via de Componenten optie. 

 

Als u een nieuw project aanmaakt of een bestaand project opent, zal de projectstructuur in de 
projectverkenner verschijnen: 

(Voorbeeld installatie op 64Bit systeem) 

 

HINT: In uw situatie kan de inhoud van het getoonde verschillen 

 

 

De "Project voorblad" categorie binnen de project Explorer maakt het mogelijk voorbladen per project 
eenvoudig te beheren. Er zijn diverse (voorbeeld) projectvoorbladen meegeleverd zoals ñTek-sjabloon, 
Voorblad projectgegevens 2.tdwò of ñTek-sjabloon, Voorblad projectgegevens-Logo_link-A3-NL.tdwò  

 

Opmerking: De tabs zijn uitsluitend zichtbaar indien deze geactiveerd zijn via het Start > Weergave 
paneel. 
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Deze projectboom zal opgebouwd worden uit de geactiveerde modules zoals Schemaôs, Paneelbouw, Huisinstallatie 

e.d. Als u op de "+" klikt, wordt de inhoud uitgevouwen. In uitgevouwen toestand staat er een "-". Dubbelklikken 

hierop zal resulteren in het weer ineenvouwen van de getoonde onderwerpen. 

 

Door op de gewenste TAB te klikken, toont de projectverkenner de gewenste gegevens die binnen het project 

beschikbaar zijn. De beschikbare TABôs zijn afhankelijk van de geopende bladen, de actieve module en de activatie 

in de Beeld/Werkbalken  

 

 
 

OPMERKING: De zichtbaarheid van deze tabs is afhankelijk van de instellingen in het menu  ñStartò , 
ñWeergaveò 

   
 

(Project) Informatie venster 
 

Als Bestand / Informatie / Project wordt gekozen, verschijnt het Eigenschappen venster. 

Al deze gegevens kunnen, indien u dat wenst, zichtbaar worden gemaakt binnen het Tekeningsjabloon 
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HINT: In uw situatie zal de inhoud van het venster verschillen 

Indien het project in V7R2 aangemaakt is, kunt u in het veld Projectsjabloon zien welk projectsjabloon als basis 

gebruikt is.  

 

 
 

Indien de tekst te lang is om getoond te worden, verschijnen er drie punten op het einde van de regel. 

 

 
 

Als u op de knop met drie punten klikt, zal een ruim tekstvenster geopend worden.  

 



 

Handleiding SEE Electrical V7R2 De SEE Electrical werkomgeving  ¶  49 

 
 

HINT: Het is mogelijk meer regels tekst in het veld te schrijven, een nieuwe regel wordt gestart d.m.v. 
CTRL-ENTER 

Indien binnen de gebruikte tekeningsjabloon teksten bestaan met tekstattributen van het project kunnen de 

projectteksten zichtbaar gemaakt worden binnen de tekeningsjabloon.  

Dit gebeurt onmiddellijk als de tekst binnen de projectgegevens wordt aangepast.  

 

Advanced 

Voor meer details over het aanpassen van de projecteigenschappen  

Zie: ñProject eigenschappenò zoals beschreven op blad 68 

 

Het SEE Electrical hoofdvenster 
Verderop kunt u een korte beschrijving terugvinden over het SEE Electrical hoofdvenster. 

Gebruikers interface 
 

De SEE Electrical user interface is gebaseerd op de Microsoft Office 2010 look and feel. 

 

 
 

Lint Technologie 

 
SEE Electrical maakt gebruik van de lint technologie (Ribbon).  
De menuôs werden vervangen door categorieën of groepen. 

Categorieën 
 

 
 
De Categorieën bevatten Panelen met opdrachten.  

Panelen 
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Sub-panelen 

Sub panelen zijn beschikbaar als niet alle opdrachten binnen het eerste paneel kunnen worden 
geplaatst.  

 

 
 

Indien extra opdrachten of instellingen beschikbaar zijn is er een  knop beschikbaar 
waarmee deze zichtbaar worden.  

Applicatie Stijlen 
 
Er zijn verschillende applicatie stijlen beschikbaar waarmee u het uitzien van SEE Electrical kunt 
veranderen. Afhankelijk van de gekozen stijl is er een Bestand categorie of bestand knop 

Snelle toegang werkbalk 
 
De Snelle toegang werkbalk bevat pictogrammen voor de verschillende opdrachten en kan 
worden aangepast. U kunt zelf opdrachten toevoegen of verwijderen.  

 

 
 

Eigen categorieën 

 

De Extensions en Elektrische Extensions categorieën binnen SEE Electrical kunnen worden aangepast. De 

opdrachten kunnen worden toegevoegd of verwijderd met behulp van het bijgeleverde programma Customizer.exe, 

dit is terug te vinden in de installatiefolder van de software. 

Tekengebied 

 

Binnen dit gebied kunnen de schemaôs, huisinstallatie schemaôs en paneelbouw tekeningen gemaakt en bewerkt 

worden.  

 

Support voor Thumbnail Live Previews in Windows Vista / Windows 7 
 

De Aero Peek techniek, gebruikt door Windows Vista en Windows 7 / 8, wordt ondersteund voor de geopende 

bladen. Er verschijnt een voorbeeld van alle geopende bladen als u de muiscursor op het SEE Electrical pictogram in 

de Windows Taakbalk plaatst.  
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U kunt vervolgens het gewenste blad direct activeren door erop te klikken. 

 

 
 

Project / Symbolen / Componenten / Opdrachten tab: 

 

 
 

Dit gebied met TABôs wordt standaard aan de linkerzijde van het scherm geïnstalleerd. De tabs maken het mogelijk 

snel andere informatie in het projectboom venster te tonen, zonder dat er nieuwe vensters verschijnen of moeten 

worden geopend. 

Project tab 

 

De Project tab maakt het mogelijk allerlei bewerkingen op het project en de hierin opgeslagen bladen uit te voeren. 

 

Symbolen tab 

 

De Symbolen tab maakt het mogelijk bewerkingen op de symbolen c.q. symbolenbibliotheken uit te voeren. 

Componenten tab 

 

De Componenten tab is alleen toegankelijk voor module schema Standard en Advanced. Hiermee wordt de type 

(materiaal) database geopend, en kunnen de gekoppelde symbolen zichtbaar worden gemaakt en de selectie direct 

gedaan worden. 

Opdrachten tab 

 

De Opdrachten tab maakt alle op dat moment bruikbare externe opdrachten zichtbaar. 

Statusregel van het toetsenbord: 
 

 
 

Rechts onder in het SEE Electrical scherm laat het programma de status van belangrijke toetsen zien. Tijdens het 

werken met SEE Electrical worden allerlei technische gegevens zoals coördinaten, hoek en lengte van lijnen of 

andere objecten zichtbaar op deze regel. 

Definitie van de vensterpositie 

 

Het is mogelijk de positie van de projectmanager en het eigenschappen venster aan te passen  



 

52  ¶  De SEE Electrical werkomgeving Handleiding SEE Electrical V7R2 

 

 

 

Activeer het desbetreffende venster zodat het zichtbaar is. 

¶ Klik met de linker muistoets op de kopregel van het menu, en verschuif het met (nog steeds) ingedrukte linker 

muistoets. 

¶ Schuif het menu ( de muisaanwijzer) op de gewenste knop (links, rechts, boven, beneden) De plaats waar het menu 

dan komt wordt donker ingekleurd. Als dit de juiste plek is kunt u de linker muistoets loslaten. Het menu wordt nu 

op de gekozen plek geplaatst. 

Automatisch verbergen 
 

Het is mogelijk de projectboom en alle hierin opgenomen tabbladen automatisch te verbergen. 

 

Klik op projectboom of op een van de menuôs zoals Symbolen/ Componenten/Opdrachten, en rechtsklik. 

 

 

U hebt nu de mogelijkheid de ñAutomatisch verbergenò optie te activeren.  

Vanaf dat moment worden het hoofdvenster en de hierbinnen opgenomen vensters automatisch ingeklapt en aan de 

linker zijkant geplaatst. 
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U kunt de menuôs weer in de oorspronkelijke positie terugplaatsen door de cursor op de ñProject  tabò te plaatsen, 

het menu klapt dan uit, en vervolgens op het ñpinò symbool te klikken. 

  

 

De automatisch verbergen functie is niet meer actief, waardoor het projectmenu niet meer wordt ingeklapt. 

Als een menu aan de rechterzijde, beneden of boven is verankerd (ñdockedò) kunt ook gebruik maken van de 

automatisch verbergen functie. Klik in dat geval op het ñpinò pictogram, het menu zal automatisch verborgen 

worden op de door u gekozen positie. De functie deactiveren gaat op dezelfde manier als eerder beschreven, open 

met menu en klik op het ñpinò pictogram. 

Definitie van TAB groepen 
 

Definitie van horizontale TAB groepen: 

 

¶ Rechts-klik op de tab. 

¶ Selecteer de Nieuwe Horizontale Groep opdracht. 

De bladen worden als twee horizontale groepen ingedeeld: 
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Definitie van verticale TAB groepen: 

 

¶ Rechts-klik op de tab. 

¶ Selecteer de Nieuwe verticale Groep opdracht. 

¶ De bladen worden als twee verticale groepen ingedeeld: 
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Kopiëren van een setup (profiel) 

 

Voor systeemadministrators en andere experts  

 

Alle modificaties die aan de setup van SEE Electrical worden gedaan worden in het Windows register opgeslagen. 

Het is mogelijk deze setup op te slaan en op een andere computer weer te gebruiken. Om dit te doen dient u over 

administrator rechten te beschikken. 

Voor deze actie is opdracht beschikbaar binnen V7R2: RegSetExport 

 

 
 

Geef de naam en de plaats aan waar het bestand opgeslagen moet worden. 

 

 
 

Vervolgens kunt u de gebruiker onder Windows uitloggen en een andere gebruiker inloggen.  

Dubbelklik als de nieuwe gebruiker op dit REG bestand en bevestig de vraag.  

De nieuwe gebruiker beschikt nu over dezelfde configuratie als de óòbronôò gebruiker.  

 

Hint 1.Met de opdracht RegsetExport kunt u de instellingen direct exporteren uit de registry.  

Het is vervolgens voldoende deze weer op de andere pc (of onder een ander user account ) weer in te lezen door erop 

te dubbelklikken. Zorg er dan wel voor dat het bestand dusdanig opgeslagen is dat iedereen eraan kan komen. 
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Opdrachtregel 

 

De opdrachtregel bevindt zich onderaan aan het scherm en kan aan en uit gezet worden via "Start", "Weergave" ñ 

ñOpdrachtenò 

 

 
 

De opdrachtregel kan gebruikt worden om externe opdrachten uit te voeren. Deze externe opdrachten kunnen 

desgewenst zelf geprogrammeerd worden (met behulp van Microsoft Visual Studio C++)  

Om de opdrachten aan te roepen kunt u erop dubbelklikken of invoeren in de opdrachtregel: 

 

 
 

Let op: het aantal zichtbare (en beschikbare) opdrachten is afhankelijk van het niveau ( Basic / Standard / Advanced) 

dat u gebruikt. Ook maakt het uit of u een (schema) blad open heeft of niet. 
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Voorbeeld: Teken rechthoek 

 

¶ Klik in de opdrachtregel en type een "R" Hiermee wordt de opdracht "Teken rechthoek" geactiveerd. 

¶ Druk op <enter> en verplaats de cursor naar het tekenveld. 

¶ U kunt nu een rechthoek tekenen. 

 

HINT:  De opdrachtregel is niet hoofdletter gevoelig 

Alle externe routines worden in de TEMPLATES folder opgeslagen, deze hebben de extensie EXT  
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Aanpassen van de applicatie 

SEE Electrical laat het toe sommige interface instellingen aan te passen zoals het uitzien of de 
beschikbare opdrachten binnen de Snelle Toegang Werkbalk. 

 

SEE Electrical Themaôs 
 

Het Stijl menu maakt het mogelijk het uitzien van de applicatie met behulp van een thema aan te passen. 

Er zijn acht themaôs beschikbaar binnen het Stijl menu. Het Windows 7 thema is standaardmatig 
geactiveerd. 

 

Afhankelijk van de gekozen stijl bestaat er een  categorie 

 Of 

 de  knop is beschikbaar. 

Alle 2010 themaôs tonen de  knop, de andere themaôs de categorie. 

Aanpassen Werkbalk Snelle Toegang 
 

De SEE Electrical Werkbalk Snelle Toegang (werkbalk) welke links boven geplaatst is kan aangepast 
worden: 

  

Met behulp van het Aanpassen Snelle Toegang Werkbalk menu, beschikbaar als u op de pijl naast de 
bestaande opdrachten klikt, kunt u de lijst met opdrachten aanpassen 

U kunt de werkbalk boven of onder (zoals getoond) het categorie lint plaatsen 
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De Minimaliseer het lint opdracht maakt het mogelijk het categorie lint te minimaliseren. 

Geminimaliseerd: 

 

Niet geminimaliseerd 

 

Aanpassen werkbalk 

De werkbalk kan op de volgende manieren worden aangepast: 

Door middel van de pop-up menuôs binnen de categorie±n: 

¶ Klik op een opdracht binnen het lint interface met de rechter muistoets. 

¶ Selecteer de Toevoegen aan Snelle Toegang Werkbalk opdracht. 
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U kunt de Aanpassen Snelle Toegang Werkbalk opdracht zoals zichtbaar in het rechtsklik contextmenu 
gebruiken om het aanpassen venster te openen. 

Aanpassen Snelle Toegang Werkbalk opdracht. 

¶ Klik op het  icon in de Snelle Toegang Werkbalk. Het volgende menu verschijnt: 

. 

De optie om nieuwe projecten aan te maken of bestaande projecten te openen kunt u direct in dit menu 
instellen, hiermee worden de desbetreffende iconen zichtbaar of niet binnen de Snelle Toegang 
Werkbalk. 

Toevoegen opdrachten aan de Snelle Toegang Werkbalk 
  

U kunt opdrachten toevoegen aan de Snelle Toegang Werkbalk. 

De ñMeer opdrachtenò opdracht, beschikbaar in het aanpassen Snelle Toegang Werkbalk menu maakt 
het mogelijk een keuze te maken uit de beschikbare opdrachten en deze te laten verschijnen in de Snelle 
Toegang Werkbalk. 

¶ Voer de opdracht uit. 

Het volgende venster verschijnt: 
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In het "Selecteer opdrachten van" lijstveld kunt u de categorie selecteren die de opdrachten bevat die u 
aan de Snelle Toegang Werkbalk kunt toevoegen.  

¶ Definieer de gewenste categorie. 

¶ Klik op de opdrachten binnen het opdrachten gebied. 

¶ Gebruik de  knop om de opdracht naar rechts te kopiëren, dan wordt deze opgenomen in de 
Snelle Toegang Werkbalk. 

De  knop maakt het mogelijk de toegekende opdrachten weer uit de Snelle Toegang 
Werkbalk te wissen. 

Door middel van de  en  knoppen kunt u de volgorde van de knoppen bepalen binnen de Snelle 
Toegang Werkbalk. 

Door "Toon sneltoets werkbalk onder het lint" aan te klikken kunt u de positie van het lint instellen. 

Aanpassen van toetsenbord snel toetsen 

 

De Aanpassen knop die beschikbaar is binnen het Aanpassen menu maakt het mogelijk de snel toetsen 
toe te wijzen. 

¶ Klik op de  knop. 

De Aanpassen toetsenbord dialoog verschijnt. 
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In het Categorieën gebied kunt u de hoofdcategorie selecteren waaronder een opdracht valt.  

Selecteer binnen het Opdrachten gebied de opdracht die u aan een snel toets (combinatie) wil koppelen. 

Indien een opdracht al een toegewezen snel toets bezit wordt deze in het ñHuidige toetsenò veld 
zichtbaar.  

Activeer het "Druk nieuwe snel toets" veld. Druk op de gewenste toets(en) op het toetsenbord. De toets 
combinatie zal in het veld verschijnen. Letters kunnen gecombineerd worden met SHIFT-, CTRL of ALT. 

Klik op de Toewijzen knop. 

Indien de sneltoets al bestaat zal de ·knop grijs worden/blijven. In zoôn geval moet een andere 
combinatie gekozen worden.  

De toegewezen snel toetsen worden ook zichtbaar in het menu. 

 

Hint: Het is mogelijk meer dan een snel toets (combinatie) toe te wijzen aan een opdracht. 

 

Zie ook: ñSneltoets overzichtò zoals beschreven op blad 1045  

Systeem Sneltoetsen 
De opdrachten in de Snelle Toegang Werkbalk bevat ook sneltoetsen die door het systeem zijn 
toegewezen. 

Druk op de ALT toets binnen de hoofdapplicatie 

Alle door het systeem toegewezen snel toetsen verschijnen: 

 

In dit voorbeeld kan de functie lijn tekenen worden aangeroepen door de toets combinatie ALT-
07 

De niet-beschikbare toetsen zijn lichtgrijs (greyed out)  
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. 

 

Eigen categorieën 
 

De Extensions en Elektrische Extensions categorieën kunnen door u aangepast worden. 

Deze aanpassingen kunnen gedaan worden met Customizer.exe, welke deel uitmaakt van de uitlevering. 
Het programma is terug te vinden in de SEE Electrical folder. 

Belangrijk: Sluit SEE Electrical voordat u aanpassingen gaat doen. 

 

¶ Start het programma. 

¶ Kies Volgende om de customizer (Lint Configurator) te starten. 

Gebruik het "Selecteer module" veld om het programmagedeelte te kiezen waaruit de opdrachten 
moeten komen die in uw eigen categorie moeten komen. 

 

 

De "Algemeen" module laat alle opdrachten zien die beschikbaar zijn als er geen bladen geopend zijn. 

¶ Klik op Ophalen. 

¶ De beschikbare opdrachten verschijnen in een venster. 

U kunt tussen de "Basis categorie±n" en de ñOpdrachtenò in het linker gedeelte van de dialoog kiezen. 

¶ Open de "Eigen categorieën" in het rechter gedeelte. 
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Als u rechts-klikt binnen de "Eigen categorieën " kunt u een nieuwe categorie toevoegen. 

 

 

Als u rechts-klikt op een categorie kunt u de naam aanpassen of een nieuw paneel toevoegen. 
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Als u op een paneel rechts klikt kunt u de naam wijzigen.  
Ook is het mogelijk een nieuw panel toe te voegen of een externe opdracht zoals Kladblok aan het SEE 
Electrical paneel. 

¶ Prepareer uw categorie(ën) en pan(e)le(n). 

¶ Definieer de SEE Electrical opdrachten die binnen uw eigen panelen moeten verschijnen.  

¶ Open de "Basis categorieën" of "Opdrachten" aan de linkerkant van het venster en zoek de 
opdracht op. 

 

 

Met behulp van de  knop kunt u de opdracht aan het actieve paneel toevoegen. 

De  knop maakt het mogelijk opdrachten, panelen en categorieën te verwijderen uit de "Eigen 
categorie±nò boom. 

¶ Rechtsklik de pop-up opdracht binnen de " Eigen categorieën " 

¶ Selecteer Stel afbeelding in om een pictogram toe te voegen aan de opdracht, 
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Het Selecteer afbeelding venster verschijnt. Selecteer hier een pictogram of maak er zelf een aan. 

 

 

De Toevoegen standaard afbeelding knop maakt het mogelijk de standaard afbeelding toe te wijzen. Dit 
is handig als u een foutieve afbeelding toegewezen heeft of u hebt de verkeerde opdracht aangepast.  

De Toevoegen basis afbeelding knop maakt het mogelijk een bestaande afbeelding te selecteren uit de 
collectie. 

Om zelf een afbeelding te maken kunt u de Nieuw knop gebruiken en uw eigen ontwerp maken. Binnen 
dit scherm kunt u ook de knop Ophalen vinden, daarmee kunt u een bestand met de formaten BMP, ICO 
of PNG ophalen. Op internet zijn ontelbare bestanden met pictogrammen te vinden die met behulp van 
deze functie gebruikt kunnen worden.  



 

68  ¶  Aanpassen van de applicatie Handleiding SEE Electrical V7R2 

  

Met behulp van de Edit knop kunt u bestaande (of opgehaalde) afbeeldingen aanpassen.  

Wijs de afbeelding toe met OK. 

 

Het toevoegen van een externe opdracht aan een SEE Electrical panel: 

¶ Rechtsklik op het gewenste paneel. 

¶ Selecteer de "Toevoegen opdracht" optie binnen het pop-up menu. 

Het volgende venster verschijnt: 

 

¶ Definieer de naam en zoek het programma op, in dit voorbeeld Excel. 

¶ Klik OK om het venster te sluiten. 

¶ Sla uw wijzigingen op door op de Opslaan knop te klikken. 

U kunt nu eventueel meerdere nieuwe toewijzingen maken. 

¶ Sluit de Customizer met Afsluiten. 

Project eigenschappen 
 

De functie maakt het mogelijk lijsten en objecten zelf aan te passen en zo het gedrag van het programma zelf te 

sturen. 

Dit kan o.a. gebruikt worden om de grafische lijsten te beheren door lijsten te hernoemen, het gedrag aan te passen 

en nieuw aan te maken. 

¶ Selecteer het project binnen de projectverkenner 

¶ Rechtsklik op het project, selecteer vervolgens de Eigenschappen pop-up opdracht. 
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Het Project eigenschappen venster verschijnt. Dit venster bevat verschillende tab bladen indien u over 
een Advanced licentie beschikt. 

* Algemeen tab ï Deze tab verschijnt binnen alle licentieniveau ôs, per niveau zijn opties benaderbaar of 
niet. 

* Lijst definitie tab ï Hiermee kunnen database lijsten worden aan- of uitgeschakeld en invloed worden 
uitgeoefend op de sortering. 

* Project tekst tab ï Maakt het mogelijk de tekst aan te passen die zichtbaar is binnen het project 
informatie venster. 

* Blad tekst tab ï Maakt het mogelijk de tekst aan te passen die zichtbaar is binnen de bladgegevens. 

* Object types tab ï Maakt het mogelijk eigen objecttypes aan te maken binnen een SEE Electrical 
projectomgeving. 

* Component tekst tab ï Maakt het mogelijk eigen component tekst aan te maken. 

Algemeen tab 
 

¶ Voer de Eigenschappen pop-up opdracht uit om het Project eigenschappen venster te openen. De 
Algemeen tab wordt automatisch geopend.  
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Revisie 
 

(Standard )  

 
 

Maakt gebruik van de revisietekst in de tekeningsjablonen. Als een wijziging wordt gedaan op een schemablad, zal 

automatisch de actuele datum aan de revisietekst in dat blad worden gegeven. Als voorbeeld kan daarbij een spoel 

worden genomen, met contacten die over meerdere bladen verspreid staan. Bij het verschuiven van een contact zal 

ook het blad waar de spoel staat worden aangepast omdat de referenties wijzigden. De revisietekst hoeft geen deel 

(meer) uit te maken van de tekeningsjabloon, de wijzigingen worden in de database bijgehouden en kunnen zichtbaar 

gemaakt worden in de tekeningsjabloon. 

 

Binnen de tekeningsjabloon is het mogelijk met Max. 10 automatische revisiedata te werken. Deze 
hebben tekstattribuut Rev. Datum1 t/m Rev. Datum10. 

Rev. Datum1 bevat altijd de meest recente datum, Rev. Datum2 de net iets oudere enz. De datum tijd 
waarden worden volgens een FIFO systeem bijgehouden, en dus via een schuifregister systeem 
doorgeschoven. 

Er bestaat een instelling binnen het Windows register waarmee het aantal bij te houden revisiedata kan 
worden ingesteld.  

HKEY_CURRENT_USER\Software\CAEDevelopment\SEE Electrical\Version 
V7R2\General\MaxRevision. 

Het instellen van deze waarde kan op verschillende manieren gedaan worden: 

¶ Via Opdrachtregel tab: Opdracht SetRevMax 

¶ Via categorie ñExtensionsò, paneel ñProject Speciaalò, ñSetRevMaxò 
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¶ Handmatig binnen het Windows register 

 

Standaardmatig staat het aantal bij te houden revisies op 3 

Standaard weergave componenttype binnen tekeningen 

Meerlijnig tonen 

 

De instelling zorgt ervoor dat standaard indien meerdere types toegewezen zijn, deze automatisch onder elkaar 

worden geplaatst (op meerdere regels dus) om de leesbaarheid te vergroten. 

De instelling kan per component aangepast worden 

 

Functie(=)/ locatie(+) gebied 
 

 

(Standard) 

Functie /locatie management 

Functie / Locatie bepaalt dat het project moet werken met Functie(=) en Locatie (+) volgens de eerdere 61346-1. 

Deze norm is vervangen door de IEC 81346.  

Dit heet ook wel RDS oftewel Reference Designation System. Deze is vastgelegd in de norm ISO/IEC 
81346 

Een goede (Deense, maar Engelstalige) internet site met veel informatie met betrekking tot dit thema is 

http://www.81346.com Op die site is ook een (Engelstalig) boek te koop (ook downloadbaar), opgesteld door een 

coauteur van de standaard. Dit boek legt de standaard uit, en geeft voorbeelden aan de hand van gerealiseerde ï en 

dus bestaande- projecten.  

Ook op Wikipedia is informatie terug te vinden: http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_61346 of via de site van het 

Nederlandse NEN instituut http://www.nen.nl/ 

Waarom een RDS systeem zoals ISO/IEC 81346 gebruiken, wat zijn de eigenschappen? 

 

¶ Alles is per definitie een object (fysiek of niet fysiek) 

¶ Er zijn meestal veel objecten 

¶ Veel objecten zijn zo groot of omvangrijk dat ze onderverdeeld moeten worden in kleinere objecten 

of sub-objecten 

¶ Als u objecten bekijkt, doet dat u dat via een filter.  

¶ Een dergelijk filter noemen we een aspect.  

¶ Binnen ISO/IEC 81346 zijn drie filters gedefinieerd: 

http://www.81346.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_61346
http://www.nen.nl/
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¶ Functie, Product, Locatie en een vierde optionele filter. 

¶ Indien u een object via deze filters bekijkt krijgt u een duidelijk beeld van het object. 

¶ Om het overzicht te krijgen (en te behouden!) worden de aspects binnen een projectboom  

¶ gestructureerd getoond.  

¶ Deze structuur wordt als RDS systeem geïdentificeerd 

¶ Elk object heeft een duidelijke plaats binnen het systeem, er zijn geen ñdiversenò blokjes meer die 

verwarring stichten. 

¶ De nummer- en letters (codes) die aan elk onderwerp binnen de structuur toegekend zijn dienen als 

referentie verwijzing. 

¶ De referentie verwijzing is niet uniek en deze identificeert, per definitie, het object dat u bekijkt. 

¶ De referentie documentatie voegt de objecten toe voor de gerelateerde documentatie 

¶ Indien noodzakelijk wordt de fysieke component van de referentie bestemming voorzien. 

¶ Dit heet ook wel ñTagnummerò of componentcode  

Het systeem kent een groot aantal voordelen, waaronder: 

¶ Een duidelijk overzicht van het gehele systeem 

¶ Een component wordt eenduidig geïdentificeerd binnen het gehele project, zowel elektrisch, 

mechanisch, binnen documentatie, binnen het proces enz. 

¶ Modulair toepasbaar, gedeelten kunnen met kleine wijzigingen herhaalt worden binnen hetzelfde 

proces en direct worden overgenomen binnen een ander proces. 

¶ Structuren kunnen, indien noodzakelijk, zonder beperking uitgebreid worden. 

 

Bekijk ook het hoofdstuk over ñReferentiebepalingenò zoals beschreven op blad 991 

Groepeer bladen volgens functie 

 

Activeer de Gebruik functie/locatie management optie 

¶ De volgende twee opties worden actief: 

¶ Activeer de Groepeer bladen volgens functie(=) optie 

 

Deze knop zorgt ervoor dat de "normale ' groepering via functie (=) plaats zal vinden:  

 

 

 

of via bladgroepering: 
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Activeer functie(=)/locatie(+) database 

(Advanced)  

 

Indien deze optie actief is, kunt u functie(=) en locatie (+) eigenschappen bewerken via de Editor, Functie/locatie. 

Deze zal ook gebruik maken van de Aspect manager. 

Ook is het mogelijk de externe opdracht ñAspects -Beheer van functies (=) en locaties(+)ò zoals beschreven op blad 

441 te gebruiken, daarmee kunnen functie(=) en locatie (+) toewijzingen worden gemaakt en aangepast. Tevens 

moeten alle functies en locaties dan via de database worden beheerd en gebruikt, waardoor het geheel efficiënter 

verloopt. Deze manager wordt automatisch aangeroepen als deze optie geactiveerd is EN u niveau Advanced inzet.  

 

  

Activeer artikeldatabase 

Indien deze optie geactiveerd is, verschijnt er een ñProductenò sectie.  

Let op! Indien deze optie geactiveerd is, verwacht het systeem dat alle componenten en componentcodes vastgelegd 

zijn c.q. worden binnen de database. Op dat moment hebben de componentcodes geen relatie met het blad waarop ze 

geplaatst worden, om die reden wordt de componentcodering op ñVrijò gezet binnen het project (Schema 

eigenschappen). Als de artikeldatabase weer uitgeschakeld wordt, blijft de componentcodering op ñVrijò staan. Zet 

deze dan weer op een automatische waarde. 

Werk met geneste aspects 

(Advanced) 

Laat het gebruik van relatieve of absolute aspects (geneste aspects) toe.  

De optie kan uitsluitend geactiveerd worden in projecten waarin nog geen bladen bestaan EN een advanced licentie 

actief is.  
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Lijntype 

 

Indien u gebruik maakt van een functie(=)/locatie(+) venster bepaalt u met deze instelling welk lijntype gebruikt 

wordt. Het meest gebruikte lijntype voor deze optie is Streep-punt 

Pas ook functie(=)/locatie(+) van kabels aan 

 

Kabels worden ook voorzien van de functie(=)/locatie(+) van het venster, mits de kabel geheel omvat wordt door dit 

venster. 

Pas ook functie(=)/locatie(+) van slaves aan 

 

Slaves worden ook voorzien van de functie(=)/locatie(+) van het venster, mits de slaves geheel omvat worden door 

dit venster. 

 

Meldingen direct tonen 

 

 

(Standard)  

 

Alle foutmeldingen worden direct zichtbaar. Het maakt niet uit of deze optie aan of uit staat voor de database 

ñControleò lijsten, deze worden altijd bijgehouden. 

Eenheden 
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Bepaal op deze plek of het metrische of inch stelsel gebruikt moet worden.  

Componenteigenschappen, gedrag bij combineren componenten 

 

 

Deze instelling beheert de manier waarop de eigenschappen van twee componenten kunnen worden samengevoegd. 

 

 Er zijn drie mogelijkheden: 

Gebruik eigenschappen van bestaand component. 

Als deze instelling actief is, neemt de toegevoegde component alle eigenschappen over van de bestaande component 

op het moment dat de componentcode (en evt. functie(=)/locatie(+) code) gelijk wordt gemaakt aan die van de 

bestaande component. 

Gebruik eigenschappen van gewijzigd component 
 Als deze instelling actief is, geeft de toegevoegde component alle eigenschappen door aan de bestaande component 

op het moment dat de componentcode (en evt. functie(=)/locatie(+) code) gelijk wordt gemaakt aan die van de 

bestaande component. 

Vragen 

Het systeem vraagt u wat te doen op het moment dat u componenten gaat combineren.  

 

Hints: 1. (Standard niveau)  

Deze instelling geldt ook voor componenten ingevoegd via de Component verkenner.  

Dit is belangrijk in het geval dat u met de instelling ñVrijò voor de componentcodering werkt voor het project 

2. (Standard niveau) Voor PLC modules en PLC signalen is deze regel NIET van toepassing. In dit geval ontvangt 

de master de eigenschappen indien het componenteigenschappen venster gebruikt werd om de naam of operand van 

de slave te veranderen (Dit betekend: de ñOmschrijving 00ò tekst wordt door de master aan de slave doorgegeven, 

indien de componentnaam of operand van de slaaf werd aangepast vanaf de master en de ñOmschrijving 00ò tekst in 

de master niet leeg is.  

Als de componentnaam of operand van de slaaf via de eigenschappen aanpast wordt, zal de ñOmschrijving 00ò tekst 

van het signaal gehandhaafd en doorgegeven worden aan de master 

Eigen projecteigenschappen 

(Advanced) 

 

U kunt de teksten zoals ze in de project- en bladgegevens verschijnen zodanig aanpassen dat ze aan uw eisen 

voldoen.  

Zo kunt u bijvoorbeeld de tekst ñProjecttekst 04òaanpassen zodat er ñOpleverdatumò staat. Ook kunt u beperkingen 

op de soort gegevens en aantal posities leggen en invloed op de sortering uitoefenen. Verder bestaat de mogelijkheid 

dat u zelf nieuwe lijsten aanmaakt (behalve database editors) en de benodigde database vraag (Query ) zelf maakt of 

aanpast. Dit is echter alleen zinvol als u een expert in MS Access database beheer en in SQL bent. Het is niet 
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mogelijk eigen grafische klemmenstrook, klemmenlijsten, grafische etageklemlijsten of kabel-klemmenlijsten te 

maken. 

 

Opmerking: De afstemming kan uitgevoerd worden in de projectsjabloon, waarna deze 
projectsjabloon als basis gebruikt kan worden voor komende projecten. 

U kunt ook de CUS opdracht binnen het opdrachtvenster gebruiken om de nieuwe eigenschappen 
van het project door te geven aan bestaande projecten.  

Lijstdefinitie 

(Advanced) 

 

Met een Advanced licentie heeft u de mogelijkheid vele standaard zichtbare eigenschappen naar eigen inzicht te wijzigen. Zo 

kunt u d.m.v. de tabs uw selectie maken 

 

 
 

Selecteer de tab ñLijstdefinitieò, de volgende dialoog zal verschijnen: 

 

 
 

Rode tekst kan niet aangepast worden omdat dit interne SEE Electrical codes zijn, die ongewijzigd moeten blijven. 

Pas eventueel zwarte tekst aan en schakel de weergave aan of uit binnen de manager door op  te klikken 

[Tonen]. 

 

HINT 1: Door niet gebruikte grafische lijsten, (project) teksten en databaselijsten op ñniet tonenò te schakelen is het 

mogelijk een duidelijker overzicht van het project te maken. Het uitschakelen van deze onderwerpen heeft geen 

gevolgen voor de gegevens, het is uitsluitend de zichtbaarheid. Let er wel op, dat gegenereerde grafische lijsten die 

uitgeschakeld worden in het project blijven zitten. Bij bijvoorbeeld een Autocad export zullen deze lijsten ook 

geëxporteerd worden. Wis ze daarom voordat u de grafische lijst onzichtbaar maakt.  

HINT 2: Het is mogelijk om eigen lijsten te maken en zo de beschikbare gegevens op welke wijze dan ook te 

groeperen, zie de volgende beschrijving. 

 

Klik OK om eventuele wijzigingen te bevestigen 

 

Om deze nieuwe instellingen opnieuw te kunnen gebruiken voor komende projecten kan de procedure voor 

ñProjectSjabloon (Opslaan alsò zoals beschreven op blad 138 worden gevolgd  

Sluit en heropen dit project om de gewijzigde instellingen actief te maken. 
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Optie: ·  

Lijst id Identificatie voor de query voor referentie doeleinden. 
De tekst ID kan gebruikt worden binnen grafische 
lijsten als # tekst binnen lijsten en blad sjablonen. 

Als een eigen SQL wordt gemaakt, moet deze binnen 
een bepaalde range vallen. Eigen database lijsten 
moeten een nummer hebben binnen het bereik van 
4000 tot 4999. De nummers voor eigen grafische 
lijsten moeten tussen 3000 en 3999 liggen. 

Beschrijving Interne SEE Electrical tekst, mag niet gewijzigd 

worden.  

Deze tekst wordt binnen de manager zichtbaar.  

Query Interne SEE Electrical query, mag niet gewijzigd 

worden.  

Om een eigen SQL te maken, moet u naar beneden 

scrollen in de dialoog en daar op het pictogram 

klikken. Daarmee activeert u de SQL builder. 

Tonen Klik op  om tonen aan of uit te schakelen. 

ListOrder Voor de grafische lijsten kunt u de volgorde sturen 

door waarden tussen 3000 en 39999 toe te wijzen. Hoe 

lager het getal, hoe hoger in de boom. De database lijst 

sortering kunt u instellen met een getal tussen 4000 en 

4999. 

Deze volgorde wordt gebruikt bij het afdrukken als alle 

bladen geselecteerd zijn 

 

Binnen Advanced l kunt u de volgorde aanpassen waarin de modules in beeld verschijnen. 

 

Voorbeeld: 

 

 
 

Paneelbouw staat nu tussen Projectvoorblad en schema in.  

Dit is op de volgende manier aan te passen: 
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Opm: Ook de PDF Export module maakt gebruik van de gewijzigde projectboom volgorde 

SQL Nieuwe Query 
 

Advies: Uitsluitend toe te passen door gevorderde database specialisten: 

 

Elke eigen SQL query kan als volgt worden aangemaakt: 

 

 
 

Door op  te klikken binnen het "Query" veld (in de onderste regel van de tabel) zal een nieuwe dialoog 

verschijnen: 
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Het pictogram links geeft een status aan: 

 

 é SQL Query, door gebruiker gemaakt (groen pictogram)t. Deze mag 
aangepast worden. 

 

 é Interne tabel, door SEE Electrical gemaakt. Mag niet aangepast worden.  

 é Interne Query, door SEE Electrical gemaakt (geel pictogram). Deze mag niet 

aangepast worden. 
 

 

Selecteer een willekeurige query of tabel in de lijst en klik  om de SQL Builder te starten en 

zo modificaties door te voeren of een nieuwe query te maken. 

Als de SQL builder wordt gestart zal de volgende dialoog verschijnen: 

 

 
 

Maak een nieuwe SQL: 

 

1. Klik op de [Selecteer tabel / query] knop om een lijst met beschikbare tabellen en queryôs te openen. 

2. Selecteer de gewenste tabel/query waaruit gegevens moeten worden getoond.  

3. Klik in de gegevens velden van de geselecteerde tabel /query. De gegevens verschijnen in het linker beneden 

gedeelte. Door nog eens op de data velden te klikken worden ze weer uitgezet. 

4. Om gegevens te sorteren kunt u een data veld selecteren en  klikken om deze naar rechts te verplaatsen naar 

het sorteergebied. 

5. Klik op  om deze selectie weer te verwijderen indien dit nodig is. 

6. Klik op  om ze opeenvolgend te sorteren. De volgorde van de te tonen gegevens binnen de nieuwe query 

wordt in het bovenste gedeelte van de dialoog getoond. Om de volgorde opnieuw te rangschikken kunt u de velden 

d.m.v. drag&drop een andere positie geven 
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7. Klik op [Voorbeeld/ test query] om te controleren of de query inderdaad zoals verwacht werkt. 

8. Klik op [Opslaan query] om deze SQL op te slaan.  

9. Let erop geen spaties in de query naam te gebruiken. 

10. Klik op [Sluiten] om de SQL builder af te sluiten. 

 

Project tekst / Blad tekst 
 
Optie: 

 

  
 

Tekst id Identificatie voor de query voor referentie 
doeleinden. De tekst ID kan gebruikt worden 
binnen grafische lijsten als # tekst binnen 
lijsten en blad sjablonen. 

Als een eigen SQL wordt gemaakt, moet 
deze binnen een bepaalde reeks vallen. 
(102000 tot 110000)   

Beschrijving De tekst zoals deze in de dialogen zal 

verschijnen. Zwarte teksten kunnen (en 

mogen) worden aangepast. Rode teksten 

kunnen niet worden aangepast. 

Lengte Definitie van de tekstlengte. Modificeer deze 

lengte indien dit noodzakelijk is om 

bijvoorbeeld informatie uit te wisselen met 

uw informatiesysteem (Klik op het veld en 

dan F2). 
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Veldtype Maak uw selectie uit de beschikbare database 

veld typen : 

 
Verander nooit bestaande SEE Electrical 

velden! 

Lijst volgorde Sorteert de inhoud. De volgorde wordt 

bepaald door nummers, en sortering vindt 

opeenvolgend plaats. 

Tonen Klik op  om tonen aan of uit te 

schakelen. 

Formular Voor toekomstige toepassing, nu niet actief  

 

Opmerking: Rood weergegeven tekst kan niet worden aangepast omdat het hier om interne tekst gaat 
die deel uitmaakt van de programmering. Het is wel mogelijk de tekst zichtbaar of onzichtbaar te 

schakelen via de "Tonen" kolom.  

Blad Tekst 

 

Optie: ··  

 

 
 

Tekst id Identificatie voor de query voor referentie 
doeleinden. De tekst ID kan gebruikt worden 
binnen grafische lijsten als # tekst binnen 
lijsten en blad sjablonen. 

Als een eigen SQL wordt gemaakt, moet 
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deze binnen een bepaalde reeks vallen.  
(122000 en 130000) 

Beschrijving Deze tekst wordt binnen de manager 

zichtbaar.  
 

Lengte Definitie van de tekstlengte. Modificeer deze 

lengte indien dit noodzakelijk is om 

bijvoorbeeld informatie uit te wisselen met 

uw informatiesysteem (Klik op het veld en 

dan F2). 

 

Veldtype Maak uw selectie uit de beschikbare database 

veld typen : 

 

 

Lijst volgorde Sorteert de inhoud. De volgorde wordt 

bepaald door nummers, en sortering vindt 

opeenvolgend plaats. 

 

Tonen Klik op  om tonen aan of uit te 

schakelen. 

 

Formular Voor toekomstige toepassing, nu niet actief  

 

Maak een nieuwe project- of bladtekst 
 

Het volgende voorbeeld toont hoe een eigen projecttekst gemaakt kan worden.  

Dezelfde procedure kan gevolgd worden voor een bladtekst. 

 

1. Schuif omlaag naar het onderste gedeelte van de dialoog. 

2. Klik in het "Beschrijvingò veld waar een  wordt weergegeven. SEE Electrical zal een nieuw veld invoegen. 

3. Een  verschijnt links naast de regel. Type een nieuwe omschrijvende tekst, bijv. ñMijn eigen tekstò  

4. Ken nu de gewenste eigenschappen toe 
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5.  
 

6. Het "Tekst IDò moet zich binnen een bepaald gebied bevinden. Klik [OK] zonder deze waarde in te vullen. 

 

 
 

7. Het systeem geeft aan welke mogelijkheden er zijn. In dit geval is ID 102001 dus goed, want het ligt tussen 102000 

ï 110000 

8. Klik [OK] om de nieuwe projecttekst toe te wijzen 

9. Er verschijnt een dialoog. Om deze instellingen op te slaan voor komende projecten kunt u deze lay-out als 

projectstandaard opslaan 

10. Sluit en heropen deze lay-out om hem te activeren 

Object types 
 

Optie: ·· 
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Object id Identificatie voor het object binnen de SEE 
Electrical structuur. Het nieuwe object mag 
een nummer tussen 19400 en 19479 
krijgen. 

 

Beschrijving Deze tekst wordt binnen de manager 

zichtbaar.  
 

Bladtype Hier wordt geselecteerd in welke module 

het nieuwe object geldig is. 

 

 

Component tekst 
 

Optie:  
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Tekst id Identificatie voor de componenttekst 
binnen de SEE Electrical structuur.  

Het nieuwe object moet een nummer 
tussen 162000 en 170000 krijgen. 

 

Beschrijving Deze tekst wordt binnen de manager 

zichtbaar 
 

Bladtype Hier wordt geselecteerd in welke module 

het nieuwe object geldig is.. 

 

 

Lengte Definitie van de tekstlengte. Modificeer 

deze lengte indien dit noodzakelijk is om 

bijvoorbeeld informatie uit te wisselen met 

uw informatiesysteem (Klik op het veld en 

dan F2). 

 

Veldtype Maak uw selectie uit de beschikbare 

database veld typen : 

 

 

Lijst volgorde Hiermee bepaalt u in welke volgorde de 

items inbeeld verschijnen. 
 

Tonen Klik op  om tonen aan of uit te 

schakelen. 
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Formular Voor toekomstige toepassing, nu niet actief  

 

SEE Electrical Modules 
 

Een SEE Electrical projectomgeving bevat verschillende modules die een logische groepering mogelijk 
maken zoals Schemaôs, Paneelbouw en Huisinstallatie. 

Indien u een licentie voor een specifieke module bezit kunt u een nieuw blad binnen die module 
aanmaken door op Start > Nieuw te klikken. Ook toets combinatie ALT-N of rechtsklikken op de module in 
de projectboom en Nieuw selecteren maakt het mogelijk een nieuw blad aan te maken. 

Opmerking: In het geval dat u geen licentie bezit voor een specifieke module kunt u geen wijzigingen in 
bestaande bladen binnen die module aanbrengen, maar de bladen wel bekijken of afdrukken. 

Module eigenschappen, algemeen 

 

 

Startï Eigenschappen ïModule 

 

Als de eigenschappen van een van de beschikbare modules worden geopend, heeft u (minimaal) de mogelijkheid het 

te gebruiken tekeningsjabloon in te stellen. 

¶ Start ï Eigenschappen ïModule. 

of 

¶ Rechtsklik en selecteer Eigenschappen vanuit het pop-up menu. 

Afhankelijk van de geselecteerde module kunnen verschillende dialogen met verschillende instellingen 
verschijnen. 

¶ Wijzig de bewuste instellingen. 

¶ Klik OK om de dialoog te verlaten. 

Schema's 

 

Elektrotechnische schemaôs vormen een belangrijk deel van een elektrotechnisch engineering project. Indien de 

Schema module deel uitmaakt van uw licentie kunt u elektrotechnische schemaôs maken. Indien u een component 

invoegt in een schema worden alle gegevens opgenomen in de databases. 

 

U kunt een nieuw blad aanmaken.  

 

 
 

Dit menu kan geactiveerd worden door op de knop "Nieuw" te klikken binnen het paneel Blad of door te 

rechtsklikken op waarna u de optie Nieuw kunt selecteren. 

U kunt nu bladen toevoegen en, indien u de module Standard of Advanced bezit, andere bewerkingen op bladen 

uitvoeren.  



 

Handleiding SEE Electrical V7R2 Aanpassen van de applicatie  ¶  87 

 

Opmerking: Een schemablad binnen SEE Electrical laat meestal elektrotechnische componenten zien, 
die met elkaar verbonden zijn. Een schemablad binnen SEE Electrical wordt in een schaal van 1:1 
getekend, de symbolen hoeven niet verschaald te worden.  

Diverse opdrachten zijn uitsluitend toegankelijk wanneer tenminste een schemablad geopend is. 

 

Nieuw blad Deze opdracht dient ervoor een nieuw blad aan te maken. Het is pas 
toegankelijk, als het project open is (en dus bekend). 

Openen blad Deze opdracht wordt gebruikt om een bestaande pagina in het project te 

openen. Deze opdracht is pas toegankelijk, als het project open is (en dus 

bekend) en tevens meer dan een blad in het project aanwezig is.  

 

Wis blad 

Deze opdracht wordt gebruikt om de actieve pagina te wissen. 

Invoegen ruimte  Standard: Automatisch invoegen optionele nummers van bladen tussen twee 

bestaande bladen in Pas op!: Deze opdracht is niet ongedaan te maken. 

Wissen ruimte 

voor blad 
Standard: Automatisch verwijderen van nummers van bladen tussen twee 

bladen in. Pas op!: Deze opdracht is niet ongedaan te maken. 

Kopieer blad Advanced: Maakt een complete kopie van het hele blad. Wanneer deze 

functie actief is verschijnt het blad gegevens menu. Referenties worden 

automatisch ververst. 

Bladinformatie  Geeft informatie weer over het betreffende blad 

Eigenschappen Geeft alle eigenschappen weer van het desbetreffende blad. 

 

Standard: SEE Electrical Standard ondersteunt: ñReferentiebepalingenò zoals beschreven op blad 991 samen met 

IEC61346 standaard serie. 

Wanneer een blad aangemaakt wordt met een gemeenschappelijke functie (=) kunt u PER FUNCTIE met 

bladnummer 1 (of desgewenst 0) beginnen. Op die manier groepeert u de bladnummering per functie. 

 

"Normale weergave", gegroepeerd volgens functie: 
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Nieuwe weergave, gegroepeerd via bladnummer. 

De instelling is te vinden via de project eigenschappen 

 

 
 

HINT 1: Meer informatie is terug te vinden in hoofdstuk ñProjectvoorbeeld 2ò zoals beschreven op blad 418 

Schemaôs US / IEEE 
Elektrotechnische schemaôs vormen een belangrijk deel van een elektrotechnisch engineering project. SEE Electrical 

biedt ook speciale modules aan die aan landelijke eisen aangepast zijn. Met betrekking tot de Verenigde Staten en 

Canada werd een special schema module aangepast aan de IEEE standaard. 

 

Het belangrijkste verschil tussen IEC (Europese) en IEEE schemaôs is dat IEC schemaôs (volgens IEC 61082) 

werken met ñpadenò of ñstramienenò als referentie standaard terwijl IEEE gebruik maakt van regels die 

onderverdeeld zijn in 1,2 of 3 secties. 

Let erop dat u nooit schemaôs in beide modules binnen hetzelfde project aanmaakt 

Indien de Schema IEEE module deel uitmaakt van uw licentie kunt u elektrotechnische schemaôs maken. Indien u 

een component invoegt in een schema worden alle gegevens opgenomen in de databases. 
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Huisinstallatie 

 

Het aanmaken van een Nieuw blad in Huisinstallatietechniek kan gedaan worden door te rechtsklikken op 

 en vervolgens "Nieuw bladò. 

 

In het ñTekenenò menu komen diverse muur-, raam-, deur- en venster tekenfuncties beschikbaar indien deze module 

actief is en tevens minimaal een huisinstallatie schema geopend is. Buiten deze toegespitste tekenfunctionaliteit zijn 

natuurlijk ook de al standaard aanwezige tekenfuncties te gebruiken. 

 

Hint: Als een nieuw blad wordt aangemaakt, kan het voorkomen dat de schaal en eventueel ook de schaal van de 

symbolen moet worden aangepast. Dit kan gebeuren in de tekeningeigenschappen van de gebruikte 

tekeningsjabloon. Een schaal van 1:100 wordt vaak gebruikt voor huisinstallaties. De Huisinstallatiesymbolen 

binnen de NEN5152-HI bibliotheek zijn al opgeslagen met deze schaal 1:100 zodat ze direct gebruikt kunnen 

worden. 

Paneelbouw 

 

Het aanmaken van een Nieuw blad in Paneelbouw kan gedaan worden door te rechtsklikken op  

en vervolgens "Nieuw blad. 

 

Deze module kan samenwerken met de Schema module, mits deze minimaal Standaard niveau heeft. 
Componenten die u in de schema module gebruikt kunnen ook in de paneel module worden gebruikt en 
omgekeerd. Deze samenwerking tussen de module kan uitsluitend functioneren indien gebruik wordt 
gemaakt van de type database.  

In het ñPaneel ò menu komen diverse paneel- rails- en kabelgoot tekenfuncties beschikbaar indien deze module 

actief is en tevens minimaal een paneelbouw schema geopend is 

Buiten deze toegespitste tekenfunctionaliteit zijn natuurlijk ook de al standaard aanwezige tekenfuncties te 

gebruiken. 

 

U kunt panelen binnen de Paneelbouw module maken met behulp van de opdrachten binnen ñTekenenò 
en ñPaneelò categorie±n. Daarbij kunt u gebruik maken van specifieke symbolen uit de ñPaneelò 
symbolenbibliotheken. Ook het opnemen van componenten direct uit de typedatabase, met gekoppelde 
symbolen, is mogelijk. 

 

Hint: Als een nieuw blad wordt aangemaakt, kan het voorkomen dat de schaal en eventueel ook de schaal van de 

symbolen moet worden aangepast. Dit kan gebeuren in de tekeningeigenschappen van de gebruikte 

tekeningsjabloon. Een schaal van 1:10 wordt vaak gebruikt voor paneelbouw. 

 
 

De eigenschappen van de Paneelbouw bieden u de mogelijkheid te bepalen welk tekeningsjabloon wordt gebruikt, en 

te bepalen of per component meerdere paneelbouwsymbolen geplaatst moeten kunnen worden.  

 

Klik op de Eigenschappen. 

 

De volgende instellingen zijn toepasbaar:  
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Sjabloon voor tekening 
  

Bepaal hier welk tekeningsjabloon gebruikt moet worden. Paneelbouw tekeningsjablonen gebruiken meestal een 

schaal van 1:10 (waarmee de tekening objecten kan bevatten die binnen de afmeting 4200*2970 vallen) 

 

Handhaaf hoek elektrische tekstattributen tijdens draaien 
 

De teksthoek van symbolentekst blijft ongewijzigd als symbolen gedraaid worden behouden  

 

Invoegen subtype(s) en componenten(en) met meerdere types uit de selectielijst 
 

Het is mogelijk meerdere afbeeldingen te plaatsen per componentcode, als deze via de types zijn toegewezen. Denk 

daarbij aan bijvoorbeeld een relaisvoet (type) dat bij een relais hoort. Het relais is immers alleen op de rail te 

monteren met de voet, dus deze moet ook besteld worden. 

De volgorde waarin u de types toewijst aan een component is wel belangrijk, in het paneel is het dan handig als u 

eerst de voet plaatst, en daarna pas het relais erop steekt. Hulpblokken moeten pas verschijnen als het relais of 

component met externe contacten geplaatst is zodat ze op de juiste plek ñgemonteerdò kunnen worden. 

Plaats subtypes en meerdere types zonder onderbreking vanaf selectielijst 

De gehele selectie wordt geplaatst, heeft u bijvoorbeeld relaisvoet en relais aan een product gekoppeld zullen deze 

naast elkaar geplaatst worden. 

Indexeren componenten, eenmalig vermelden per klemmenstrook 

Stuur hiermee of alle klemmen in de indextabel verschijnen of slechts de eerste klem van een klemmenstrook 

Andere documenten 
 

SEE Electrical maakt gebruik van Microsoft Active-X technologie. Dit maakt het mogelijk documenten uit andere 

applicaties die Active-X ondersteunen op te nemen binnen het project of verwijzingen te maken naar documenten die 

niet binnen het SEE Electrical project zijn opgenomen.  

Ander document toevoegen: 
 

1.) Rechtsklik op de "Andere documenten" node, en selecteer: "Nieuw blad". 

2.) De pagina verschijnt en stel een gewenst nummer in voor het nieuwe document. 

3.) Er verschijnt het volgende Object menu: 

 

Deze lijst laat alle applicaties zien die door SEE Electrical gebruikt kunnen worden.  
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Als een applicatie niet in de lijst verschijnt, is dit geen fout van SEE Electrical maar duidt dit erop dat het bewuste 

programma niet op de juiste wijze met Windows kan communiceren, en daardoor ook niet met SEE Electrical. 

 

 
 

4.)In de lijst kan men nu de gewenste applicatie kiezen. 

5.)Hierbij mag men een nieuw type maken of een bestaand document aanmaken. 

6.)Klik OK 

7.)Wanneer het pictogram is geopend zal de actuele pictogram(balk) van het actieve program verschijnen in SEE 

Electrical. 

 

Hint: Elk blad binnen de "Andere documenten" module kan en mag afkomstig zijn uit een ander programma. 

 

Database lijsten 
Alle informatie in de tekeningen wordt onmiddellijk in de projectdatabase geschreven. 

De functies binnen de database lijsten maken het mogelijk de gegevens per module gestructureerd te 
tonen. 

(Advanced)  

Het is mogelijk te navigeren tussen database lijsten en tekening door de ñGa naar bladò functie te 
gebruiken, deze is beschikbaar via de rechter muistoets binnen de meeste database lijsten. 

Grafische lijsten 

Grafische lijsten maken het mogelijk de informatie uit de database naar (afdrukbare) lijsten te schrijven zoals de 

componentenlijst (standaard) of de grafische klemmenstrook (Advanced) Indien de grafische lijst al bestaat, wordt 

deze overschreven door de nieuw gegenereerde lijst. Het is mogelijk de bladen te genereren volgens ingestelde 

regels zoals het bladnummer.  

Zie voor meer details ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

Bewerkingen op bladen 
 

Indien de cursor op een blad binnen de project Explorer is geplaats, kan door middel van rechtsklikken een menu 

worden aangeroepen: 
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Nieuw ï Maakt een nieuw blad aan. 

Open ï Opent het geselecteerde blad. 

Wissen ï Wist het geselecteerde blad. 

Ophalen blad Backup ï Roept een menu aan, dat de beschikbare blad backups laat zien. 

Invoegen ruimte(s) voor dit blad ï Ruimte voor nieuwe bladen invoegen, achterliggende bladen worden 
doorgeschoven. (Standard) 

Wissen ruimte voor dit blad ï Hiermee kan het ñgatò tussen bladnummers worden gesloten. (Standard) 

Kopiëren ï Kopieert het geselecteerde blad. (Advanced) 

Informatie ï Toont alle bladinformatie. 

Eigenschappen ï Toont alle bladeigenschappen van het geselecteerde blad. 

Nieuw blad 
 

Met deze opdracht maakt u een nieuw blad aan. De functie is pas toegankelijk als het project aangemaakt en open is. 

 

Wis blad 

 

Wist het geselecteerde blad 

 

Waarschuwing: Er is geen ongedaan maken actie mogelijk. 

Ophalen blad backup 

 

Indien blad backups beschikbaar zijn (Max. 3), kunnen deze gebruikt worden om terug te gaan naar een eerdere 

toestand. Voor meer informatie zie ñòSysteeminstellingenò zoals beschreven op blad 112 

Waarschuwing: Er is geen ongedaan maken actie mogelijk. 
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Invoegen ruimte 

(Standaard) 

Hiermee worden bestaande bladen met het ingestelde aantal doorgeschoven. 

Er worden GEEN nieuwe bladen ingevoegd, deze bewerking past uitsluitend de bladnummering van de bestaande 

bladen aan. Als er dus bladen ingevoegd moeten worden, moet dat volgens de normale methode gebeuren. 

Indien gewenst, kunnen de componenten op de nieuw genummerde bladen automatisch voorzien worden van een 

aangepaste codering  

Wissen ruimte voor blad 

(Standaard) 

Hiermee kan het ñgatò tussen bladen worden gesloten.  

Als er ruimte tussen de bladen aanwezig is, zoals in dit geval tussen blad 1 en 7, kan de ruimte gesloten worden door 

blad 7 te hernummeren naar blad 2, dus een ruimte van ñ5ò wissen. 

Indien gewenst, kunnen de componenten op de nieuw genummerde bladen automatisch voorzien worden van een 

aangepaste codering. 

Waarschuwing: Er is geen ongedaan maken actie mogelijk. 

Kopieer blad 

 

Het actieve blad wordt bij deze bewerking gekopieerd naar een blad met het eerstvolgende bladnummer. Dit kan 

natuurlijk aangepast worden. Daarbij worden de bladbeschrijvingen mee gekopieerd. (Advanced) 

¶ Ken een nieuw bladnummer toe, wijzig de noodzakelijke bladinformatie. 

¶ Componentnamen worden automatisch aangepast aan de nieuwe (blad) situatie, mits de codering niet op ñvrijò staat. 

In dat geval moet u de componenten individueel van een nieuwe codering voorzien. 

 

Het is ook mogelijk bladen tussen projecten te verplaatsen of te kopiëren (met ingedrukte CTRL) via drag&drop in 

de projectboom. Tijdens kopieer acties tussen verschillende projecten worden uitsluitend de bladen zelf gekopieerd 

of verplaatst, niet blad beschrijvingen. (Advanced). 

Waarschuwing: Er is geen ongedaan maken actie mogelijk. 

 

Hint: Indien u de opdracht om een nieuw blad aan te maken uitvoert terwijl de cursor op een bestaand 
blad staat, wordt de bladinformatie mee gekopieerd. Indien de cursor niet op een blad staat, maar op 
de modulenaam zoals ñSchemaò worden geen bladgegevens mee gekopieerd. 

Informatie 

 

Laat de blad informatie van het huidige blad zien. Indien het blad (tekeningsjabloon) beschikt over teksten met de 

juiste blad-informatie attributen kan deze tekst ook standaard zichtbaar gemaakt worden binnen de tekeningsjabloon. 

Eigenschappen 

 

Laat de blad eigenschappen van het huidige blad zien. 
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Kopiëren van bladen tussen projecten onderling 

Advanced 

Binnen de projectverkenner kunt u bladen tussen verschillende (open) projecten kopiëren of verplaatsen 
d.m.v. de Windows Drag&drop methode. Dit werkt ook binnen hetzelfde project. 

HINT: Om een kopie van een blad te maken kunt u de CONTROL toets inhouden tijdens het 
verplaatsen. 

Het kopiëren van bladen tussen projecten is mogelijk indien u rekening houdt met de volgende regels: 

* Beide projecten moeten open zijn. 

* Het kopiëren van bladen is alleen mogelijk binnen dezelfde module, dus van schema naar paneelbouw 
gaat NIET. 

* Voor bladen binnen de Schema module, waarbij het bronproject Functie(=)/locatie(+) gebruikt geldt: 

* Functie(=)/locatie(+) management moet geactiveerd zijn.  

of 

* Als Functie(=) / locatie(+) in het doelproject niet actief is, moeten de Functie(=) / locatie(+) 
velden in het blad uit het bronproject leeg zijn. 

* Als de bron functie (=) anders is dan de doel functie(=), zal de functie(=) van het doel gebruikt worden. 

De gekopieerde bladen zijn een exacte kopie van het originele blad. Dit betekent: 

* Indien u een blad binnen hetzelfde project kopieert moet u de namen van de gekopieerde klemmen 
aanpassen (direct in het schema of via de klemmen editor) omdat ook deze kopieën zijn van het originele 
blad. 

Indien u een blad naar een ander project kopieert hoeven de klemmen waarschijnlijk niet aangepast te 
worden, maar dit geen algemene regel. 

* Indien u een blad binnen hetzelfde project kopieert moet u de namen van de gekopieerde kabels 
aanpassen (direct in het schema of via de kabel editor) omdat ook deze kopieën zijn van het originele 
blad. 

* of 

Indien u een blad naar een ander project kopieert hoeven de kabels waarschijnlijk niet aangepast te 
worden, maar dit is geen algemene regel. 

Indien u de naam van de kabel aanpast op het gekopieerde blad ontvangen alleen de kabeladers op het 
gekopieerde blad de nieuwe kabelnaam. De verbinding tussen de kabel op het originele blad en het 
gekopieerde blad werd door de kopieer actie verbroken. 

* Voor contacten en PLC I/O, Als binnen hetzelfde project de ñmasterò op het gekopieerde blad staat, blijft 
de verbinding tussen contacten en I/Oôs op andere bladen behouden. Als de naam van de master wordt 
aangepast, wordt deze doorgegeven aan de slaves (=contacten en I/O) 

Als de master op een ander blad staat dient u een correcte naam toe te wijzen. Wij adviseren dat u de 
component eigenschappen dialoog opent en controleert of u de juiste naam gegeven heeft. 

HINT: U kunt binnen de module Advanced ook de CopyF / CopyL of CopyP utility gebruiken om complete 

Functie(=)/locatie(+) groepen of bladen te kopiëren, al dan niet met hernoemen. 

Zoek en vervang tekst 

 

De Zoek en vervang pop-up opdracht is beschikbaar binnen het module context menu. Met behulp van deze 

opdracht kunt u eenvoudig teksten zoeken en vervangen. 

De zoekopties zijn: 

¶ "Hoofdlettergevoelig" 
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Rekening houden met hoofdletters of niet. 

¶ "Alleen geheel woord" 

Als deze optie NIET wordt gekozen zal elke tekst gevonden worden die het gezochte gedeelte bevat. 
Voorbeeld: de woorden  

Kabels 

en 

Kabelschoen 

maken deel uit van uw tekening. 

U wilt de tekst ñKabelsò vervangen door "draden" op alle plaatsen waar de tekst wordt gevonden. Indien u 
niet de optie ñAlleen geheel woordò aanzet, zal ook het woord ñKabelschoenò vervangen worden door 
ñdradenò. 

Indien u de tekst "motr" binnen de teksten "motr 1", "motr 2" etc. naar "motor" wil veranderen moet u de 
optie niet aanzetten. 

Het is dus mogelijk tekstgedeeltes te vervangen. Wees voorzichtig met uw selecties om ongewenste 
resultaten te voorkomen. Het is een goed idee om voordat u deze actie gaat uitvoeren u eerst het project 
incheckt. Als u daarna het project weer opent en de actie uitvoert kunt u altijd het ingecheckte project 
terughalen mocht het resultaat ongewenst zijn. 

¶ "Exact zoeken" 

Alleen als de exacte (regel) tekst gevonden wordt, gaat de functie verder 

Bijvoorbeeld: ñMotorò moet omgewisseld worden met ñVentilatorò maar alleen waar motor staat, en niet 
motor 1. In dat geval heeft u deze optie nodig. 

 

Autogen 
 

 

Rechtsklik op Schema 

 

Dit is een van de kenmerken van Advanced, en is beschikbaar binnen de module Schema. 

 

Met Autogen bent u in staat met behulp van een externe Access database of een Excel bestand veel voorkomende 

schema's automatisch te laten genereren. 

Het systeem kan dan speciale componentgroepen volautomatisch in de schema's invoegen en deze voorzien van de 

juiste codes, zoals u deze vooraf in de Access database of Excel werkblad hebt ingevuld. 

De functie biedt veel mogelijkheden, omdat het toepassingsgebied enorm groot is. In het voorbeeld wordt 

beschreven, hoe aan de hand van een Excel werkblad een reeks schema's gegenereerd kan worden. Het 

desbetreffende Excel sheet is meegeleverd en bevindt zich in de map ñAutogenò, die wederom in de SEE Electrical 

map is geplaatst.  
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Ook dient het symboolbestand "Autogen.ses" in de "Symbols" folder aanwezig te zijn. De functie zal de gebruikte 

symbolen uit de map ñDEMOò, die zich in dit "Autogen.ses" database bevindt, gebruiken tijdens het genereren van 

de schema's. Deze instellingen kunnen natuurlijk aangepast worden aan uw situatie, voor het voorbeeld is het handig 

doordat al deze instellingen tijdens de installatie al gedaan zijn. Hierdoor kunt u het voorbeeld zelf genereren nadat u 

enkele instellingen aan uw situatie aangepast heeft.  

Het gaat daarbij om de plaats van de SEE Electrical installatie, als dit niet C:\Program Files(x86)\IGE+XAO\SEE 

Electrical V7R2 is, en in het bijzonder de plaats van het ñAutogen.sesò en het ñAG-V7R2.xlsò bestand.  

 

In de ñAutogenò map kunt u het voorbeeld Excel werkblad "AG-V7R2.xls " vinden. Dit bestand is voorzien van 

diverse werkbladen en een mogelijkheid bestaande symboolgroepen via een selectievenster in de actieve lijst te 

kopiëren.  

 

Ook kan tijdens de selectie van symbolen en symboolgroepen een voorbeeld zichtbaar worden gemaakt. 

Goede kennis van de werking van SEE Electrical, en in het bijzonder symbolen en tekeningsjablonen is 

noodzakelijk.  

Ook het werken met de standaard functionaliteit van Microsoft Excel of Microsoft Access is nodig om productief 

met Autogen aan de slag te kunnen gaan. 

Autogen met een Excel® bestand. 

 

Hier volgt een omschrijving van de werkwijze die door SEE Electrical gebruikt wordt voor het automatisch 

genereren van elektrische schemaôs met de functie AUTOGEN 

Het genereren van schemaôs gebeurt met behulp van speciaal aangemaakte symboolgroepen uit het pakket. 

Deze symboolgroepen zijn eenvoudig aan te maken in SEE Electrical. 

Een symbool groep bestaat namelijk meestal uit een of meerdere symbolen met twee speciale "begin" en "einde" 

tekst attributen.  

 

 

 

Deze beveiliging heeft (onder andere) twee belangrijke teksten. De componentnaam (1F4) en de functieomschrijving 

(Power1). Bij de aanmaak van een symbool worden deze beide teksten door speciale teksten vervangen, zodat 

Autogen deze teksten kan vervangen door teksten die in het Excel werkblad of een Access database door u ingevuld 

zijn. 
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Om deze te refereren aan uw Excel blad dient u deze vooraf in de component groep te wijzigen zoals het vorige 

figuur laat zien.  

Dat betekent dat component teksten vervangen worden door de inhoud van bepaalde kolomnamen in Excel. In het 

vorige plaatje zou de code van de component bepaald worden door de inhoud van kolom F en de functietekst door de 

inhoud van kolom G. 

Omdat dit inhoudt, dat u bij het aanmaken van de componentgroepen al precies weet die kolom(men) u gaat 

gebruiken, is er ook een tussenweg mogelijk. Deze tussenweg heet "Alias" en is een veelgebruikt principe in 

database toepassingen. Stel dat u de tekst F vervangt door een betere omschrijving zoals "functietekst". 

 

De Autogen applicatie kan daarmee werken, mits u ervoor heeft gezorgd dat er een werkblad "Alias" is en de optie 

actief is. Dit werkblad behoort twee kolommen te hebben: De omschrijving in de symboolgroepen (hier dus 

functietekst) en de daadwerkelijke kolom in dit werkblad waar de gewenste inhoud staat, bijv. AA. Op die manier is 

het mogelijk gestructureerd en comfortabel te werken.  

 

Elke component groep die u wilt gebruiken voor het genereren van schemaôs uit Excel, dient tevens voorzien te 

worden van een begin marker en een einde marker, Dit zijn de teksten B en E die gemaakt kunnen worden door het 

toekennen van attributen hieraan.  

Deze teksten zijn van belang voor de plaatsing op uw blad ten opzichte van elkaar. 
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De markering B is een enkele letter met tekstattribuut "SymboolStart marker" 

De markering E is een enkele letter met tekstattribuut "SymboolEinde marker" 

 

Een componentgroep zal er dus zo uit kunnen zien. Een volgende componentgroep zal geplaatst worden op het 

"SymboolEinde" symbool van deze groep. Zo worden ze als een ketting aan elkaar geregen. Het systeem kan 

berekenen of het wel op het blad past. Zo niet, wordt automatisch een ander schemablad aangemaakt.  

In principe kan elke bestaande groep op die manier eenvoudig aangepast worden om binnen de Autogen functie 

toepasbaar te zijn. 

Het schema zal dan volgens de volgende figuur opgebouwd worden: 

 

Om automatische schemaôs uit een Excel blad te genereren heeft u minimaal 1 blad met een bereik van 3 kolommen 

nodig. 

Draadgegevens via het Excelblad 

Via de Excel tabel is het mogelijk een aantal draadeigenschappen door te geven aan de verbindingen. 
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De veldnamen, hier is gekozen voor #Wiresize, #WireColor, #Wirenumber en #PotNo kunt u aan de aliastabel 

toevoegen, via deze aliastabel kunt u dan echte Excelkolommen toewijzen. 

Autogen voorbeeld Excel® bestand "AG-V7R2.xls " 

 

Als voorbeeld staat onder deze paragraaf het werkblad "Symbolen" afgebeeld.  

Tip: Verander de naam van dit werkblad niet, binnen het Excel sheet worden VBA scripts gebruikt, die naar 

"Symbolen" verwijzen!  

Het werkblad "Sheet2" bevat alle groepen die geselecteerd kunnen worden. Dit is de plaats om eigen groepen toe te 

voegen. Vergelijk dit met een soort symboolbibliotheek, waaruit te bruikbare elementen kunnen worden gehaald. De 

uiteindelijke selectie van het nieuw te genereren project vindt plaats in werkblad " 

 

Hierbij is:  

 

Kolom A (Symboolnaam)  
 

De kolom die u gebruikt om de naam van uw symbool in te vullen. Dit is dan de naam die u gebruikt heeft om het 

symbool in de SEE Electrical bibliotheek op te slaan. Standaard heet deze bibliotheek Autogen.ses 

 

Kolom B (Code) 

 

Hierin kunt u aangeven dat het systeem een nieuw blad MOET aanmaken, nadat het bewuste symbool is geplaatst. 

Als u, nadat een symbool (groep) geplaatst is, een nieuw blad wil genereren hoewel er nog plaats is voor een 

volgende groep op het blad kunt u dit doen door een "S" in deze kolom te plaatsen. Een getal bepaalt hoeveel 

kolommen overgeslagen worden voordat het volgende symbool geplaatst zal worden. U kunt dus 3 invullen, als het 

volgende symbool pas drie kolommen verder geplaatst mag worden. De breedte van de kolommen wordt uit de 

gebruikte tekeningsjabloon gelezen.  

 

Kolom C (Tekeningsjabloon)  
Bevat de tekeningsjabloon dat gebruikt wordt. Als meerdere groepen achter elkaar geplaatst worden, dit is enerzijds 

afhankelijk van de 'breedte' van de groepen en of de "S" gebruikt is, zal steeds tekeningsjabloon gebruikt worden dat 

aan de eerste groep is toegewezen.  
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We maken gebruik van de ingevulde componenten op werkblad "Symbolen" van het AG-V7R2.xls bestand 

Het is eenvoudig hier straks zelf groepen toe te voegen en te wissen. Het voorbeeld beschrijft de instellingen die de 

relatie tussen SEE Electrical en het Excel bestand leggen.  

 

Omdat er van uit gegaan wordt dat u de basis functionaliteit van het pakket SEE Electrical beheerst, gaan we in dit 

voorbeeld niet in op het aanmaken van bladen in het pakket. 

Ook het begrip tekening sjabloon (normblad,/kader) wordt verondersteld bekend te zijn. 

 

Werkblad Selecties binnen voorbeeldbestand AG-V7R2.xls 

 

Binnen werkblad Selecties zijn diverse selecteerbare opties opgenomen. Dit maakt het gebruik van een Excel 

bestand eenvoudiger, mits u de technieken van Excel kent die wij hiervoor gebruikt hebben ( zoals data valideren en 

naamvariabelen) 

 

 

De binnen werkblad Symbolen selecteerbare gegevens voor Symbolen, Kaders en code kunnen in dit werkblad 

eenmalig ingevuld worden.  
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Belangrijk: De symbolenbibliotheek en sub map symbolen moet in cel E2 en F2 correct worden ingevuld, anders 

werkt het symboolvoorbeeld in werkblad Symbolen niet. In het geval dat de symbolenfolder niet gevonden wordt, 

meldt Excel dit op de volgende manier: 

  

Als u aanpassingen doet in het pad naar de symbolen is het noodzakelijk het Excel bestand op te slaan, te sluiten en 

vervolgens weer te openen. Selecteer daarna een symbool. Op dat moment moet het symbool in het venster 

verschijnen. 

 

Aanmaak van een automatisch gegenereerd project 
 

Noem het eerste project Autogen-Voorbeeld (dit slechts als voorbeeld, u mag elke niet-bestaande naam gebruiken. 

Gebruikt u een bestaande projectnaam, zal dit project overschreven worden) 

Daarna kunt u de Autogen dialoog openen door te rechtsklikken op ñSchemaò 

 

 

Het afgebeelde venster bevat de instellingen voor een automatisch gegenereerd project, gebaseerd op AG-V7R2.xls. 
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U kunt zelf een Excel bestand maken, let er wel op dat de instellingen aangepast worden zodat SEE Electrical de 

juiste gegevens uit de juiste kolommen kan lezen. 

Tip: In folder Autogen staat een REG bestand AutogenV7R2.reg. Als u op dit bestand dubbelklikt binnen de 

Windows verkenner en vervolgens accepteert, worden alle noodzakelijke instellingen voor Autogen gezet. Als 

laatste hoeft u alleen nog het juiste Excel bestand te kiezen. 

 

 

Tab Brongegevens 

 

 
Algemene instellingen Autogen 

 

 

 

Het eerste bladnummer dat gegenereerd gaat 

worden. Het is mogelijk met hetzelfde Excel 

bestand meerdere genereer acties uit te voeren, 

waarbij steeds het startblad wordt aangepast 

 
De geplaatste symbolen worden als groep 

opgenomen op het gegenereerde blad.  
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Tab Project 

 

 
Relevante projectgegevens  

 

Dit is de werkblad naam ( of Access tabel naam 

indien het op een Access bestand gaat) binnen het 

geselecteerde Excel bestand waaruit SEE Electrical 

de projectgegevens kan lezen.  

 

Dit geeft aan binnen welke cellen/kolommen de 

gegevens te vinden zijn  

 

Dit is de kolom waarin de tekst ID terug te vinden 

is. Dit is de identificatie van de velden binnen de 

projectgegevens. Dit is nodig om de eigen 

projectgegevens aan de juiste velden te koppelen.  

 

In deze kolom staat de tekst die in het gegenereerde 

project gebruikt zal worden.  

 

Voorbeeld AG-V7R2. XLS  

 

 
 

Tab Pagina 
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Relevante bladgegevens 

 
Dit is de werkblad naam ( of Access tabel 

naam indien het op een Access bestand 

gaat) binnen het geselecteerde Excel 

bestand waaruit SEE Electrical de 

bladgegevens kan lezen.  

 

Dit geeft aan binnen welke 

cellen/kolommen de gegevens te vinden zijn  

 

Dit is de kolom waarin de tekst ID terug te 

vinden is. Dit is de identificatie van de 

velden binnen de bladgegevens. Dit is nodig 

om de eigen bladgegevens aan de juiste 

velden te koppelen.  

 

In deze kolom staat de tekst die in het 

gegenereerde project gebruikt zal worden.  

 

Voorbeeld AG-V7R2. XLS  

 

 

 

Indien u bij ñBlad.Omschrijving regel01ò een verwijzing zoals #DA invult, zal deze waarde (in dit geval) uit het 

ñSymbolenò werkblad, kolom DA gelezen worden.  
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Tab Symbool 

 

 
Relevante symbool gegevens 

 

Dit is de werkblad naam ( of Access tabel naam 

indien het op een Access bestand gaat) binnen het 

geselecteerde Excel bestand waaruit SEE Electrical 

de symboolgegevens kan lezen.  

 

Dit geeft aan binnen welke cellen/kolommen de 

gegevens te vinden zijn  

 

Dit is de kolom waarin de naam van het 

tekeningsjabloon staat dat gebruikt wordt door 

Autogen. U kunt verschillende tekeningsjablonen 

gebruiken binnen (in dit geval) kolom C in 

werkblad Symbolen. 

 

De kolom waarin de symboolnaam staat die 

gebruikt moet worden. 

 

De kolom waarin de code staat die gebruikt kan 

worden.  

De volgende codes zijn mogelijk: 

S         Nieuw blad  

2S       2 nieuwe bladen (3S, 4S etc. is ook 

mogelijk) 

1         1 pad overslaan 

2         2 paden overslaan etc. 

 

Voer hier de naam van de symbolenbibliotheek in, 

let erop dat ook de juiste extensie (SES) wordt 

gebruikt.  

 

De mapnaam binnen de symbolenbibliotheek 

waarin de Autogen symbolen zijn opgeslagen.  

 

Meestal is deze optie ingeschakeld, Het eerste ñBò 

tekstattribuut van het eerste geplaatste symbool zal 

op coördinaat 50,275 geplaatst worden. Het 

maximale bereik in X richting is hier 405. Deze 

waarden beschrijven dus een rechthoek waarbinnen 

de symbolen geplaatst worden. Als het systeem een 

symbool niet kan inpassen, wordt een volgend blad 

gebruikt.  
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Als geen gebruik wordt gemaakt van de begin- en 

eindmarkers, kan voor de X, Y methode worden 

gekozen.  

Daarbij is het mogelijk de X en Y waarde via het 

Excel bestand te lezen en de symbolen op een 

nauwkeurig (vooraf) bepaalde positie te plaatsen. 

Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld optionele 

symbolen in een schema te plaatsen, op elke vooraf 

bepaalde positie. Het voorbereiden van een 

dergelijk schema kost wel meer werk omdat vooraf 

elk symbool op de juiste plek moet worden gezet 

en de coördinaten ervan bepaald. Voor sommige 

soorten projecten is deze aanpak de meest 

efficiënte. 

Het is NIET mogelijk beide methoden (XY en 

Begin/einde markering) te combineren.  

 

 

Tab Alias 

 

 
Optionele Alias gegevens 

 

Dit is de werkblad naam ( of Access tabel naam indien 

het op een Access bestand gaat) binnen het 

geselecteerde Excel bestand waaruit SEE Electrical de 

alias gegevens kan lezen.  

 

Dit geeft aan binnen welke cellen/kolommen de 

gegevens te vinden zijn  

 

Dit is de kolom waarin de aliasnaam staat. Dit is de 

naam, voorafgegaan door een #, die binnen de symbolen 

aan een eigenschap is toegewezen. Bijvoorbeeld POP01 

voor PLC operand 00 

 

De kolom in het werkblad ñAliasò waarin de kolom staat 

die binnen werkblad Symbolen wordt gebruikt.  

 

Voorbeeld AG-V7R2. XLS  
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SEE Electrical opdrachten 

De opdrachten binnen SEE Electrical zijn opgeslagen binnen Categorieën. Elke Categorie bevat 
verschillende Panelen. Het Paneel bevat de individuele opdrachten. Indien niet alle opdrachten getoond 
kunnen worden wordt er een extra menu (sub-paneel) geopend. In het volgende voorbeeld wordt het 
Pijlen sub-paneel getoond: 

 

 

 

Bestand menu 
 

Het Bestand menu bevat opdrachten om projecten aan te maken en te openen, om te printen en om 
standaard instellingen vast te leggen. 

De beschikbaar van deze opdrachten hangt ervan af of het project open is of niet. 

Indien de geselecteerde stijl 2010 of Windows 7 is, wordt het Bestand menu als categorie getoond. 

 

 De 2007 stijl laat het Bestand menu als knop zien. 

 

Voor meer informatie zie Applicatie Stijlen 

Archiveer Project 

 

 
BESTAND ï ARCHIVEREN  

 



 

110  ¶  SEE Electrical opdrachten Handleiding SEE Electrical V7R2 

Deze functie archiveert een compleet SEE Electrical project. De opdracht is uitsluitend beschikbaar als er geen 

project open is. 

 

Gearchiveerde projecten worden automatisch gecomprimeerd (gezipt) en krijgen de extensie (*.cpa). Ze worden in 

de "Projects" folder opgeslagen. Na het comprimeren zal het systeem vragen of het origineel gewist dient te worden. 

Als u hierop "nee" antwoord, zal zowel het (grote) SEP als ook het zojuist gearchiveerde CPA bestand aanwezig 

zijn. Het door SEE Electrical gebruikte comprimeerformaat is ZIP, alleen de extensie (CPA ) is anders  

 

Archiveer gelinkte bitmaps en/of hyperlinks 
In het geval dat u gebruik maakt van gelinkte bitmap bestanden zoals bijvoorbeeld een logo kunt u dit bestand (of 

bestanden) in de folder plaatsen waar het project staat.  

Dit geldt ook voor hyperlinks naar Excel of PDF bestanden. 

Plaats deze bestanden in de folder waar het project staat. 

Tijdens het archiveren worden al deze bestanden, indien gewenst,  meegenomen in het comprimeerde bestand.  

 

Procedure archiveren project 
 

¶ Open projecten moeten gesloten worden 

¶ Selecteer deze opdracht. 

¶ Selecteer het project dat u wilt archiveren. 

¶ Openen (deze opdracht start het archiveren) 

 

 
 

¶ Het project werd nu gecomprimeerd en gearchiveerd.  

¶ U krijgt nu de vraag of het origineel gewist moet worden. Meestal is dit niet nodig, u hebt nu een extra (veiligheid) 

kopie van het project.  

¶  

 
 

¶ Antwoord hier Ja of Nee 

Gearchiveerde projecten kunnen weer gere-archiveerd worden met de Re-archiveren Project functie 

OPMERKING: U kunt meerdere projecten tegelijkertijd selecteren 
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Re-archiveren Project 

 

 
BESTAND ï RE-ARCHIVEREN é  

   

 

Gearchiveerde projecten kunnen worden gere-archiveerd (en dus weer bewerkbaar worden) met deze functie. Deze 

functie zal een met SEE Electrical gearchiveerd project weer "uitpakken" zodat u het weer (verder) kunt bewerken 

SEE Electrical gearchiveerde projecten worden automatisch gecomprimeerd (gezipt) en krijgen de extensie (*.cpa).  

 

¶ Open projecten moeten gesloten worden. Zie  

¶ Selecteer deze opdracht. 

¶ Selecteer het project dat u wil re-archiveren. 

¶ Het project wordt nu gedecomprimeerd en gere-archiveerd waarna het weer als "normaal" project gebruikt kan 

worden. 

OPMERKING: Als u de extensie CPA hernoemd naar ZIP kunt u de gecomprimeerde projecten ook 
via Windows uitpakken. 

Comprimeer project 

 

 
BESTAND ï COMPRIMERENé  

 

Alle data in SEE Electrical wordt opgeslagen in Windows Compound bestanden, in een Microsoft ® Access 

database. Tijdens het werken met SEE Electrical worden deze bestanden groter.  

Deze functie comprimeert het Compound bestand dat het project bevat. Het is dezelfde functie die ook in Microsoft 

Access te vinden is.  

 

OPMERKING: U kunt meerdere projecten tegelijkertijd selecteren, gebruik in dat geval de CTRL toets 
tijdens de selectie om meerdere bestanden te activeren 

 

OPMERKING: U kunt projecten ook volautomatisch laten comprimeren tijdens de ñIncheckò cyclus 
indien de SafeMode optie aan staat, of via de Systeeminstellingen als u de SafeMode niet gebruikt. 

 

Comprimeer symbolen databases 

 

 
BESTAND ï COMPRIMEER SYMBOOL DATABASES  

 

Alle data in SEE Electrical wordt opgeslagen in Windows Compound bestanden, in een Microsoft ® Access 

database. Tijdens het werken met SEE Electrical worden deze bestanden (fors) groter doordat de bewerkingen 

vastgelegd worden binnen de database en pas gewist worden als de database gecomprimeerd wordt. 

Deze functie comprimeert de symbooldatabases en de typedatabase (Types.SES). Het is dezelfde functie die ook in 

Microsoft Access te vinden is 

De functie is uitsluitend toegankelijk als geen project actief is.  

 

¶ Open projecten moeten gesloten worden.   

¶ Selecteer deze opdracht. 

¶ De functie wordt uitgevoerd.  
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De tijd die deze opdracht in beslag neemt is afhankelijk van de grootte en aantal symboolbibliotheken in de Symbols 

folder zoals ingesteld in de Systeeminstellingen 

Het is een goed idee deze functie bijvoorbeeld maandelijks uit te voeren, zeker als u veel wijzigingen in de 

symbolendatabases en/of artikel (type) database uitvoert. 

 

Systeeminstellingen 

 

 
BESTAND ï SYSTEEMINSTELLINGEN KNOP 

HINT 1: U kunt systeem instellingen uitsluitend benaderen als GEEN project actief is, dus alle projecten gesloten. 

Dit geldt overigens ook voor de procedure om de licentie te activeren.  

HINT 2: Het afsluiten van de Systeeminstellingen d.m.v. OK kan enige tijd duren voordat de dialoog lijkt te sluiten, 

de zandloper verschijnt dan. Dit is normaal, op dat moment voert SEE Electrical een aantal controles uit op de 

aanwezigheid van een aantal essentiële bestanden. Mochten enkele belangrijke bestanden niet aanwezig zijn of niet 

door de test komen, zal SEE Electrical dat melden. 

 

 
 

De primaire parameters voor het uitvoeren van SEE Electrical kunnen gevonden worden in deze opdracht 

 

Ruiter:  

 

Backup 
 

Via de instelling "Backupò kan het systeem via een interval tussen 5 en 30 minuten ervoor zorgen dat de schema's 

die bewerkt worden automatisch worden opgeslagen. 
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De tekeningen worden in een nieuwe folder "Temp" opgeslagen, in de SEE Electrical installatiefolder. Er worden 

maximaal drie back-ups per schemablad opgeslagen volgens het FirstInFirstOut principe, dus de situatie van 15 tot 

90 minuten geleden kan hersteld worden, afhankelijk van het gebruikte interval. Van lege bladen wordt geen back-up 

gemaakt. 

Het is altijd mogelijk een back-up van een blad terug te halen (mits er back-ups aangemaakt werden doordat deze 

functie actief was) te rechtsklikken op het bewuste blad in de projectboom. 

 

   
 

Selecteer deze optie en de beschikbare back-ups zijn zichtbaar: 

 

 
 

Selecteer het gewenste bestand en gebruik de knop "Ophalen" 

 

Documenten 
 

 
 

Hiermee komen binnen het tekenscherm extra tabs beschikbaar. Met deze tabs is het mogelijk sneller door het 

project te navigeren. 

De open bladen worden in het geheugen van de grafische kaart geladen, het beschikbare geheugen van deze 
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grafische kaart bepaald daarom hoeveel schermen bijgehouden kunnen worden. Er wordt steeds het ingestelde Max. 

aantal bladen in het geheugen gehouden.  

 

 
 

Het aantal bladen dat in het geheugen wordt gehouden heeft invloed op de snelheid van het programma. Enerzijds 

door het geheugen dat in beslag wordt genomen en anderzijds doordat SEE Electrical de bladen constant bijwerkt. 

Selecteer daarom een bij uw systeem passende waarde. De plaats waar de tabbladen verschijnen is vrij instelbaar. 

 

Comprimeren/Archiveren 
 

 
 

Comprimeren Tek. binnen project bij opslaan 
 

Deze functie zal ervoor zorgen dat elk blad zo compact mogelijk binnen de project database wordt opgeslagen. Dit 

maakt het project kleiner, maar het openen en opslaan van de bladen iets trager.  

Optie kan vrij in- of uitgeschakeld worden. 

 

Auto comprimeren project bij sluiten project 
 

Het opgeslagen project wordt zo efficiënt mogelijk opgeslagen, zodat het de minimale ruimte op de harddisk zal 

innemen. Dat gebeurt ook als de SafeMode niet geactiveerd is. Standaard staat deze functie aan. 

 

Auto archiveren project bij sluiten project 
Het project wordt opgeslagen als CPA (= gecomprimeerd als ZIP) waarbij van tevoren de vraag wordt 
gesteld of de gekoppelde bestanden (die wel op de lokale schijf moeten staan!!!) ook in het CPA bestand 
moeten worden opgenomen. 

 

Deze optie kan uitsluitend worden ingeschakeld als de SafeMode uitgeschakeld is. 

 

Drijvend stijl menu 

Als deze optie actief is, zal een schaduwmenu verschijnen op de plek waar de cursor staat als 
op een object geklikt werd.  
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Er is een drijvend stijl  menu beschikbaar als objecten geselecteerd zijn in SEE Electrical. Het menu bevat de 

algemene opdrachten om grafische attributen aan te passen.  

 

 
 

Het schaduwmenu verschijnt bovenop de aanwezige andere menuôs. 

Het schaduwmenu bevat opdrachten uit de panelen die het mogelijk maken zowel de geometrie 
alsook het raster aan te passen. 

Als u de cursor over het schaduwmenu verplaatst, wordt deze solide weergegeven. Vanaf dat 
moment zijn de opdrachten bruikbaar. 

 

Deze opdracht is standaard uitgeschakeld. 

Meervoudig starten SEE Electrical 

 
Indien deze optie ingeschakeld wordt, kan het programma meervoudig gestart worden. Deze instelling staat 

standaard uit. 

Mappen 
 

Ruiter: · 
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Projecten: Geeft aan waar het project wordt opgeslagen. 

Templates (Sjablonen) Geeft aan waar de standaard tekeningsjablonen en 

andere bestanden gevonden kunnen worden. 

 

Vanaf V7R2 staan alle EXT en DLL bestanden niet 

langer in de Templates folder maar in de programma 

folder. 

Symbolen: Geeft aan waar de symbolen databases gevonden kunnen 

worden 

 

HINT 1: U kunt systeemmappen op een netwerk plaatsen. Daardoor wordt het mogelijk dat andere 

tekenaars ook deze bestanden kunnen gebruiken.  

Let wel op: Er kan steeds een enkele tekenaar in het project werken  

Delen van tekening-, project- en lijstsjablonen en symbolen is mogelijk, in elke module. 

HINT 2: 
Met de  knop, kunt u de map direct uitzoeken. Let erop dat u de juiste map selecteert! 

HINT 3: U moet alle rechten bezitten op de SEE Electrical folders. Lezen, schrijven en bestanden 

aanmaken 

 

Kleur en lay-out 

 

Ruiter:  
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Binnen deze dialoog kunt u uw persoonlijke kleurvoorkeuren instellen. Let er wel op dat u bijvoorbeeld voor het 

cursorkruis altijd een goed contrasterende kleur gebruikt. 

Alle vensterposities worden vastgelegd (in het Windows Register) als u SEE Electrical sluit. Mocht het voorkomen 

dat u weer de " installatiestatus" wenst, dus alle vensterposities en afmetingen zoals ze bij installatie waren, kunt u 

de functie 'Terugzetten opgeslagen vensterposities gebruiken. 

Licentie 
 

Ruiter  

 

Meer informatie hierover is te vinden in ñLicentiemanagementò zoals beschreven op blad 12 

 

Nieuw project 

 

 

BESTAND ï NIEUW CTRL + N 

 

Hier kunt u een nieuwe projectomgeving aanmaken. Binnen SEE Electrical spreken wij van een projectomgeving, 

omdat een project, buiten de SEE Electrical bestanden, in principe allerlei Windows bestanden kan opnemen zoals 

Word en Excel. 

 

SEE Electrical kan Windows ActiveX documenten hanteren. Dit maakt het mogelijk om direct Microsoft Word® en 

Excel® documenten en andere formaten die de ActiveX technologie ondersteunen te bewerken. 

ActiveX maakt het mogelijk om alle iconen en menuôs toe te passen bij het actieve programma. 

Als andere programmaôs kunnen werken met ActiveX, dan worden ze automatisch aan Windows toegevoegd bij het 

installeren. SEE Electrical ondersteunt deze techniek. In de praktijk zullen nagenoeg alleen Microsoft producten in 

de lijst van beschikbare Active-X koppelbare producten opduiken.  

Het project wordt opgeslagen in een Windows Compound bestand, dat kan worden beschreven als een bestand in een 

bestand. Dit betekent dat data in een project kan worden opgeslagen en bewerkt als een eenheid. 

Indien u de inhoud van het bestand wilt bekijken kunt u SEE Electrical of Windows XP /Vista /7 /8 gebruiken. 

 

VOORBEELD: Voor de documentatie van een project, Moet u een circuit schema, tekeningen, beschrijvingen, 

berekeningen, en een paar fotoôs leveren. 
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De inhoud van het project zou als volgt kunnen zijn: 

 

Schemaôs Van SEE Electrical 

Tekeningen Van AutoCAD® 

Beschrijving Van MS Word® 

Berekening Van MS Excel® 

Fotoôs Van MS Visio® 

 

- In hetzelfde project en bestand! 

 

¶ Selecteer deze opdracht. 

 

 
 

De Projects folder zoals ingesteld in de Systeeminstellingen wordt nu geopend.  

U kunt tot 255 karakters gebruiken in de project naam ï gebruik een duidelijke, omschrijvende naam. 

Wanneer het project een naam gekregen heeft dient de projectsjabloon nog geselecteerd te worden waarop het 

project gebaseerd moet worden. 

 

 
 

Een projectsjabloon is een standaard project, met alle instellingen voor bladen en inclusief standaard stroomschema's 

en meer.  
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Sluit af met OK en het project wordt aangemaakt en geopend.  

 

HINT 1: U kunt uw eigen sjablonen maken met de opdracht Sla tekening sjabloon op (Opslaan 

alsé). 

HINT 2 Het is ook eenvoudig mogelijk een bestaand project als basis te gebruiken voor nieuwe 

projecten. Kopieer in dat geval het project in de Templates folder ( een project dat in 

de Templates folder staat wordt als projectsjabloon behandeld) 

 

Aanmaak SEE Electrical project direct via de Windows verkenner 

 

Indien PDM systemen zoals EPDM van Solidwork worden gebruikt, is het soms noodzakelijk een project 
direct via de Windows Verkenner aan te kunnen maken. Standaard is dit niet mogelijk omdat in dat geval 
een project wordt gemaakt met grootte «0». Om dit toch mogelijk te maken moet het systeem verteld 
krijgen welk projectsjabloon gebruikt moet worden bij het genereren van het nieuwe project. Volg de 
volgende richtlijnen om dit mogelijk te maken: 

¶ Maak een nieuwe registersleutel aan Shellnew, indien deze nog niet bestaat, in de registerhive 
Hkey_Classes_Root\.sep. 

¶ Maak een nieuwe string value aan die Filename heet binnen Shellnew. 

¶ Pas de registerwaarde Filename aan, deze moet de naam van het projectsjabloon bevatten. Bijvoorbeeld 
__Standaard_NL_V7.sep. 

¶ Kopieer nu het bewuste projectsjabloon naar de C:\Windows\SHELLNEW  folder. 

¶ Nu bent u klaar om een nieuw project direct via de Windows verkenner aan te maken. Dit werkt voor alle 
versies van SEE Electrical. 
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Als u deze dialoog d.m.v. OK afsluit, wordt het blad aangemaakt en geopend 

 

HINT 1: U kunt een index gebruiken om een pagina te definiëren, bijvoorbeeld "2A", "2B", 

"2ABC" etc. Bedenk dat er maximaal 5 karakters gebruikt kunnen worden.  

HINT 2: U mag ook bladnummer 0 gebruiken 

HINT 3:  Indien u de cursor op een bestaand blad in de projectboom plaatst, worden de gegevens  

HINT 4 Het "Aanmaakdatum blad" (en het "Blad datum revisieò) veld kunnen via een 
kalender control eenvoudig en snel van inhoud worden voorzien 

Klik in het veld. 

Een of meerder knoppen (afhankelijk van de gebruikte Windows versie) 
verschijnen. 

De  knop wordt gebruikt om de kalender te openen. Maak uw selectie en de 
datum wordt overgenomen door SEE Electrical  

 

HINT 5 Indien u een ander datum formaat wenst, moet u dit binnen Windows instellen. 

Er zijn meerdere formaten, afhankelijk van de door u gebruikte Windows versie, 

mogelijk. Indien het datumformaat in het geopende project anders is dan ingesteld op de 

computer en de computer kan dit niet converteren wordt de datum automatisch in 

tekstformaat omgezet zodat de juiste weergave gewaarborgd is. 
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Revisietekst 

 

Binnen uw tekeningsjabloon kunt u teksten gebruiken met attribuut ñRev.Datum1ò t/m ñRev.Datum10ò indien u 

gebruik wil maken van de automatische revisie (Instelbaar via Eigenschappen schema in projectboom). 

 

Revisie datum 1 bevat de laatste datum en tijdstip. Als er een aanpassing wordt gedaan verschuift de inhoud naar 

Revisie datum 2 etc. (FIFO principe) en Revisie datum 1 krijgt de nieuwste inhoud.  

Als alle revisie data ñopò zijn, wordt de oudste datum gewist 

 

HINT 1 Er is een registerinstelling waarmee het aantal revisies kan worden ingesteld: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\CAEDevelopment\SEE Electrical\Version 

V7R2\General\MaxRevision. 

HINT 2 Via de Opdrachten tab kan deze registerwaarde door de opdracht ñSetRevMaxò 

ingesteld worden 

Open project 

 

 
BESTAND ï OPEN - PROJECT  CTRL + O 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om een bestaand project te openen  

Het is ook mogelijk via deze dialoog een of meerdere bestaand(e) CADdy Classic project (en) te converteren. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande CADdy Classic naam. Het nieuwe SEE Electrical project zal dan 

deze naam krijgen  

Open project in CPA formaat 
 Deze opdracht wordt gebruikt om een gearchiveerd project bestaand project te openen  

Binnen de Open Project dialoog kan voor de nieuwe optie ñGearchiveerd projectò 

gekozen worden. 

 

 
 

Het project wordt automatisch uitgepakt in de folder waar het CPA bestand geopend werd. 

Open project vanaf ñalleen-lezenò medium (CD) 
  
Het is vanaf deze versie mogelijk ook schrijf-beveiligde projecten te openen, zodat deze bijvoorbeeld vanaf een CD 

geopend kunnen worden. In dat geval wordt een melding gegeven dat het project schrijf-beveiligd is en wijzigingen 

niet onder dezelfde projectnaam kunnen worden opgeslagen. Opslaan onder een andere projectnaam is wel 

toegestaan. 

Open CADdy Classic Project 

 Import van CADdy Classic projecten 
 

Voordat u met de import van CADdy Classic projecten begint, dient u eerst uw CADdy Classic Et1 algemene 

gegevens te converteren, zoals draden (*.bla), types (*.dbf), contactspiegels (*.dbf) en kabels (*.kty). 

Indien u losse CADdy Classic schema's (*.PIC) wil integreren in een bestaand SEE Electrical project, kunt u dit 

doen door de Open CADdy Classic tekening functie te gebruiken. 
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Belangrijk 

 

Hint: Het is essentieel om alle databases van CADdy Classic te converteren, voordat u de CADdy Classic 

projecten importeert. Als deze gegevens namelijk niet bekend zijn, kan dat een onvolledige conversie 

veroorzaken. 

Dit treedt op als de diverse databaseopties in CADdy Classic gebruikt zijn zoals draden, types, 

contactspiegels en kabels.  

Dit is bijvoorbeeld het geval als een geïmporteerd project geen contactspiegels meer laat zien. In dat 

geval is de typedatabase, met gekoppelde contactspiegels- niet (volledig) overgenomen.  

Neem alle CADdy Classic database informatie over in SEE Electrical  

Hint 2 Indien de layers binnen CADdy Classic gebruikt werden om bijvoorbeeld de verschillende draden een 

eigen kleurcode en/of doorsnede te geven, dient deze informatie binnen SEE Electrical ingevuld te 

worden VOORDAT het project geïmporteerd wordt. Ga als volgt te werk: 

Maak en nieuw project aan, baserend op een projectsjabloon naar uw keuze 

Maak blad 1 aan en open dit blad 

Klik op    om de layer database te openen 

Vul nu de gegevens in zoals die in CADdy Classic waren gebruikt, dus pen kleur, lijntype, lijndikte 

e.d. 

Controleer of de toegewezen grafische lijsten allemaal de juiste zijn  

Wis het eerste schemablad weer.  

Sla nu dit (lege) project op als projectsjabloon. Geef deze sjabloon een eenduidige naam, bijvoorbeeld 

CADdyClassicImport  

Gebruik deze sjabloon om CADdy Classic projecten te importeren 

 

¶ Selecteer: "Open project"  en - belangrijk ! - zet het bestandstype op "CADdy classic project (*.prj)  

¶ Ga naar de folder waar uw CADdy Classic  projecten zijn opgeslagen, bijvoorbeeld d: \caddy\et1.  

¶ Selecteer daar het bestand <projectnaam.prj). Dit zijn de projectbestanden van CADdy Classic. U kunt 

overigens hier ook meerdere projecten gelijktijdig selecteren.  

¶ Klik daarna op OK. Het is mogelijk CADdy Classic projecten van de versie 12-16 te importeren. . 

¶ Een dialoog met de beschikbare projectsjablonen zal verschijnen. 

¶ Selecteer hier nu een geschikte sjabloon. Binnen Advanced is het altijd mogelijk een tekeningsjabloon uit te 

wisselen voor een geheel project door een ander sjabloon. SEE Electrical zal nu de in CADdy Classic 

gebruikte A- en b-symbool paden uitlezen uit het CADdy Classic projectbestand (*.prj) en deze 

automatisch tonen.  

¶ Controleer of dit pad inderdaad correct en (nog) toegankelijk is. Als het pad NIET correct is, worden de 

CADdy Classic A-symbolen (geometrie) niet in de schema's ingevoegd.  
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¶ U kunt de instellingen van de layer database vanuit dit masker eventueel aanpassen. 

¶ Klik op OK. Het project (de projecten) worden nu naar SEE Electrical formaat omgezet.  

 

 
 

Deze melding verschijnt als de conversie gereed is. 

 

 

Hint: Vergeet niet het zojuist geïmporteerde project op te slaan. Sluit daarna het project en 

comprimeer het project. Daardoor zal de databasestructuur van het zojuist geïmporteerde 

project geoptimaliseerd worden en aanmerkelijk minder plaats innemen op de harddisk 

 

Openen van SEE Electrical projecten en bladen vanuit andere applicaties 
  
SEE Electrical kan nu vanuit andere applicaties gestart worden, denk daarbij bijvoorbeeld aan PDM systemen. 

 

Daarbij moet de volgende syntax gebruikt worden: 

 

Informatie   
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Mogelijke opdrachten /P  = project 

/PO  = project (Print direct en sluit de applicatie)  

/CF = Component functie (=)  (Optioneel, standaard leeg) 

/CL = Component Locatie (+) (Optioneel, standaard leeg) 

/CN = Componentnaam  (moet binnen óô staan als functie(=)/locatie(+) wordt gebruikt 

/PT = Page Type Dit is het blad type. Optioneel, standaard  type 1000=schema) 

/PF = Page Functie, Blad functie(=),(Optioneel, standaard leeg) 

/PL = Page Locatie, Blad Locatie(+),(Optioneel, standaard leeg) 

/PG = Page Number, Bladnummer 

/PI = Page Index Blad index  (Optioneel, standaard leeg) 

/E =Excel blad Start Autogen met het desbetreffende Excel blad 

 

 

Blad types: 

 
Schema 1000 

Schema US 1001 

Huisinstallatie 1010 

Paneelbouw  1100 

 

 

 

 

Voorbeelden Bewerking  Opdracht 

Open project X2, dan component ïQ2 zoeken op functie 

=E1 en locatie A1 binnen de schema module en het 

eerste blad openen waarop dit component staat. 

(SEE Electrical zal in alle gevallen de hoofdcomponent 

(master) als eerste tonen)  

 

CAEmanager.exe /P c:\X2.SEP /CF E1 /CL A1 /CN '-

Q2' /PT 1000 

 

Dit voorbeeld laat zien hoe project X2 op blad 1 binnen 

blad functie =D1 en blad locatie +A2 geopend kan 

worden. 

 

caemanager.exe /P C:\X2.SEP /PG 1 /PF D1 /PL A2 

 

Open het project ñMyproject.sepò 

 
caemanager.exe C:\MyProject.SEP 

 

Maak een nieuw project aan (Myproject.SEP op C:\), 

geef aan met welk projectsjabloon (C:\Mytemplate.tdw) 

 

caemanager.exe /P C:\MyProject.SEP /T 

C:\MyTemplate.TDW 
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Open project ñMyproject.SEP ñ op blad 1 in blad functie 

(=) D1 en blad locatie (+) A1 in module Schema 

 

caemanager.exe /PO C:\MyProject.SEP /PG 1 /PF D1 

/PL A1 /PT 1000 

 

Open project ñMyproject.SEP ñ , zoek component ïQ2  

met functie (=) D1 en locatie (+) A1 in module Schema 

 

caemanager.exe /PO C:\MyProject.SEP /CN '-Q2' 

/CF D1 /CL A1 /PT 1000 

 

Open project ñMyproject.SEP ñ , zoek component ïQ2  

met functie (=) D1 en locatie (+) A1 in module Schema, 

Print blad en sluit project. 

 

 

caemanager.exe /PO C:\MyProject.SEP /CN '-Q2' 

/CF D1 /CL A1 /PT 1000 

 

 

Open project ñMyproject.SEP ñ, print alles en sluit het 

project weer. 

 

caemanager.exe /PO C:\MyProject.SEP 

 

Autogen, start project Myproject.SEP,  

 
caemanager.exe /P C:\MyProject.SEP /E 

MyExcelSheet 

 

 

Open SEE Electrical V4 project (*.CPJ) 

 

Projecten van SEE Electrical versie 4 en ouder kunnen geïmporteerd worden.  

Deze hebben extensie CPJ. 

¶ Klik op Bestand, Open  

¶ Standaard worden zowel SEP (Vanaf V5) alsook oudere (*.CPJ extensie) getoond 

¶ Selecteer het SEE Electrical V4 project of oudere projecten met extensie CPJ die geopend moeten 
worden in deze versie. 

Er verschijnt een conversie venster: 
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Het project wordt automatisch naar *.SEP formaat geconverteerd en geopend.  

HINT: De standaard instellingen van de conversie zijn terug te vinden in het bestand _Convert.c2s 
(staat in de SEE Electrical hoofdfolder) Als u specifieke functionaliteit zoals SQL queryôs of eigen 
project informatie wil toevoegen aan geconverteerde projecten kunt u dit bestand wijzigen. Hernoem 
het eerst naar  _Convert.SEP. 

Laadt dit project dan, wijzig de projectinstellingen en sla het weer op. Hernoem het dan weer naar 
_Convert.c2s 

Open tekeningsjabloon 
  

 

BESTAND ï OPEN ï TEKENINGSJABLOON  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om een tekeningsjabloon te openen. 

De opdracht wordt gebruikt om een bestaande tekeningsjabloon (ook wel normblad of kader genaamd) te vervangen 

door een ander kader. Een reden daarvoor kan zijn dat bijvoorbeeld het aantal stroompaden anders moet zijn of een 

geheel ander logo in de tekeningsjabloon moet staan.  

De opdracht wist de bestaande tekeningsjabloon en zet het nieuwe tekeningsjabloon ervoor in de plaats 

In de modulen Basic en Standard moet een uitwisseling van de tekeningsjablonen handmatig gebeuren, in Advanced 

bestaat een functie die dit binnen een geheel project kan doen  

Open CADdy Classic tekening 
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BESTAND ï OPENï CADDY CLASSIC TEKENING  

 

Advanced 

 

Deze opdracht importeert en vertaalt CADdy projecten / tekeningen naar SEE Electrical projecten / tekeningen.  

Het is belangrijk dat deze opdracht wordt gebruikt, als u verder wil werken in SEE Electrical met CADdy projecten / 

tekeningen. 

 

De logica wordt getransformeerd van CADdy naar SEE Electrical daardoor gaat er geen data verloren. 

 

¶ Selecteer deze opdracht. 

¶ Maak een Nieuw project aan en een nieuw blad met een ongebruikt bladnummer, bijv. 10000 

¶ verzeker u ervan dat de paden naar de CADdy Classic A-symbolen correct ingesteld zijn en dat deze symbolen 

aanwezig zijn. U kunt nieuwe folders aan het zoek pad toevoegen 

 

 
 

¶ Klik op de selectieknop (boven ñAnnulerenò) en zoek de CADdy Classic  

¶ tekeningen en / of het project uit dat u wil converteren. 

 

HINT 1: U kunt kiezen of u meer dan een tekening wil converteren (Kiesñ*.PICò), of een project (kies ñ*.PRJò). 

 

Klik op OK om de import te starten. 
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Hint 2: Vergeet niet het zojuist geïmporteerde project op te slaan. 

Sluit daarna het project en comprimeer het project.  (Check in, vrijgeven) zie: ñSafeModeò zoals 

beschreven op blad 135  

Daardoor zal de databasestructuur van het zojuist geïmporteerde project geoptimaliseerd worden en 

aanmerkelijk minder plaats innemen op de harddisk 

 

Open AutoCAD DXF / DWG 

 

 

BESTAND ï OPENEN ï AUTOCAD® DXF / DWG / DXB TEKENING  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om AutoCAD® DXF en DWG tekeningen in te lezen binnen SEE Electrical  

 

Voorbeeld: 

 

¶ Maak een ñNieuw bladò zoals beschreven op blad 92 aan waarin de Autocad® tekening wordt ingelezen. 

¶ Activeer deze opdracht.  

¶ Nu zal de volgende dialoog verschijnen: 

 

 
 

¶ Pas de instellingen aan indien gewenst: 

¶ Selecteer het gewenste bestandstype door op  te klikken in de Bestandstypen regel. 

¶ Zoek het te importeren bestand en selecteer het vervolgens. 

¶ Klik op ñOpenenò of dubbelklik op het bewuste bestand. 

¶ De dialoog zal sluiten als de importeeractie klaar is. De geïmporteerde tekening zal op het blad verschijnen. 

 

 

Geavanceerde instellingen 

 

 

Door deze optie te selecteren  zal de 

AutoCAD tekening de bestaande SEE Electrical 

tekening overschrijven. 
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of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de handmatige aanpassingen te activeren mag 

deze optie   niet 

geactiveerd zijn. 

Tekening offset maakt het mogelijk een Autocad 

tekening op andere coördinaten dan 0,0 te 

importeren.(X,Y) = (0,0).  

Dat kan noodzakelijk zijn als de oorspronkelijke 

Autocad® tekening niet op coördinaat 0,0 is 

getekend of als u meerdere Autocad® tekeningen 

op hetzelfde SEE Electrical blad wil plaatsen, 

maar dan op verschillende coördinaten. (U mag 

dan optie ñwis blad voor importerenò niet 

gebruiken) 

Tekeningschaal zorgt ervoor dat de te importeren 

tekening eventueel groter of kleiner kan worden 

gemaakt tijdens deze actie. Als de schaal ingesteld 

staat op 1:1 blijft de tekening dezelfde schaal 

houden als het origineel 

of 

Selecteer de Maak tekening passend aan blad optie 

om de te importeren tekening dezelfde afmeting te 

geven als het eerder aangemaakte schemablad  

 

Selecteer de "Lees tekening layer informatieò 

functie als de Autocad tekening ñby layerò is 

gemaakt, en daardoor alle eigenschappen zoals 

lijndikte en kleuren via de layer gegevens in 

Autocad zijn opgeslagen. Deze functie zal de 

AutoCAD instellingen overnemen in de SEE 

Electrical layers. 

 

 

Elke layer wordt op een apart blad geplaatst. Deze 

optie is zinvol als een tekening vele layers bevat, 

het is dan eenvoudig de complete layers via de 

bladen te wissen 
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Geavanceerde instellingen 

 

 Lettertype instelling Doordat lettertypes (fonts) per systeem sterk 

verschillen en dus een passend font in het doelsysteem 

moet worden gevonden is het mogelijk deze keuze hier 

te maken. De toegewezen SEE Electrical fonts worden 

dan tijdens de import ter vervangen van de Autocad 

fonts gebruikt. Standaard zal SEE Electrical 

geïmporteerde vector fonts naar SEE Electrical 

Vectorfont1 (ISO 3098) omzetten 

In de linker kolom staan de Autocad fontnamen, in de 

rechterkant de SEE Electrical fonts die gebruikt gaan 

worden. 

De linker kolom wordt iedere keer als een import is 

gedaan gevuld met fonts zoals die in de bewuste 

tekening staan. Het kan daardoor noodzakelijk zijn een 

import te herhalen, omdat onbekende lettertypes in de 

tekening staan die eerst eenmalig ingelezen moeten 

worden. 

Er is geen beperking met betrekking tot fonts, alles is 

mogelijk voor zover Windows dit toelaat. De binnen 

Windows geregistreerde fonts kunnen direct ingezet 

worden. Wij adviseren via de Autodesk internetsite het 

(gratis) programma DWG Trueview 2013 te 

downloaden en te installeren. Dit biedt de mogelijkheid 

Autocad bestanden direct te openen en te controleren, 

en installeert een set van lettertypes voor Autocad die 

IGE+XAO om licentieredenen niet mag meeleveren 

met SEE Electrical, zoals ISOCP  

 Lettertype instelling Doordat de fonts qua afmeting met elkaar verschillen is 

het vaak nodig een verschaling uit te voeren. Hierbij is 

ñ1ògelijk aan 100.  

Voor veel gebruikte fonts is de correcte verschaalfactor 

al bekend 

 

 Letterhoogte instelling Doordat de fonts qua afmeting met elkaar verschillen is 

het vaak nodig een verschaling uit te voeren. Hierbij is 

ñ1ògelijk aan 100%.Voor veel gebruikte fonts is de 

correcte verschaalfactor al bekend 

 

 Lijntype instelling AutoCAD heeft een ongelimiteerd aantal lettertypes. 

SEE Electrical heeft 5 lettertypes ter beschikking, Met 

deze instellingen kunt u de verschillende AutoCAD 

lijntypes aan de 5 beschikbare SEE Electrical lijntypes 

toewijzen. 

 Lijndikte instelling Lijndikte instelling ï Dit maakt het mogelijk het 

standaard gebruikte lijntype te bepalen als het 

geïmporteerde AutoCAD lijntype op "default" staat. 

LineStyle_Minimum_Weight ï Bepaalt de minimale 

pendikte als het AutoCAD lijntype op ñ0òstaat 

 Algemene instellingen Exclude_Empty_Texts (True/False: Indien ñTrueò 

zullen lege teksten niet worden geïmporteerd). 

Exclude_Invisible_Objects (True/False: "True" zal 

ervoor zorgen dat onzichtbare elementen niet worden 

geïmporteerd). 

Explode_Hatch_Objects (True/False: "True" zal 

AutoCADôs arceringsobjecten opdelen.) 

Import_Space_Name (True/False: "True" zal 

definiëren welke Modelspace of Paperspace 

geïmporteerd moet worden. "False" zal het eerste niet-

lege model in de tekening importeren.)  
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Geavanceerde instellingen voor Autocad import wordt opgeslagen in de Windows Registry  

 

Door op  te klikken verschijnt onderstaande dialoog: 

 

 
 

Klik op het  pictogram om de opties eronder uit te klappen 

 

Soms bevat een layer een standaard blad dat op elk blad zou moeten worden toegevoegd. Hiervoor is een instelling 

beschikbaar: ñLayer_Name_For_Page_Templateò   

Vul op die plek de precieze naam in zoals de bewuste layer in het DXF of DWG bestand bekend is. 
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. 

Tip: Indien u eerst een testimport doet in een testproject, kunt u de layers mee importeren en er zo voor zorgen dat de 

layer namen bekend zijn. U weet dan welke layer naam gebruikt moet worden om terug te laten komen op de andere 

bladen 

Attentie: Soms bevatten DWG of DXF bestanden informatie over de plaats waar informatie over meerdere layers 

verspreid staat. Bijvoorbeeld: 

 

- layer 1: standaard blad 

- layer 2: symbols voor blad 1 

- layer 3: symbols voor blad 2 

- layer 4: symbols voor blad 3 

é. 

- layer 50: kabels voor blad 1 

- layer 51: kabels voor blad 3 

é. 

- layer 100: draden voor blad 1 

- layer 101: draden voor blad 2 

- layer 102: draden voor blad 3 

é. 

Situaties kunnen heel complex zijn, daardoor kan geen algemene regel bepaald worden hoe dergelijke bladen 

geïmporteerd moeten worden. Een automatisme daarin is daardoor onmogelijk te realiseren 

Originele naam geïmporteerd Autocad bestand blijft behouden 

De naam van het geïmporteerde DWG/DXF/DXB bestand wordt automatisch opgenomen in de eigenschappen van 

de tekening. U kunt dus altijd opzoeken hoe het oorspronkelijke bestand heette. 

 



 

Handleiding SEE Electrical V7R2 SEE Electrical opdrachten  ¶  133 

Openen meerdere AutoCAD DXF / DWG tekeningen 

 

 

BESTAND ï OPEN ï MEERDERE AUTOCAD® DXF / DWG / DXB 

TEKENINGEN 
 

Advanced 

Deze opdracht maakt het mogelijk meerdere autocad bestanden te importeren, en daarbij de volgorde en 
manier waarop deze in het project worden geïntegreerd geheel in te stellen. 

¶ Selecteer de opdracht. 

 

¶ Klik op Toevoegen, om de verkenner te openen. 

¶ Selecteer de bestanden die geïmporteerd dienen te worden 

U kunt de standard Windows toets combinaties gebruiken zoals CTRL + A, SHIFT en CTRL, om 
bestanden te selecteren. 

¶ Herhaal deze stap indien u bestanden uit andere folders moet selecteren. 

De bladgegevens worden aan de rechterzijde van de dialoog getoond: 
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¶ Pas de gegevens aan zoals gewenst  

¶ Gebruik de ñHernummerenò knop 

¶ De volgende dialoog zal verschijnen: 

 

¶ U kunt hier bepalen in welke module de geïmporteerde ACAD bladen opgenomen, vanaf welk 
bladnummer en eventueel in welke Functie(=)/locatie(+) toewijzing. Deze instellingen zijn vooral nuttig als 
de geïmporteerde bladen deel moeten uitmaken van een bestaand project. 

¶ Klik op OK 

Het is mogelijk een geïmporteerde tekening automatisch binnen een vooraf ingestelde rechthoek te 
verschalen, zodat deze netjes binnen ñechteò SEE Electrical tekeningsjablonen kunnen worden geplaatst.  

 

¶ Klik Verschaal geïmporteerde geometrie binnen rechthoek aan 
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¶ Deze instellingen geven de X, Y van de linkeronderhoek en X, Y van de rechterbovenhoek van de 
rechthoek aan waarbinnen de geïmporteerde tekening wordt verschaald 

 

¶ Activeer eventueel de optie om een tekeningsjabloon toe te voegen tijdens het importeren  

¶ Start de import met OK.  

¶ Het actieve blad moet gewist worden, ga verder 

¶ De bladen worden nu geïmporteerd. 

Sluit project 

 

 
BESTAND ï SLUITEN ï SLUIT PROJECT  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om het actieve project te sluiten. 

 

SafeMode 

 

SafeMode zorgt ervoor dat projecten altijd naar het lokale systeem worden gekopieerd (daarbij wordt het origineel 

geblokkeerd voor andere gebruikers, de term ñlockenò of ñUitcheckenò wordt daarbij gebruikt). Deze manier maakt 

het werken met projecten sneller en veiliger doordat (netwerk) verbindingen een minder belangrijke rol spelen. 

Tijdens het werken met deze lokale kopie worden alle wijzigingen onmiddellijk in de database doorgevoerd, en niet 

meer tijdens het opslaan van het blad zoals in eerdere versies. 

SafeMode AAN zetten 

 

U kunt de status van SafeMode aan of uit schakelen via de Systeeminstellingen. 
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 SafeMode is tijdens de installatie aan gezet.  

 

SafeMode, werking 

 

Als een project geopend of gemaakt wordt, zal een lokale kopie (folder $project) aangemaakt worden. Dit is de 

werkkopie, het originele project wordt geblokkeerd op het netwerk (of lokale schijf) voor anderen en verder niet 

aangeraakt.  

Deze procedure heet "uitchecken". Tijdens het werken worden alle wijzigingen onmiddellijk in het lokale project 

verwerkt, hierdoor wordt de veiligheid van de gegevens gewaarborgd. 

 

Wanneer het project wordt afgesloten verschijnen volgende keuzes: 
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Check In, uitgecheckt houden 

 

Zorgt ervoor dat het "masterproject" up to date is, maar houdt het geblokkeerd omdat er nog aan gewerkt wordt. 

 

Check In, vrijgeven 

 

Zorgt ervoor dat het "masterproject" up to date is, en heft de blokkering op. 

De lokale kopie wordt gewist. Kortom, het project bestaat maar op een plaats  

 

Uitgecheckt houden 

 

Eigenlijk de "doe niks" modus. Geen verversen van gegevens naar de server, alleen controleren of het project op de 

server voor anderen geblokkeerd is. De lokale wijzigingen in het project blijven wel behouden. Dit is bijvoorbeeld 

het geval bij een laptop die geen verbinding(meer) heeft met het bedrijfsnetwerk. 

Uitchecken ongedaan maken 

 

Alleen de status van het masterproject op het netwerk aanpassen zodat anderen ook weer ermee aan de slag kunnen. 

Geen wijzigingen doorvoeren op het project op het netwerk. 

 

Comprimeer tijdens inchecken 

 

Optimaliseer project automatisch Dit is iets trager bij het opslaan, maar voorkomt dat projecten erg groot worden en 

hierdoor onveiliger c.q. minder handelbaar worden. Daardoor een absolute must. 

 

HINT 1: Als een project niet wordt ingecheckt, verschijnt het automatisch weer als SEE Electrical na het 

afsluiten weer gestart wordt. Het project wordt pas definitief gesloten als het weer ingecheckt is.  

HINT 2: Als alternatief zou u in het project kunnen aanklikken in de projectboom en dan via de rechtsklik "Sluit 

project " kunnen gebruiken, waarna u kunt afsluiten d.m.v. Einde 
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HINT 3: Mocht een project uitgecheckt zijn (door iemand anders), desondanks moet u absoluut toegang tot het 

project krijgen zonder dat u de gelegenheid heeft het project in te (laten) checken kunt u dit met de 

externe opdracht ñVrijgeven_Project - Vrijgeven geblokkeerd projectò zoals beschreven op blad 436 

HINT 4: Indien de 4 knoppen verschijnen bij het opslaan heeft u SafeMode aan staan. Indien SafeMode uit 

staat, kan het weer aangezet worden door te dubbelklikken op bestand ñSafemodeaan.regòin de SEE 

Electrical folder. Bevestig de vraag. Bij de volgende keer starten van SEE Electrical zal de optie weer 

actief zijn.  

 

Project Opslaan 

 

 

BESTAND ï OPSLAAN CTRL + S 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om het actieve project met de huidige naam op te slaan. Als er tijdens de laatste 

opslaan actie geen wijzigingen zijn gedaan blijft het pictogram grijs. Pas als het systeem veranderingen ziet wordt de 

optie actief. 

 

Project (Opslaan als nieuw project) 

 

 

BESTAND ï OPSLAAN ALS ï NIEUW PROJECT  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om het actieve project met een andere naam op te slaan. 

Dit maakt het mogelijk om een bestaand project te kopiëren en dus met een kopie verder te kunnen werken. Het is 

zeer zeker raadzaam een (groot) project af en toe onder andere naam op te slaan, liefst ook op een andere (netwerk) 

locatie  

ProjectSjabloon (Opslaan als) 

 

 

BESTAND ï OPSLAAN ALSé ï PROJECTSJABLOON  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om alle instellingen van het actieve project zoals het gebruikte tekeningsjabloon, de 

layer instellingen en alle gekoppelde grafische lijsten op te slaan als een nieuw bestand. Dit bestand krijgt dan de 

extensie SEP en kan gekozen worden als een nieuw project wordt aangemaakt. Op die manier hoeft niet steeds een 

fiks aantal parameters aangepast te worden. Let er wel op dat alle schema's en gegenereerde grafische lijsten uit het 

project gewist zijn, anders zullen die deel uitmaken van elk nieuw project dat gebruik maakt van deze 

projectsjabloon 

 

Tip: U kunt ook een voorblad invoegen in het nieuwe Projectvoorblad gedeelte van V7R2, zodat elk 
nieuw project automatisch al een voorblad bevat. 

 

Bij de aanmaak van een nieuw project worden de beschikbare projectsjablonen in een dialoog aangeboden, zodat u 

er een kunt kiezen. 

 

HINT 1: Let erop, dat u ook de juiste grafische tekeningsjablonen hebt toegewezen in het gedeelte 

"grafische lijsten" Op die manier zal dan altijd het juiste grafische sjabloon genomen worden 

bij het genereren van grafische lijsten. 
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HINT 2 Verwijder alle schemabladen uit het project indien u een standaard projectsjabloon wil opslaan. 

wil u een project met voorblad, dient u natuurlijk wel een eerste (voor)blad in het project te 

houden 

 

Tekeningsjabloon (Opslaan als) 

 

 

BESTAND ï OPSLAAN ALSé ï SLA TEKENINGSJABLOON OP  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om het huidige blad als tekeningsjabloon op te slaan. Dit is hetzelfde als een normblad 

of template. 

Enhanced Metafile (Opslaan als) 

 

 

BESTAND ï OPSLAAN ALS ENHANCED METAFILE  

 

Deze opdracht slaat een pagina op als een Windows Enhanced Meta File (.EMF). 

Dit is hetzelfde formaat dat Windows gebruikt in het klembord. 

 

HINT 1: Deze opdracht staat het zenden van tekeningen in EMF-formaat naar anderen toe. Het EMF-

formaat kan gelezen worden door de meeste grafische programma's. Bedenk wel dat logica niet 

wordt overgenomen. 

AutoCAD DWG/DXF (Opslaan als) 

 

 

BESTAND ï OPSLAAN ALSé ï AUTOCAD DXF/DWG/DXB TEKENING   

 

Deze opdracht wordt gebruikt om de actieve pagina in AutoCAD® DXF en DWG formaat op te slaan in 

verschillende versies. Tot versie 2013 wordt ondersteund.  

 

Het kan voorkomen dat na aanroep van de functie de volgende dialoog verschijnt: 

 



 

140  ¶  SEE Electrical opdrachten Handleiding SEE Electrical V7R2 

 
 

Een aantal lettertypes zijn eigendom van Autodesk. Om die reden worden ze niet automatisch geïnstalleerd of 

meegeleverd. Het is echter eenvoudig dit op te lossen door bij Autodesk de applicatie Trueview 2013 te downloaden 

en te installeren. Deze (gratis) software maakt het mogelijk DXF en DWG tekeningen te bekijken en om te zetten 

naar andere versies. 

Het is ook een goed programma om de DXF/DWG/DXF tekeningen die door SEE Electrical zijn geëxporteerd te 

bekijken voordat u ze naar uw klanten c.q. opdrachtgever doorstuurt. U weet dan zeker wat uw klant ontvangt. 

 

Te exporteren Autodesk formaten 
 

De volgende versies zijn beschikbaar: 

 

 
 

U heeft de mogelijkheid, in de aangeboden dialoog, het gehele project naar losse DXF/DWG bestanden op te slaan.  
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Geavanceerde instellingen 

Ook kunt u vele instellingen m.b.t. de lettertypes en andere instellingen via de  knop 

doen. 

Dit bestand wordt automatisch aangevuld met nieuwe lettertype definities als u DWG /DXF/DXB bestanden opent. 

Binnen dit bestand vindt de sturing plaats van SEE Electrical naar Autocad formaat.  

U bepaalt welk lettertype binnen Autocad gebruikt wordt als u bijvoorbeeld SEE Electrical Vectorfont 1 gebruikt 

heeft binnen uw schemaôs. 

Autocad kent SEE Electrical Vectorfont 1 niet, daarom moeten alle teksten die gebruik maken van SEE Electrical 

Vectorfont vervangen worden door een voor Autocad bekend lettertype  

 

De instellingen zijn uitgebreid met de lettertype hoogte. 

 

 
¶ Voor de meeste gevallen staan deze instellingen correct, wijzigingen zijn daarom vaak niet nodig. 

Web DWF/SVG blad (Opslaan als) 

 

 

BESTAND ï OPSLAAN ALSé ï WEB DWF/SVG blad TEKENING   
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Deze opdracht dient ervoor een bestand in het web formaat (SVG of DWF) op te slaan zodat deze met een internet 

browser kan worden bekeken. 

 

HINT: U hebt een speciale plug-in nodig om het SVG of DWF formaat in uw Internet browser zichtbaar te maken U 

kunt deze plug-ins op onderstaande adressen downloaden. 

SVG:  Kijk op http://www.adobe.com/svg  

DWF:  Kijk op http://www.autodesk.com 

 

Voorbeeld: 

 

¶ Open het SEE Electrical. Blad dat u wil exporteren 

¶ Selecteer bovenstaande opdracht, vervolgens zal deze dialoog verschijnen: 

 

 
 

¶ SEE Electrical stelt een bestandsnaam voor, maak uw keuze. 

¶ Maak uw keuze uit de beschikbare types waarin opgeslagen kan worden Klik de  binnen de óòOpslaan als typeôò 

dialoog. 

¶ Door op  te klikken verschijnen extra instellingen 

¶ Type de naam van het bestand. 

¶ Klik op opslaan. 

¶ De dialoog sluit als de export gereed is. De originele tekening (in SEE Electrical formaat) wordt niet veranderd 

Autocad DWG/DXF/ DXB project(Opslaan als) 

 

 

BESTAND ï OPSLAAN ALSé ï AUTOCAD DWG/DXF/DXB/  

 

http://www.adobe.com/svg
http://www.autodesk.com/
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Deze opdracht wordt gebruikt om een tekening / project op te slaan in AutoCAD
®
 DWG DXF en formaat in 

verscheidene versies. Als u een compleet SEE Electrical project als in Autocad formaat wil opslaan, kunt u deze 

optie in het bewuste dialoogvenster activeren. Elk schemablad zal dan als aparte DWG worden opgeslagen 

 

Voorbeeld: 

 

¶ Open het SEE Electrical. Blad dat u wilt exporteren 

¶ Selecteer bovenstaande opdracht, vervolgens zal deze dialoog verschijnen: 

 

 
 

¶ SEE Electrical stelt een bestandsnaam voor, maak uw keuze. 

¶ Selecteer het gewenste type waarin opgeslagen moet worden. 

¶ Klik op  voor uitgebreide instelmogelijkheden 

¶ Type de bestandsnaam waarin u wil opslaan 

¶ Klik op OPSLAAN 

¶ De dialoog sluit als de export gereed is. De originele tekening (in SEE Electrical formaat) wordt niet veranderd 

 

Geavanceerde instellingen 

Door op  te klikken verschijnt de volgende dialoog 
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Klik op het  icon om alle instellingen te zien 

. 

 Lettertype instelling Lettertypes verschillen sterk van systeem tot systeem. 

Daarom moet het mogelijk zijn de lettertypes in 

grootte aan te passen 

Standaard vertaalt SEE Electrical de vector 

lettertypes uit AutoCAD naar CADdy vector 

lettertypes en Windows lettertypes naar Windows 

lettertypes.  

De linker kolom laat alle SEE Electrical lettertypes 

zien, de rechter kolom laat de lettertypes in de 

tekening zien. 

Er zij geen beperkingen in de conversie, ieder 

lettertype kan en mag door een ander lettertype 

worden vervangen. Zo is het ook mogelijk een vector 

lettertypes door een windows lettertypes te vervangen 

en omgekeerd. 

 Lettertype breedte Doordat de lettertypes zo sterk verschillen kan ook de 

breedte van de lettertypes worden aangepast, "1.00" 

is gelijk aan 100% oftewel geen aanpassing 

Non_ Proportional_WidthFactor vervangt de niet 

proportionele tekst van SEE Electrical met een schaal 

(0.20 is gelijk aan 20%). WindowsFont Width Factor 

vergroot het Windows lettertype met een bepaald 

percentage %. 

 Algemene instellingen Exclude_NonTransparent_Objects (True/False): 

"True" zal ervoor zorgen dat onzichtbare objecten 

niet geïmporteerd worden (bijvoorbeeld objecten van 

huis installatie en paneelbouw). 

Exclude_Text_Position_Calculation (True/False): 

Om een WYSIWYG export van de tekst te krijgen 

zal SEE Electrical een berekening uitvoeren op de 

tekst positie, False zal dit onderbinden. 

Export_As_Paper_Space: (True/False) Schakelt 

tussen model; en paperspace. True = Paperspace, 

False = Modelspace. 
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Web SVG/DWF project (Opslaan alsé) 
 

 

Bestand ï Opslaan als WEB DWF/SVG PROJECT  

 

Om gemakkelijk toegang te krijgen tot de SEE Electrical documentatie is het SVG of DWF formaat heel geschikt, 

omdat het met een standaard internet browser kan worden bekeken, mits deze browser is voorzien van de juiste plug-

ins. Door een project te exporteren in dit formaat wordt automatisch een Web project gemaakt dat via het intra- of 

internet kan worden bekeken 

Export naar DWF (verschillende versies zijn beschikbaar) en SVG (Scalable Vector Graphics) zijn mogelijk. Beide 

formaten zijn ontworpen voor online web documentatie.  

 

Opmerking U heeft een speciale plug-in nodig om het SVG of DWF formaat in uw Internet browser zichtbaar 

te maken U kunt deze plug-ins op onderstaande adressen downloaden. 

SVG:  Kijk op  http://www.adobe.com/svg  

DWF:  Kijk op  http://www.autodesk.com  

 

 

Voorbeeld: 

 

¶ Open het SEE Electrical. project dat u wilt exporteren. 

¶ Selecteer bovenstaande opdracht, de volgende dialoog zal verschijnen: 

 

 

¶ Selecteer de uitvoerfolder door de in te typen of te selecteren via . 

¶ Selecteer het bestandsformaat via . 
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¶ Klik de  optie aan om de bestanden in een folderstructuur op te slaan. Op die 

manier worden de geëxporteerde bestanden duidelijk gestructureerd. Of 

¶ Schakel de optie UIT om alle bestanden in dezelfde folder op te slaan. Het is 

mogelijk een voorloopnaam of code in te voeren. 

¶ Klik OK.  

¶ SEE Electrical zal automatisch een volledig WEB project, inclusief index, aanmaken  

HINT: Om de automatisch aan te maken lay-out aan te passen (lay-out) is het mogelijk diverse 
bestanden in de.\Templates\Web\ folder aan et passen: 

Het bestand Inhoud.htm bevat de basisinstellingen en lay-out van het WEB project.  

Om een automatische inhoudstabel aan te maken moet het Inhoud.htm bestand de string  

 "<!-- SEE Electrical Pages Index -->".bevatten 

Vergelijkbaar: Main.htm moet de string  

"<!-- SEE Electrical Settings Index --".bevatten. 

U kunt de bestanden het beste eerst kopiëren en daarna in detail bestuderen voordat u ze gaat 
aanpassen. 

Regenereer Database 

 

 
BESTAND ï REGENEREER DATABASE  

Alle gegevens binnen SEE Electrical worden binnen  Windows Compound Files opgeslagen in een  
Microsoft Access

®
 database. Soms loopt de data binnen de database niet synchroon met de inhoud van 

de tekeningen. Deze opdracht ververst de inhoud van de Microsoft Access
®
 database 

 

¶ Klik de opdracht. 

Een dialoog vraagt of u de inhoud van de database wil updaten en vervolgens het project opslaan. 

JA: Kruisverwijzingen worden automatisch ververst vanaf de database. Inhoud van de databaselijsten 
wordt ook automatisch aangemaakt aan de hand van de symbolen en verbindingen die aanwezig zijn 
binnen de schemabladen. Indien u merkt dat de database inhoud niet synchroon loopt met de tekeningen 
kan een regenereeractie noodzakelijk zijn. Het project wordt na deze actie automatisch opgeslagen  

NEE: ·Indien u via de database editors wijzigingen heeft uitgevoerd, maar deze wijzigingen niet terugziet 
in de tekeningen kunt u de inhoud van de database alsnog laten verwerken in de tekeningen met deze 
opdracht. 

Annuleren: ·Stopt het proces. 

Afdrukvoorbeeld 
  

 

BESTAND ï AFDRUKVOORBEELD  

 

In dit voorbeeld kunt u: 

- De geselecteerde tekening afdrukken 

- De tekening in- en uitzoomen 
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- Het aantal weer te geven bladen instellen 

- Door de geselecteerde bladen navigeren 

 

Als het afdrukvoorbeeld op een portrait blad verschijnt, en u gebruikt de juiste bladeigenschappen instelling voor 

landscape staat waarschijnlijk de optie ñGebruik bladeigenschappen voor printenò niet correct ingesteld in de 

ñAfdrukkenò dialoog. 

Printerinstelling 

 

 

BESTAND ï PRINT SETUP  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om de print instellingen te veranderen (Windows standaard instelling). 

U kunt hier ook een andere printer selecteren. 

Afdrukken 
  

 
BESTAND - AFDRUKKEN CTRL + P 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om de actieve pagina te printen, een selectie van pagina's, of het complete project. Het 

volgende venster verschijnt: 

 

 
 

 
 

 

Print:  

Stuur de uitvoer naar de geselecteerde printer 

 

Afdrukken naar bestand  

Er wordt een afdrukbestand gemaakt voor de 

geselecteerde printer. U kunt zo een bestand later 

daadwerkelijk afdrukken door het naar de printer te 

kopiëren  

 

Opslaan naar afbeelding 

U kunt hier het grafische bestandsformaat en de resolutie 

instellen. Dit is vooral voor documentatiedoeleinden een 

bruikbare functionaliteit 

 

Naam  

Hier kunt u elke printer selecteren die u ook in Windows 

kunt gebruiken. Als u uw printer hier niet kunt selecteren, 

ligt het probleem in Windows. U kunt een nader printer 

selecteren d.m.v. .  (mits er meerdere geïnstalleerd 

zijn) 

 

Vernieuw plottekst  

Deze functie zal de plottekst zoals plotdatum en aantal 

bladen in plot Job automatisch updaten op de af te 

drukken bladen.(mits deze plotteksten bestaan op de 

bladen) 

 

Print in kleur  

Zorgt ervoor dat u in kleur kunt afdrukken en dat kleuren 

in grijswaarden op een monochrome printer (zoals een 

standaard laserprinter) geprint worden  

 

Print in grijswaarden  
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Deze instelling maakt het mogelijk, indien geactiveerd, 

een PDF in grijswaarden te maken via de SEE Electrical 

PDF module 

 

Inverteer volgorde.  

Of u dit moet gebruiken hangt van uw printer af. Als elk 

volgend blad met de zichtbare zijde omhoog op het 

volgende blad wordt gelegd door de printer, kunt u de 

optie gebruiken. Dan wordt geprint van hoogste naar 

laagste nummer 

 

Gebruik bladeigenschappen voor printen 

Deze functie leest de bladvariable ñLandscape uit, 

waardoor tijdens het afdrukken het blad juist gedraaid 

kan worden.  

 

Print huidige uitsnijding/zoom van bladen 

Normaal gesproken wordt het hele blad afgedrukt, als 

deze instelling actief is wordt, indien er ingezoomd is, het 

gezoomde gebied geprint. 

 

Print hulplijnen op bladen   
Indien u gebruik heeft gemaakt van hulplijnen kunt u 

ervoor zorgen dat deze op geen enkele afdruk verschijnen 

als u deze optie niet aanzet. 

 

Marge 

Hiermee wordt een eventuele offset bepaald voor uw 

afdruk. 

Voor schemabladen is het beter de marge in te bouwen in 

de tekeningsjablonen, waardoor de afdruk zonder verdere 

instellingen correct is. Bijkomend voordeel is, dat de 

verschaling van het (getekende) a3 formaat naar (af te 

drukken) a4 formaat preciezer verloopt. 

Schaal printen 

Bij een 0:0 schaal zal SEE Electrical het bereik berekenen 

zodat een A3 op een A4 geprint kan worden. 

Het is ook mogelijk hier handmatig te wijzigen maar dat 

is vooral een kwestie van proberen hoe dat op uw printer 

zal uitpakken bijvoorbeeld: tekening = ñ1ò en plot = ñ2ò 

zal het formaat van de tekening met 50 % reduceren op 

de afdruk (schaal 1:2). 

 

Aantal  

Aantal exemplaren Hiermee kunt u het aantal af te 

drukken losse exemplaren of sets bepalen. Als u sets wil 

afdrukken kunt u het beste ñSorterenò aan zetten, dan 

worden steeds complete sets afgedrukt in plaats van het 

gewenste aantal losse bladen.  
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(Opmerking: Inhoud venster kan verschillen van uw 

installatie) 

Afdrukbereik  

Definieert de gewenste bladen die afgedrukt dienen te 

worden: 

Alle 

Zal alle bladen in het project afdrukken. 

Actief blad  

Print alleen het actieve blad. 

Selectie  

Hier kunt u uit de inhoudsopgave van het project de 

gewenste bladen selecteren. U kunt de Windows 

standaard toetsen shift ("van-totò): control ("bepaalde 

bladenò) ctrl+a voor alle bladen. 

Printlijst  

Maakt gebruik van de printlijst database (Advanced). 

Printlijst selectie 

Voer een extra selectie uit op de eerder gemaakte 

printlijst (Advanced) 

 

 

 

HINT 1: Indien u niet tevreden bent met de afdruk, kunt u de instellingen veranderen in het Print setup menu. 

 Het is mogelijk het afdrukvenster zelf in te delen door de dialoog en de kolommen te verschuiven  

Lijst en Label 
  

Deze opdracht wordt gebruikt om gegevens uit de projecten te printen. De lijsten en labels kunnen zelf aangemaakt 

worden. 

 

Afdrukken bestaande lijst of label 
 

 

BESTAND ï Lijst en label  

Afdrukken bestaande lijst of label 

 

ÅSelecteer een bestaand label  

ÅDubbelklik 

ÅSelecteer de gewenste printer of uitvoerformaat 

ÅKlik op start  

 

Een nieuw Lijst en label formulier aanmaken 
 

¶ Selecteer de opdracht Lijst en label  

 

¶ Indien er wijzigingen in het project gemaakt zijn, vraagt het systeem of er opgeslagen moet worden. Bevestig dit. 
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¶ Een dialoog verschijnt: 

 

 
 

¶ (Scherminhoud kan met uw scherm verschillen).  

 

¶ Selecteer Bestand en Nieuwe Lijst of nieuw label. De volgende beschrijving past voor zowel lijsten als labels, de 

procedure voor labels wordt beschreven.  

De setup van lijsten wordt aangegeven door (*.lst), die van labels door (*.lbl). 

 

¶ Geef een naam in voor het nieuwe label, in het voorbeeld is dit "Etiket" 

 

 
 

¶ Selecteer een passende gegevensquery via "selecteer gegevensbron", bijvoorbeeld de componenten query. Op die 

manier kan Lijst en label de gegevens uit die tabel benaderen om labels te maken waarbij elk label een 

componentcode bevat zodat deze onderdelen eenvoudig van een codering kunnen worden voorzien. 

 

 
 

¶ Klik op Volgend>, de project assistent verschijnt: 
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¶ Volg de instructies op van de project assistent,  

 

¶ U kunt nu een van de aanwezige labels selecteren. Natuurlijk kunt u ook een eigen formaat gebruiken. In dit 

voorbeeld gebruiken wij labels van het merk Devauzet. (De parameters van de aanwezige labels zijn opgeslagen in 

het bestand CMBTL901. INF in de SEE Electrical installatiefolder. Dit kunt u desgewenst met een teksteditor 

wijzigen en aanvullen.) 

 

¶ Selecteer label 2109 Name label (P) 

 

 
 

¶ Het label is 21mm breed en 9 mm hoog, op het printervel zitten 24 regels van 8 kolommen Tussen de regels zit 1.8 

mm ruimte. Ga nu weer verder met "Volgende"  
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¶ Het systeem toont nu alle labelgegeven. Indien u een ietwat afwijkend formaat gebruikt kunt u dat hier corrigeren. 

Ook de printrichting kan hier ingesteld worden. Wijzig verder niets aan de standaard instelling als dat niet 

noodzakelijk is.  

 

¶ De volgende dialoog heeft de optie "Titellijn toevoegen" actief. Schakel dit UIT, het is niet nodig voor 

componentlabels. Nu op Klaar" 

 

¶ Nu verschijnt het eigenlijke werkscherm. Rechts onderen kunt u de "variabelen' vinden. Schuif de vensters zo zoals 

in dit voorbeeld. 
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¶ Rechtsboven kunt u een afbeelding zien van een label, nu staat er "hier dubbelklikken". Deze tekst moet eerst 

verwijderd worden, de gegevens moeten immers uit de database worden gehaald. 

 

¶ Dubbelklik op "Hier dubbelklikken", er opent een dialoog, en druk op de DELETE toets. Het scherm is dan leeg. 

Klik daarna op OK. 

 

¶ Doordat de labels klein zijn, moet de tekst ook met een klein lettertype worden geschreven. Standaard wordt met 

Arial 12Pt gewerkt. Hiervan moet Arial 8 Pt worden gemaakt: 

 

¶ Via Pull-down menu: Project, Opties, Objecten 

 

 
 

¶ Verander dit font zoals afgebeeld naar Arial pt. Verlaat deze dialoog weer met Ok 

 

¶ Nu kunnen de variabelen in het label worden geplaatst. Het is de bedoeling dat de codes van Functie(=), Locatie(+) 

en Componentcode(=) op het label verschijnen. De bijbehorende codes kunt u terugvinden in het help bestand bij het 

onderdeel ñStuklijst (3100)ò zoals beschreven op blad 604, daar staat o.a. deze informatie: 

 

¶ #140050 ¶ Locatie (+) 

#140020 ¶ Functie (=) 

#160010 ¶ Component(-) 

 

¶ Klik op de desbetreffende waarde in het 'variabelen" venster en sleep het in het label. Laat het daar los. Maak 

vervolgens de afmeting van de tekst zo klein mogelijk, pas wel op dat de tekst leesbaar blijft. Doe dit voor alle drie 

de variabelen. De variabelennaam verandert automatisch naar de leesbare naam indien u de "voorbeeld" modus 

gebruikt. Het is geen probleem dat "componentnaam" niet geheel op het label past, de echte naam zal aanmerkelijk 

korter zijn en daardoor zeker passen. 

 

 
 

¶ Klik nu in Lijst en label via het Pull-down menu op "Bestand, opslaan" om deze toestand op te slaan. 

Hint: U kunt ook "Opslaan als" en het label een andere naam geven.  

In dat geval ontstaat echter een foutmelding. Dit komt doordat het systeem geen CDS bestand  (Bevat de database 

afvraag) meer kan verbinden.  

Als u de eerder gegeven naam gebruikt zal het wel werken.  

Een label bestaat altijd uit een LBL (=labeldefinitie) en een CDS ( database afvraag definitie) bestand. U kunt wel 

nadat het label gereed is de naam wijzigen van beide, bij elkaar horende bestanden. Dan werkt het wel. 

 

¶ U kunt nu via 'bestand, afdrukvoorbeeld" een testprint maken. Verlaat daarna Lijst en label via 'Bestand, afsluiten". 

U komt nu terug naar het Lijst en label startscherm waarin nu het zojuist gemaakte label staat. 
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¶ Het nieuwe label kan nu worden gebruikt 

 

¶ Sluit deze dialoog en zorg dat een SEE Electrical project geopend is 

 

¶ Open nu weer via 'bestand, Lijst en label dit programma. 

 

¶ Dubbelklik op "Etiket.LBL" (of op een ander beschikbaar label of lijst) 

 

¶ Nu verschijnt de afdrukken dialoog. Zorg er eerst voor dat een voorbeeld wordt aangemaakt. Het is overigens ook 

mogelijk hier direct naar Excel te "printen", zodat ook andere applicaties eenvoudig over deze informatie kunnen 

beschikken via de gemaakte lay-out. 

 

 
 

¶ Start nu het proces. 

 

¶ Het resultaat: 
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.  

Importeer CADdy "Classic" symbolen 

 

 

BESTAND ï IMPORT ï CADdy Classic SYMBOLEN  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om CADdy Classic B en / of A-symbolen te importeren naar een nieuwe 

symbooldatabase in SEE Electrical.  

 

Voorbeeld: 
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Voorbeeld: 

 

¶ Geef de map aan die de CADdy A-symbolen bevat. Controleer of de mapnaam bij "CADdy A-symbool" correct is. 

¶ U kunt extra symbool mappen toevoegen aan bovenstaande. 

¶ Klik op de  knop en geef aan wat geïmporteerd moet worden in het veld "Selecteer de te importeren CADdy A 

of B.ò. 

¶ Klik de  knop en geef aan naar welke symbool doelmap geïmporteerd moet worden. 

¶ U kunt eenvoudig m.b.v. de Windows verkenner een bestaande symbolendatabase zoals "mijnsymbolen.ses" 

kopi±ren naar een nieuwe symbolen databasenaam zoals ñCADdyClassic.sesò. Deze kunt u dan gebruiken om er de 

CADdy classic symbolen mee te importeren Zorg wel, dat SEE Electrical op dat moment niet gestart is. De 

bestaande symbolendatabases worden namelijk geopend door SEE Electrical  

¶ Klik ñSTARTò 

¶ SEE Electrical zal nu de B-symbolen importeren.  

 

HINT 1: Tijdens het importeren kunt u een bericht krijgen waarin staat dat SEE Electrical geen A-symbool 

binnen het aangegeven B-symbool kan vinden. Dit kan betekenen dat het niet bestaat, maar het 

probleem is eerder dat er geen map voor de A-symbolen is aangegeven. Bekijk deze mogelijkheid 

OPM Er kunnen geen symbolen geïmporteerd worden in enkele bij SEE Electrical geleverde 

symbooldatabases zoals de IEC 61346-2. Deze databases zijn door ons op schrijfbeveiliging gezet  ( 

)  zodat ze probleemloos geüpdatet kunnen worden met nieuwe of aangepaste symbolen via 

LiveUpdate. 

HINT 2 Het importeren van symbolen is alleen mogelijk naar uw eigen symbooldatabase.  

 Een nieuwe symbooldatabase folder kan gemaakt worden door met de rechter muisknop in het 

symbool gebied te klikken en nieuwe symbolenmap te selecteren. 

 

 
 

Als in SEE Electrical de layers VOORDAT u importeert worden ingesteld zoals ze in CADdy Classic waren (t.inf) 

zullen de toegewezen attributen alle worden overgenomen.  

 

 
 

In het CADdy Classic pakket waren de tekeningsjablonen niet voorzien van een buitenste rand omdat deze rand 

optioneel tijdens het plotten kon worden ingesteld. Binnen SEE Electrical is deze buitenrand echter wel aanwezig. 

Als u deze optie activeert, worden de CADdy Classic tekeningsjablonen geconverteerd en automatisch voorzien van 

de buitenste rand. Hierdoor zijn ze direct te gebruiken in SEE Electrical.  

 

ET1 Databases 
 

 

BESTAND - IMPORT - CADDY Classic ET1 DATABASES  
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CADdy classic draad database. Selecteer hier het 

CADdy classic bla bestand dat overgenomen moet 

worden.  

SEE Electrical draad DB (*.msw) geef hier de naam in 

van het nieuwe bestand. Bijvoorbeeld "wires.msw"  

U kunt een bestand selecteren d.m.v. . 

Vul de velden in en druk op "converteer draad 

databaseò. 

 

 

CADdy classic type database hier kan de naam van de 

originele CADdy classic type database ingevuld 

worden. De normaal gebruikte naam is "type.dbf" in 

CADdy classic. 

CADdy classic spiegel database hier kan de naam van 

de originele CADdy classic spiegel database ingevuld 

worden. De normaal gebruikte naam is "mirror.dbf" in 

CADdy classic. 

Deze databases worden geconverteerd en in de type- en 

spiegeldatabase van SEE Electrical gezet. Dit is het 

bestand "Types.ses" in de "symbols" folder van SEE 

Electrical u kunt een bestand selecteren d.m.v. . 

 

 

CADdy classic kabel database hier kan de naam van de 

originele CADdy classic kabel database ingevuld 

worden. De normaal gebruikte naam is "data.kty" in 

CADdy classic. 

Deze databases worden geconverteerd en in de type- en 

spiegeldatabase van SEE Electrical gezet. Dit is het 

bestand "types.ses" in de "symbols" folder van SEE 

Electrical u kunt een bestand selecteren d.m.v. . 

Vul de velden in en druk op "converteer kabel database 

" 

 

 

Opmerking: Relais, afhankelijke contacten, componenten met 

afhankelijke contacten en kabels worden volgens 

onderstaand schema in SEE Electrical ingelezen 

Leverancier Artikelgroep 

Eigen Leverancier   

 K  Relais 

 K_AUX   Afhankelijke contacten 

 Q  Component met afhankelijke 

contacten 

 W  Kabels 

 

Lees meer over: 
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ñOpen CADdy Classic Projectò zoals beschreven op blad 121 

Einde 

 

 
BESTAND ï EINDE ALT + F4 

 

¶ Voer deze opdracht uit om SEE Electrical. af te sluiten 

Indien er nog projecten open zijn verschijnt er een bericht dat u om bevestiging vraagt.  

 

HINT Indien SafeMode actief is, zal de SafeMode dialoog verschijnen waarin u vier opties krijgt 
aangeboden.  

Recente documenten 

 

 
BESTAND ï RECENTE DOCUMENTEN ï <WORKSPACE NAME>  

De vier meest recent geopende projecten worden hier zichtbaar 

Klik op een project om het te openen. 

 

Start categorie 

Blad paneel 

 

 

Nieuw blad 

 

 

START ï BLAD - NIEUW ALT + N 

 

Met deze opdracht maakt u een nieuw blad aan. De opdracht is pas toegankelijk, als het project open is (en dus 

bekend) 

 

U kunt een nieuw blad aanmaken door met de rechter muisknop te klikken terwijl u in de hoofdmap staat. 
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Nadat u voor een nieuw blad gekozen heeft, verschijnen de bladgegevens. Het bladnummer is noodzakelijk, de 

andere gegevens niet. Bladgegevens kunnen altijd achteraf aangepast worden.  

 

Openen blad 

 

 
START ï BLAD - OPENEN ALT + O 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om een bestaande pagina in het project te openen. De opdracht is pas toegankelijk, als 

het project open is (en dus bekend) en tevens meer dan een blad in het project aanwezig is. 

 

 

HINT 1: ·Het is een goed idee om een algemeen overzicht over het project te hebben, zodat alle pagina's in een 

oogopslag te zien zijn. 

HINT 2: ·Advanced: U kunt een pagina ook markeren ï houd CTRL ingedruktï ñsleepò een kopie van de pagina 

naar een andere pagina in het project of naar een nieuwe pagina in een ander project. 

 

Sluit blad 

 

 
START ï BLAD - SLUITEN   

 

Deze opdracht wordt gebruikt om een blad in een project te sluiten 

Wis blad 

 

 
START ï BLAD - WISSEN 

 
 

Deze opdracht wordt gebruikt om de actieve pagina te wissen. 

 

Vorig blad 
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START ï BLAD - VORIGE BLAD PAGE UP 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om naar de vorige pagina binnen het actieve project te gaan (alleen in het actieve 

venster). 

Volgend blad 

 

 
START ï BLAD - VOLGEND BLAD PAGE DOWN 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om naar de volgende pagina in een project te gaan (alleen in het actieve venster). 

Informatie paneel 

  

Projectinformatie 

 

 

START-INFORMATIE-PROJECT  

 

Deze opdracht beschrijft de algemene projectinformatie. 

 

OPM. : Eerst moet een project in de projectbalk geselecteerd zijn voordat deze opdracht geactiveerd wordt.  

 

Dit zou bijvoorbeeld informatie kunnen zijn betreffende de klant naam, project naam, of andere relevante informatie 

betreffende het gehele project. 

Wanneer u data op een plaats in een gedeelte van SEE Electrical informatie ingeeft, wordt de informatie automatisch 

geschreven op uw tekening als tekst. 

Informatie wordt door SEE Electrical online op tekeningen en in de database geschreven. 

Standard: Dit laat het toe om informatie direct te corrigeren in de database terwijl SEE Electrical de tekening 

tegelijkertijd bijwerkt. 

 

¶ Rechts klik op het project in de project boom  

 

 
 

¶ Selecteer: ñInformatieò 
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Als een ingevoerde tekst te lang is om weergegeven te worden zullen drie punten aan het einde van de regel 

verschijnen om dit aan te geven. 
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De instelling ñProject geblokkeerdò zorgt ervoor dat het project niet meer opgeslagen kan worden, dus geen 

wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Een reden kan zijn dat we over een ñAs buildò situatie spreken, dus het 

project is gereed en wellicht al bij de klant uitgevoerd. In dat geval zijn wijzigingen in coderingen ongewenst. 

 

 
 

 
 

¶ Antwoord hier JA 

 

Het is vanaf nu niet meer mogelijk het project op te slaan. De functie is niet meer beschikbaar binnen de menuôs  

 

HINT 1 U kunt het informatie venster met de projectgegevens ook naar het midden van het scherm slepen.  

HINT 2: Indien u een ander datum formaat wenst, moet u dit binnen Windows instellen. Er zijn meerdere 

formaten, afhankelijk van de door u gebruikte Windows versie, mogelijk. Indien het datumformaat in het 

geopende project anders is dan ingesteld op de computer en de computer kan dit niet converteren wordt 

de datum automatisch in tekstformaat omgezet zodat de juiste weergave gewaarborgd is. 

 

 

Bladinformatie 

 

 
START-INFORMATIE- INFORMATIE 

 
 

 

Deze opdracht toont alleen de informatie voor de actieve pagina: 

 

OPM. : De gewenste pagina moet eerst geselecteerd worden voordat deze functie werkt.  

 

¶ Selecteer een blad binnen de Projectverkenner 

¶ Voer de Start >Informatie >Blad opdracht uit 

 

of 

¶ Rechtsklik en selecteer de Informatie pop-up 

De bladinformatie wordt zichtbaar in het rechter gedeelte van het hoofdvenster, de gegevens kunnen ingevoerd 

worden mits het tekeningsjabloon de juiste tekstattributen bevat. U kunt bladnummer, -index, -beschrijving etc. 

invullen. 

 

(Standard) 

De Functie(=) / locatie(+) toewijzing kan via de volgende dialoog worden ingevuld, deze verschijnt als u op de 

desbetreffende regel in het informatievenster klikt:  
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Als u geen waarde kunt invullen doordat de dialoog niet verschijnt, is het mogelijk dat de optie ñActiveer 

functie(=)/Locatie(+) databaseò per abuis is ingeschakeld.  

 

 
 

De genoemde Functie(=)/Locatie(+) database is uitsluitend beschikbaar binnen Advanced. 

 

Functie (=) Standaard: Toont de voorkomende functie(=) voor alle objecten op het 

blad. 

Als u een blad aanmaakt met een nieuwe functie(=), kunt u het 

bladnummer "resetten" (indien gewenst). Het systeem werkt dan met 

functie(=)groepen binnen schema's: 

 
 

Locatie (+) Standard: Toont de voorkomende locatie (+) voor alle objecten op het 

blad. 

Blad:  Bladnummer. Als het bladnummer wordt veranderd, wordt de pagina 

automatisch verschoven in het project. 

Index: Optionele aanvulling voor het bladnummer ï bijv. "A". Tevens te 

gebruiken om een blad tussen te voegen (1a, 1b) 
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Datum aanmaak: Aanmaakdatum van de tekening. SEE Electrical genereert automatisch 

de datum, maar deze kan altijd handmatig veranderd worden. Bij 

klikken kunt u een datum uit de aangeboden kalender selecteren. 

Gemaakt door: Optionele plaats voor naam, initialen etc. 

Beschrijving lijn 01. 10: Kan gebruikt worden om pagina's te omschrijven. 

Revisie tekst 1 t/m 10 Als de automatische revisie aan staat, staat de nieuwste revisie datum 

en tijd in ñRevisie tekstò 

Zie ook ñRevisietekstò zoals beschreven op blad 121  

 

Al deze gegevens kunnen zichtbaar gemaakt worden binnen een tekeningsjabloon, mits de juiste teksteigenschappen 

gebruikt zijn. 

 

Eigenschappen paneel 

 
 

HINT 1 U kunt het informatie venster met de bladinformatie ook naar het midden van het scherm slepen.  

 

Module eigenschappen Schema 

 

 
START ï EIGENSCHAPPEN ïMODULE  

 

Als de module (schema, paneelbouw huisinstallatie etc.)gekozen is, kunnen de eigenschappen van de module 

aangepast worden zodat de bladen binnen de module op de gewenste manier kunnen reageren. 

¶ Selecteer binnen de projectmanager de module waarvan u de instelling aan wil passen, de modulenaam is in blauw 

weergegeven. 

¶ Voorbeeld: Module Schema is geselecteerd 

 

¶ Selecteer het Start, Eigenschappen, Module 

Of 

¶ Rechtsklik en selecteer Eigenschappen vanaf het pop-up menu 

¶ Wijzig de instellingen 

¶ Klik OK om de dialoog te verlaten 
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Schema module 

 

 
START ï EIGENSCHAPPEN ïSCHEMA  

 

Of 

 

 
 

Deze opdracht wordt gebruikt om verschillende eigenschappen voor schema's te definiëren. U kunt uitsluitend deze 

eigenschappen benaderen als het project geopend is, maar geen schemaôs actief. (geopend) 

 

¶ Selecteer het project in de projectboom VOORDAT u deze opdracht activeert. 

¶ Rechtsklik op "Schema's" en selecteer: "Eigenschappen" of via het menu  

¶ de volgende dialoog zal verschijnen: 

 

Schema Eigenschappen Tabblad: Algemeen 

 

 
 

Optie:  
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Toont op welk sjabloon nieuwe schema's gebaseerd moeten 

worden. Selecteer de gewenste sjabloon met . 

 

SEE Electrical heeft onderstaande mogelijkheden voor 

het nummeren van componenten: 

 

Het is mogelijk de aanwezige componentcode van een 

component te blokkeren. Daarvoor zijn er drie 

mogelijkheden: 

1. Gebruik instelling component >>Lees de 

eigenschap uit het veld ñComponentnaam 

vastzettenò, dus per component instelbaar. 

2. Geblokkeerd tijdens verschuiven >> Als een 

component wordt verplaatst zal de bestaande 

componentcode niet wijzigen. Aanpassen op 

andere manieren wel nog mogelijk 

3. Volledig geblokkeerd. >> Het is niet mogelijk 

de componentcode aan te passen zonder deze 

instelling te wijzigen. Dit is de ñAs buildò 

instelling. 

Ook het hernummeren via de database is NIET 

mogelijk voor de componenten die deze 

instelling actief hebben. 

4.  

 

 

Vrije tekst  U kunt de gebruikte codering zelf aanmaken.  

Dit is handig bij "as build" situaties waarbij reeds coderingen 

aanwezig zijn die niet direct gerelateerd kunnen worden aan 

de plaats van de symbolen op het schemablad. Bij een 

hernummering zal een "vrije tekst' niet aangeraakt worden 

  

Normteken / volgnummer Normtekens (classificatie volgens IEC 61346-2 + serie 

nummer. Bijvoorbeeld: "K34": betekend relais (K) + nummer 

(34) 

Opm. :Dit is de correcte manier, in overeenstemming met IEC 

61346 

  

Blad / Normteken / volgnummer Pagina nummer. + (classificatie) volgens IEC 61346-2 + 

volgnummer. 

Bijvoorbeeld: "11K2": betekent pagina (11) + relais (K) + 

nummer (2). 

Het volgnummer begint opnieuw bij "1" op elk begin van elk 

blad. 

  

Blad/normteken/cel Pagina nummer + Normtekens (classificatie) volgens IEC 

61346-2 + pad. 

Bijvoorbeeld: "12K5": betekent blad (12) + relais (K) + pad 

(5). In dit geval kan het element gevonden worden op blad 12 

pad 5. 

 

Opmerking 1. : Wanneer u meerdere identieke elementen in 
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hetzelfde pad plaatst, krijgen ze automatisch opeenvolgende 

nummers met een sub nummer. Bijvoorbeeld:  

Als er meerdere schakelaars onder elkaar staan ï zoals 

"13Q4.1". 

 

Opmerking 2: Als u een pad gerelateerde codering gebruikt 

en u plaatst componenten met hetzelfde soort codering in 

hetzelfde pad, zal een sub nummering ontstaan om ze toch van 

elkaar te kunnen onderscheiden. 

  

Automatisch coderen De onderdelen krijgen een numeriek volgnummer 
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Eigen instelling  

 
 

Met behulp van deze tekens kunt u uw eigen codering 

samenstellen. 

Voorbeeld: "&$ %" hier invullen  

 

 
 

zal resulteren in de codering "Componentcode" "bladnummer" 

"cel"  

U mag ook gebruik maken van andere tekens in de codering, dus 

"& -$- %" is ook toegestaan. 

Dit zou dan bijvoorbeeld resulteren in  

 
 

(Voorbeeld is gemaakt op schemablad 4)  

 

Het is ook mogelijk het aantal karakters in te stellen voor de 

componentnaam. : Gebruik daarvoor het > teken. Bijv: 

&>2# zal resulteren in: 

P01, P02, P03 etc. 
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Hier kunt u het scheidingsteken aangeven dat gebruikt wordt 

tussen klemmenstrook en klemnummer. 

De mogelijke waarden zijn. : , / \ ! en ;.  

IEC 61666 raadt ñ:ò aan. 

 

Deze functie maakt het mogelijk de PLC operandi volgens de 

ingestelde methode automatisch te nummeren. Indien de eerste 

waarde wordt ingevuld 

(in het schema of in de PLC editor) worden de andere waarden 

automatisch gegenereerd. 

De mogelijkheden: 

Vrij  

Decimaal 

Octaal 

Hexadecimaal 

HEXADECIMAAL  

 

 

De afmeting van de Nodes (aansluitpunten tussen draden indien 

geen richting knooppunten worden gebruikt), zoals ze op de 

afdruk verschijnen. 

 

Schema Eigenschappen Tabblad: Referentie 
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SEE Electrical voorziet in diverse methoden om 

kruisreferenties te genereren en te tonen. Dit is vooral 

erg handig als u functie(=) / locatie(+) codering 

gebruikt 

Indien u hetzelfde bladnummer binnen verschillende 

functie gebuikt, is het raadzaam ook de functie(=) en/ 

of locatie(+) binnen de referenties te tonen. Dit maakt 

de referenties wel ñlangerò, maar zorgt wel voor een 

eenduidige aanduiding. U kunt de scheidingstekens 

zelf instellen. Al deze instellingen zijn niet 

toegankelijk als u voor ñEigen instelling ñ  

(Standard) heeft gekozen. In dat geval kunt u de 

gewenste referentie geheel zelf instellen. 

 

Stel hier uw eigen referentie formaat in.  

 

1. Dit zijn de eigenschappen die bij de eigen 

instelling mogelijk zijn. De referentie kan hier 

ingesteld worden. ALLE referenties binnen SEE 

Electrical zullen dan via deze syntax gevormd 

worden. Voorbeelden:  

2. =$% 

<Functie=> <blad><cel> 

 

>3% <bladnummer uit drie digits> 

 

Hier kunt u bepalen of de Functie(=)/locatie(+) 

aanduidingen ook in de referenties moeten 

verschijnen 

 

Als de Functie(=)/locatie(+) gebruikt worden geeft u 

hier aan of alleen de afwijkende aanduidingen 

zichtbaar moeten worden gemaakt 

 

Toon vorig en volgend blad. Houdt rekening met de 

bladen in andere functie/locaties 

 

Schema Eigenschappen Tabblad: Spoel 

 

Optie:  
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Hier kunnen de afkortingen worden ingesteld die zichtbaar zijn in de maak/verbreek boom. 

Ook het tekstformaat van de kruisverwijzingen kan hier ingesteld worden 

'Gebruik contactspiegel" bepaalt of een maak/verbreekboom of contactspiegel onder een relais wordt gezet. 

Toon MV boom of contactspiegel geeft u de mogelijkheid de contactspiegels uit of aan te schakelen voor het 

gehele project. Deze optie staat standaard AAN. 

 

Als u een ñStandaard contactspiegel symbolen folderò invult, kan zelfs als het type nog niet bekend is automatisch 

het juiste contactspiegel symbool onder of bij het relais worden geplaatst op het moment dat u een relaiscontact 

binnen de schema module gebruikt en deze toewijst aan een relais. In dat geval moet wel de optie ñGebruik 

contactspiegelsò aan staan. 

 

Het is mogelijk het lettertype in te stellen dat gebruikt wordt door de referenties.  

De bewuste tekst moet als symbool worden opgeslagen in een symbolenbibliotheek. Maak daarvoor een nieuwe 

bibliotheek aan, aangezien bij updates en nieuwe installaties bestaande bibliotheken overschreven kunnen worden 

(de niet schrijf beveiligde). 

 

HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version 

V7R2\Settings\Text\DefaultCrossRefFont 

Het formaat van deze waarde is <naam symbolenbibliotheek>\<Foldernaam>\<Symboolnaam>. 

Bijvoorbeeld: Verwijzingen\Kruisverwijzing\Arial6Blue 

 

 

Schema Eigenschappen Tabblad: Draden 

 

Optie:  

 

Alle normtekens voor elektrotechnische objecten kunnen gevonden worden in het hoofdstuk over ñNormenò zoals 

beschreven op blad 981. 
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Algemene draadlogica, Signalen 

 

 
 

Als de Signaaltype voor draden optie actief is, kunnen de signaal eigenschappen gedefinieerd worden met behulp 

van de Signaaltype setup knop. 

Binnen de dialoog voor Signaaltype setup kunnen de volgende eigenschappen worden ingesteld: 

 

¶ Definitie van de signaalnaam 

¶ Kiezen of de signaalnaam, draadnummer, draaddoorsnede of draadkleur zichtbaar moeten zijn voor een bepaald 

signaaltype 

¶ Instellen draadkleur en draaddoorsnede voor een bepaald signaaltype 

¶ Instellen lijndikte en lijnkleur waarmee het signaaltype wordt afgedrukt 

¶ Instellen layer waarop het signaaltype wordt geplaatst. 

 

Opmerking: Als potentiaalnaam /draadnummers worden gegenereerd worden de signaaltypes getoond in de volgorde 

waarop ze binnen de projecteigenschappen zijn aangemaakt.  

De ñAlle signalenò optie wordt altijd bovenaan geplaatst. 

¶ 

 
Dit is de signaalnaam die aan het signaal is toegekend. 

Standaard is er een signaal óñDefaultôò, óòcontrolôò en 

óñPowerôò. Als u Advanced heeft kunt u ongelimiteerd 

signalen toevoegen. Binnen Standard kunt u een extra 

signaal aanmaken, dus maximaal 4 

 
Het nummerformaat kan uit de volgende codes worden 

samengesteld 

 
Voorbeeld1:  

Type "&.%" in de dialoog zal als resultaat hebben, 

[Signaalnaam. Pad]. 

Bijvoorbeeld: óòControl.15" 

 
De startwaarde als gebruik wordt gemaakt van een 

opeenvolgend nummer(0, 1 é, n). 

 Geeft de stapgrootte aan naar het volgende nummer. 

Bijvoorbeeld óñ5ôò, startnummer 0 zal resulteren in "0, 

5, 10, é" (zie: "Start no." hier boven). 

 Geeft aan of het signaal zichtbaar moet zijn of niet, 

inclusief additioneel nummer.  

 
Er kunnen tevens draadnummers aan de signalen 

worden toegewezen 

Het draadnummerformaat kan zijn: 

 
Voorbeeld:  

Type "$.%" in de dialoog, referenties worden getoond 

als [Bladnummer][.][Pad]. 

 De startwaarde als gebruik wordt gemaakt van een 

opeenvolgend nummer(0, 1 é, n). 

 
Geeft de stapgrootte aan naar het volgende nummer. 

Bijvoorbeeld óñ5ôò, startnummer 0 zal resulteren in "0, 
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5, 10, é" (zie: "Start no." hier boven). 

 
Stel hiermee de standaard draaddoorsnede in voor dit 

signaaltype. Als het nodig is verschillende waarden bij 

verschillende signaaltypes te hebben moet de juiste 

instelling bij ñWijzig draadeigenschappen òworden 

gezet.  

  
Als u doorsnede en kleur hier aanpast worden de 

eigenschappen niet mee overgenomen naar bestaande 

draden. 

Die functie is er wel, maar moet op een andere manier 

worden uitgevoerd. Ga daarvoor naar categorie 

Schema> Draden>Nummers>Genereren. 

en zet daar onderstaande optie(s) aan: 

 
Hierdoor hebt u de mogelijkheid de binnen de signalen 

gedefinieerde kleur- en doorsnede door te geven aan 

alle bestaande draden die deel uitmaken van de 

signaaltypes.  

Er is GEEN ñOngedaan makenò voor deze actie 

 
Hiermee stelt u de standaard draadkleur in. Voor deze 

functie gelden dezelfde regels en functies als voor de 

standaard draaddoorsnede  

 Geeft aan of het draadnummer zichtbaar moet zijn of 

niet  

 Laat de draaddikte zien of niet  

 
Laat de draadkleur zien of niet 

 Geef hier de tekstgrootte in van de draad- en 

signaalgegevens. Waarden 2.50, 3.50, 5.00 etc. worden 

aanbevolen 

 Geef hier de tekstbreedte in van de draad- en 

signaalgegevens Waarden 2.50, 3.50, 5.00 etc. worden 

aanbevolen. 

 Afstand tussen de letters. Teksthoogte gedeeld door 5 

wordt aanbevolen. 

 Soms is het niet raadzaam een draad- of signaalcode te 

laten zien omdat het draadsegment te klein is. Hier kunt 

u dan invoeren wat de minimale draadlengte moet zijn 

voordat een code zichtbaar wordt  

 De toegewezen kleur 

 De toegewezen lijnsoort 

 De toegewezen pen dikte 

 De layer waarop de waarden worden geschreven 

 
Doorgeven potentiaalnamen 

 

De draden die direct aan een potentiaal zijn 

aangesloten, nemen de naam van de potentiaal over 

 Toon potentiaalnamen op kabeladers 

 

Werkt uitsluitend bij gebruik nieuw management van 
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potentialen (potentialen bestaan uit draden met 

referenties en dus niet meer als potentiaal objecten)De 

functie laat de potentiaalnamen op de kabeladers zien. 

De instelling geldt uitsluitend voor potentiaalnamen, 

niet voor draadnummers.  

 Negeer codering informatie in symbolen  

 

Via de Schema>Verbindingen>Definitie 

signaalnummer optie kunt u voor elke verbinding de 

manier bepalen hoe het signaalnummer gevormd wordt 

aan de hand van de aangesloten componenten. De 

instelling op deze plek maakt het mogelijk deze 

informatie te negeren. 

 
 

Globale signaalnummering 

 

Soms zouden verschillende signaaltypes moeten 

worden ingezet om de kleur, lijntype en lijndikte te 

beheren van verschillende draden. Toch moeten de 

toewijzingen binnen een project regels volgen. Dit is 

mogelijk met deze instelling binnen de Signaaltype 

setup. 

U kunt de signaalnummering volgens de globaal 

(=projectmatig) gedefinieerde signaalnummering regel 

genereren. De individuele instellingen worden daarbij 

genegeerd. 

 

Globale draadnummering 

 

Ook voor de draadnummering kunt u ervoor kiezen een 

enkele regel toe te passen voor alle te nummeren 

verbindingen. Ook hier worden individuele instellingen 

genegeerd als deze instelling actief is. 

 

Wijzig draadeigenschappen  

 

Draadeigenschappen toegekend aan alle draden die tot 

hetzelfde signaaltype behoren. Dit is de ñper Netò optie. 

Indien u eigenschappen aan afzonderlijke draden 

binnen hetzelfde net moet toekennen, kan dat door de 

ñper draad optie te gebruiken.  

Indien u elke keer zelf een beslissing wil nemen kunt u 

dat via ñVragenò instellen. 

HINT: De signaaltoewijzing moet plaatsvinden volgens IEC 61175.  

(Standard) 

 
 

Potentiaal 

 

Hier kan de "gedragscode" van draden worden 

ingesteld. Als "Potentiaal" actief is, zullen de 

draadparameters van alle draden die aan elkaar zijn 

aangesloten, en hetzelfde potentiaal bezitten, hetzelfde 

zijn. Als u een enkele draad aanpast, worden alle 

andere automatisch ook aangepast  

 

 

Uniek 

 

Als de instelling "Uniek" is aangekruist, kan elke draad 

zijn eigen attributen hebben 
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Gebruik draadlogica voor draden tussen 

verschillende functie(=)/locaties(+) 

 

Ook draden die tussen verschillende 

functie(=)/locaties(+) lopen kunnen indien deze 

instelling actief is voorzien worden van een 

draadnummer 

 De draadnummers worden vanuit zichtpunt component 

gemaakt indien deze instelling actief is. Staat de 

instelling uit worden draadnummers aan de hand van 

hun positie op het blad genummerd 

  
Zoek draden volgens draadrichting 

 

De instelling ñZoek alleen draden volgens 

draadrichtingò werd geµntroduceerd om de manier 

waarop draden gevonden worden te veranderen. De 

instelling heeft invloed op draadnummering, de draad 

en bedradinglijst, het vinden van bruggen etc. Doordat 

deze instelling zoôn impact heeft en de sinds vele jaren 

bekende werking van SEE Electrical sterk beïnvloed 

staat deze niet standaardmatig aan.  

  

 

Het volgende voorbeeld laat zien hoe de oude en 

nieuwe situatie werkt 

 

Situatie A laat de NIEUWE situatie zien, als deze 

nieuwe instelling actief is  
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Situatie B laat de OUDE situatie ziet. 

 

Grafische presentatie 

 

In deze dialoog kan ingesteld worden of de 

draadnummers zichtbaar zijn of niet en of de richting 

knooppunten gebruikt worden of niet. 

Opmerking: Als in de algemene draadlogica de 

instelling "Uniek" actief is, worden de richting 

knooppunten automatisch aangezet. 

Tevens is nu de mogelijkheid aanwezig de draaddikte 

en /of draadkleur aanduiding bij de draad te plaatsen 

 

Tip: Draadkleur en draaddikte kunnen uitsluitend 

getoond worden als de draadnummers gegenereerd 

zijn. 

 

 

 

 

Draad standaard eigenschappen 

 

De Draad standaard eigenschappenlaten een tabel zien, 

waarin u de standaard te gebruiken 

draadeigenschappen kunt toewijzen. De bestaande 

eigenschappen kunt u zelf uitbreiden. 

 

Tip: Plaats de door u meest gebruikte doorsnedes 

bovenaan in de lijst door de doorsnede of kleur te 

selecteren en vervolgens zo hoog mogelijk te plaatsen 

met de pijltjes toetsen. Als u later een waarde (buiten 

de geselecteerde standaardwaarde) gaat toewijzen, 

staan de waarden bovenaan in de lijst en daardoor 

sneller toegankelijk. 

 

 
Richting knooppunten 

 

De richting knooppunten maken het mogelijk precies 

te bepalen waar de individuele draden zijn aangesloten, 

dus welke doelen ze hebben. Dit is belangrijk als de 
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aansluitlijsten gebruikt worden om de bedrading later 

uit te voeren  

   
De draadrichting kan aangepast worden met behulp 

van de functie òPas draadrichting aanò zoals 

beschreven op blad 342  

 

Er is een registerwaarde beschikbaar om de standaard 

draadrichting bij aansluiten aan te passen: 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE 
Development\SEE Electrical\Version 
V7R2\1000\WireDirections] 

 

De mogelijke waarden zijn: 

WireDirectionLeftRightDown: 15025, 15027, 
15035 en 15037 (standaard) 

 
 

WireDirectionLeftRightUp: 15026, 15028, 15036 
en 15038 (standaard) 

 

 
 

WireDirectionLeftUpDown: 15022 (standaard) 

15024, 15032 en 15034 
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WireDirectionRightUpDown: 15021 (default), 
15023, 15031 en 15033 

 

 

 

Draad kleur/dikte toewijzing  

 

Als deze instelling actief is, zal SEE Electrical bij elke 

verbinding een dialoogvenster openen waar een keuze 

kan worden gemaakt uit een aantal ingestelde 

draadeigenschappen en layers. 

 

Symbool plaatsen 

 

Met deze opties is het mogelijk de symbolen mee te 

laten draaien met de draad. Bij plaatsing zal het 

symbool dus automatisch gedraaid worden. De optie 

werkt uitsluitend bij geldige draden, dat wil zeggen de 

draad moet aan beide kanten aangesloten zijn. 

 

Handhaaf hoek elektrische tekstattributen tijdens 

draaien 

 

Als deze optie aan staat, blijft de componenttekst onder 

de oorspronkelijke hoek (meestal 0 graden) staan. 

 

Hoe met draadeigenschappen om te gaan 

Standard 

Indien u werkt met de optie "Vraag voor draadparameters bij aanmaken draden" of met "Potentiaalò 
blijven de draadeigenschappen behouden indien draden worden gekopieerd welke aan componenten zijn 
aangesloten. 

Indien u een component wist of verplaatst dat verbonden is, blijven de draadeigenschappen behouden 
mits de draden aan weerszijden van het bewuste component nog steeds verbonden zijn en de beide 
oorspronkelijke draden dezelfde eigenschappen hadden. In dat geval wordt de opengebroken draad 
automatisch weer verbonden, en de eigenschappen toegekend. Indiende draadeigenschappen niet 
hetzelfde waren zal het systeem een van de draden nemen, u moet dan dus controleren of de 
eigenschappen correct zijn. 
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HINT U kunt draadeigenschappen uitsluitend kopiëren als de draad aan weerszijden aangesloten is, 
pas dan is het een draad. 

Voorbeelden: 

* Als u een draad aansluit op een component moet u de juiste draadeigenschappen toekennen als u het 
tweede eindpunt van de draad aansluit. 

* Als u een component wist aan een uiteinde van een draad, en vervolgens een nieuw component aansluit 
moet u de draadeigenschappen controleren. 

* Als u per ongeluk een draad verplaatst kunt u het beste de UNDO functie gebruiken, dat waarborgt dat de 
originele draadeigenschappen behouden blijven.  

* Indien u een groep via de symbolenbibliotheek oproept en plaatst, zullen de draadeigenschappen van de 
al verbonden draden worden overgenomen. U moet de eigenschappen van de draden in dat geval 
controleren.  

 

 

Attentie: 

Hint: 1. Indien u nieuwe draden aansluit op bestaande draden zullen de eigenschappen van de 
bestaande draden gebruikt worden De reden is dat de eigenschappen van bestaande, en daardoor 
ook mogelijk binnen het paneel al aanwezige geleiders, niet mogen veranderen. Handmatig wijzigen 
is altijd mogelijk en toegestaan 

2. Als u een draad aansluit tussen twee bestaande draden worden de eigenschappen van een 
van de bestaande draden overgenomen. Controleer daarom altijd de eigenschappen. 

3. Een modificatie aan draadeigenschappen kan niet via UNDO ongedaan worden gemaakt. 
Deze functie werkt uitsluitend grafisch, terwijl het wijzigen van draadeigenschappen acties zijn die direct 
op de database worden uitgevoerd 

 

Schema Eigenschappen Tabblad :Kabels 
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Optie  

 

  

Kabels afdrukken/Kabelinformatie op scherm 

 

De eerste optie opties maakt het onderdrukken van kabels 

tijdens het afdrukken mogelijk  

De twee optie zorgt ervoor dat kabelinformatie dicht bij 

elkaar geschreven wordt op de schema's om plaats te 

besparen.  

 
Gebruik gedefinieerde kabels niet 

 

Maak geen gebruik van de grafische kabels, maar gebruik 

de standaard kabel Keuze van andere kabels is dan niet 

mogelijk totdat deze optie weer wordt uitgeschakeld 

Het gebruik van de standaard kabel is mogelijk van rechts 

naar links (kabeltekst staat links) of van links naar rechts 

(kabeltekst staat rechts) 

 
Standaard kabelnaam 

 

Wijs een grafische kabel toe die standaard gebruikt moet 

worden. Keuze van andere kabels is dan niet mogelijk 

totdat deze optie weer wordt uitgeschakeld 

 

Draai kabelader attributen 

Indien deze waarde aan staat, worden de kabelader 

attributen, bij het gebruik van de standaard kabel, 

automatisch met 90 graden gedraaid. 

 
Componentcode kabel 

 

Buiten de normale ñWò voor een kabel kunt u hier uw 

eigen codering invullen, die vervolgens als basis wordt 

genomen voor elke nieuw te tekenen kabel. Tevens wordt 

de binnen het project ingestelde componentcodering voor 

de kabels gebruikt 

 

Veld kabelsoort  

Wijs een artikeldatabase veld toe. Als een type wordt 

toegewezen, wordt het veld Kabelsoort gevuld met de 

waarde van het veld (in dit geval) Omschrijving 1 dat bij 

het geselecteerde type hoort. 

 
Kabel setup 

 

De kabels worden opgebouwd met een start, midden en 

eind symbool. Bij 1 ader wordt het startsymbool gebruikt, 

bij twee aders start en eind symbool, en bij meer dan drie 

aders zal het midden symbool repeterend worden 

gebruikt 

 
Kabelnaam 

 

De naam van de kabel. : 

Voorbeeld: Diagonaal-KleurNr 

 
Startsymbool 

 

Het symbool dat voor de eerste opgelegde kabelader 

wordt gebruikt. Voorbeeld : Cables\Symbols\Diagonal-

Start-NrCo 

 Middensymbool 

 

Het symbool dat voor de tweede opgelegde kabelader 

wordt gebruikt (als er meer dan twee aders zijn gebruikt) 
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Voorbeeld: Cables\Symbols\Diagonal-End-NrCo 

 
Einde symbool 

 

Het symbool dat voor de laatste opgelegde kabelader 

wordt gebruikt (als er meer dan een ader zijn gebruikt) 

Voorbeeld: Cables\Symbols\Diagonal-End-NrCo 

Opmerking: Midden- en eind symbool zijn vaak hetzelfde 

 

Kabelattributen  

 

Deze instelling zorgt ervoor dat op het moment dat een 

kabel wordt opgelegd de kabeladers en de kabel zelf met 

de ingestelde grafische eigenschappen verschijnt.  

¶ Als de kabeladers op onregelmatige afstand van elkaar liggen, of verder dan 10 mm worden de symbolen 

automatisch verlengd zodat ze aan elkaar aansluiten. 

¶ Om een geavanceerdere kabel te maken moeten verschillende kabelsymbolen aanwezig zijn binnen de ñCablesò 

symbolenbibliotheek. Het geavanceerde kabelsymbool moet alle noodzakelijke kabelsymbooleigenschappen 

toegewezen hebben: 

¶ De gedefinieerde kabel moeten van een hoek zijn voorzien. De kabels worden opgeslagen in de 

...Templates\Cables.mdb database. 

¶ Indien u een geavanceerde kabel wil maken of gebruiken zal de Selecteer kabel dialoog verschijnen. Hierin kunt u 

alle geavanceerde kabels terugvinden. 

¶ Als er geen geavanceerde kabels gedefinieerd zijn, zal de lijst leeg zijn. 

¶ Indien u de knop ñStandaardò gebruikt binnen de dialoog maakt u gebruik van de ñclassic cableò, u kunt dan een lijn 

dwars over de draden trekken, waarna de gevonden draden worden omgezet naar kabeladers. 

¶ Als u een geavanceerde kabel toepast, zal deze uitsluitend met de ingestelde hoek kunnen worden opgelegd.  

 

Huisinstallatie techniek 

 

 
BESTAND ï EIGENSCHAPPEN ïHUISINSTALLATIE  

 

 
 

Deze opdracht wordt gebruikt om het gebruikte tekeningsjabloon voor huisinstallatie in te stellen 

Paneelbouw 

 

 
BESTAND ï EIGENSCHAPPEN ïPANEELBOUW  
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Deze opdracht wordt gebruikt om de tekeningsjabloon voor paneelbouw in te stellen 

Grafische Lijsten 

 

 
BESTAND ïGRAFISCHE LIJSTEN- SELECTEER LIJST  

 

 
 

Deze opdracht wordt gebruikt om de tekeningsjabloon voor de verschillende grafische lijsten in te stellen 

Bladeigenschappen 
  

 
BESTAND ï EIGENSCHAPPEN ï BLAD  

 

Schema module bladeigenschappen 
 

 
 

Deze opdracht wordt gebruikt om de eigenschappen voor de actieve pagina in te stellen. Elk blad kan eigen 

instellingen hebben: 
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(*) X -afmeting van blad: X (mm.) (420 mm. Is A3-formaat) 

(*) Y -afmeting van blad: Y (mm.) (297 mm. Is A3-formaat) 

Rasterafmeting in X: Een raster van 5 mm. is gangbaar doordat de 

elektrotechnische componenten op een raster 

van 5 en 2,5 mm gestandaardiseerd zijn. 

Rasterafmeting in Y: Een raster van 5 mm. Is gangbaar doordat de 

elektrotechnische componenten op een raster 

van 5 en 2,5 mm gestandaardiseerd zijn 

Positie van de eerste bovenste potentiaal: Y-positie (mm.) vanaf de linker onderhoek. 

Positie van de eerste onderste potentiaal: Y-positie (mm.) vanaf de linker onderhoek. 

Marge potentiaal linkerzijde: Marge (mm.) voor het begin van het 

potentiaal. 

Marge potentiaal rechterzijde: Marge (mm.) na het eind van het potentiaal. 

(*) Marge linker pad: Marge voor het linker pad. Wordt gebruikt 

om de codering van de componenten te 

berekenen indien een pad ïgerelateerde code 

wordt gebruikt zoals Blad/Normteken/pad. 

(*) Marge rechter pad: Marge na het rechter pad. Wordt gebruikt om 

de codering van de componenten te 

berekenen indien een pad ïgerelateerde code 

wordt gebruikt zoals Blad/Normteken/pad. 



 

184  ¶  SEE Electrical opdrachten Handleiding SEE Electrical V7R2 

Afstand potentiaal tot contact: Afstand (in mm.) van het onderste potentiaal 

tot kruisverbindingen in de maak-verbreek 

boom. 

Schaal Schaal voor de tekening, Vooral relevant 

voor (huis)installatie tekeningen en 

paneelbouw. Voor schema's is schaal 1:1 

gangbaar 

Symboolschaal Verschaling voor in te voegen symbolen. 

Hiermee is het mogelijk elke aanwezige 

symbolenbibliotheek flexibel in te zetten. 

Voor schema's is schaal 1:1 gangbaar 

Raster X-oorsprong Normaal 0,00. Hiermee kan raster 

verschoven worden 

Raster Y-oorsprong Normaal 0,00. Hiermee kan raster 

verschoven worden 

  

Oriëntatieraster X X waarde tweede raster om gebieden af te 

bakenen. Normaal 0,00 = niet gebruikt 

Oriëntatieraster Y Y waarde tweede raster om gebieden af te 

bakenen. Normaal 0,00 = niet gebruikt 

Landscape Instelling voor horizontaal printen  

In sommige gevallen werd een liggend blad 

verkeerd geprint. Deze instelling lost dat 

probleem op. 

Bij het printen moet wel deze instelling 

worden gebruikt 

Schaalfactor voor lijn printen Normaal 1, kan gebruikt worden om lijndikte 

te accentueren bij afdrukken 

Weergeven in inches Bij aanzetten worden alle maten in inches 

weergegeven. 

(*) Aantal paden in tekening:  Wordt gebruikt om de codering van de 

componenten te berekenen indien een pad ï

gerelateerde code wordt gebruikt zoals 

Blad/Normteken/pad 

(*) Padnummer van het eerste pad : Begint het eerste pad nummer met "0" of "1". 

Ook deze informatie is noodzakelijk om de 

componentcodering correct uit te voeren. 

Het is mogelijk dit handmatig per blad in te 

stellen om zo een doorlopende pad 

nummering te forceren. Waarden van 0 tot 

9999 zijn toegelaten. 

Positie van de eerste bovenste potentiaal: Y-positie (mm.) vanaf de linker onderhoek. 

Als de functie een tweede of volgende keer 

wordt uitgevoerd, zal het nieuwe potentiaal 

automatisch 5 mm naar beneden geplaatst 

worden   

Positie van de eerste onderste potentiaal: Y-positie (mm.) vanaf de linker onderhoek. 

Als de functie een tweede of volgende keer 

wordt uitgevoerd, zal het nieuwe potentiaal 

automatisch 5 mm naar boven geplaatst 

worden   

Boven potentiaal marge voor autoconnect Afstand t.o.v. bovenste potentiaal (of beter: 

Y waarde waarop bovenste potentiaal wordt 

getekend) waarbinnen onderdelen 

automatisch op de potentiaal worden 

aangesloten. 
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Beneden potentiaal marge voor autoconnect Afstand t.o.v. beneden potentiaal (of beter: Y 

waarde waarop onderste potentiaal wordt 

getekend) waarbinnen onderdelen 

automatisch op de potentiaal worden 

aangesloten 

Tekeningsjabloon naam Laat de gebruikte tekeningsjabloonnaam 

zien, mits dit blad in V7R2 werd toegevoegd 

 

Opm.:(*) 

De getoonde waarden worden door SEE Electrical gebruikt om te berekenen, in welk pad de elementen zijn 

geplaatst, zo dat ze automatisch worden benoemd.  

Daarom is het belangrijk dat deze waarden correct zijn. 

 

Huisinstallatie bladeigenschappen 

 

Binnen de huisinstallatiemodule zijn de volgende bladeigenschappen beschikbaar: 
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(*) X -afmeting van de tekening: X (mm.) (420 mm. Is A3-formaat) 

(*) Y -afmeting van de tekening: Y (mm.) (297 mm. Is A3-formaat) 

Rasterafmeting in X: Een raster van 5 mm. is gangbaar doordat de 

elektrotechnische componenten op een raster 

van 5 en 2,5 mm gestandaardiseerd zijn. 

Rasterafmeting in Y: Een raster van 5 mm. Is gangbaar doordat de 

elektrotechnische componenten op een raster 

van 5 en 2,5 mm gestandaardiseerd zijn 

Schaal Schaal voor de tekening, Vooral relevant 

voor (huis)installatie tekeningen en 

paneelbouw. Voor schema's is schaal 1:1 

gangbaar 

Symboolschaal Verschaling voor in te voegen symbolen. 

Hiermee is mogelijk elke aanwezige 

symbolenbibliotheek flexibel in te zetten. 

Voor schema's is schaal 1:1 gangbaar 

Raster X-oorsprong Normaal 0,00. Hiermee kan raster 

verschoven worden 

Raster Y-oorsprong Normaal 0,00. Hiermee kan raster 

verschoven worden 

Oriëntatieraster X X waarde tweede raster om gebieden af te 

bakenen. Normaal 0,00 = niet gebruikt 
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Oriëntatieraster Y Y waarde tweede raster om gebieden af te 

bakenen. Normaal 0,00 = niet gebruikt 

Landscape Instelling voor horizontaal printen  

In sommige gevallen werd een liggend blad 

verkeerd geprint. Deze instelling lost dat 

probleem op. 

Bij het printen moet wel deze instelling 

worden gebruikt 

Standaard muurdikte 

 
De muurtekenfunctie leest vanaf deze plaats 

de standaard muurdikte uit. Waarde is in mm 

Schaalfactor voor lijn printen Normaal 1, kan gebruikt worden om lijndikte 

te accentueren bij afdrukken 

Tekeningsjabloon naam Laat de gebruikte tekeningsjabloonnaam 

zien, mits dit blad in V7R2 werd toegevoegd 

Weergeven in inches Bij aanzetten worden alle maten in inches 

weergegeven. 

Afstand component t.o.v. muur Standaard afstand component t.o.v. muur 

Afstand component t.o.v. ander component Standaard afstand component t.o.v. ander 

component 

Standaard kabeltype Standaard kabeltype als componenten 

verbonden worden met elkaar. De waarden 

kunnen via pictogram  

Standaard zekering groep De groep waaraan een geplaatst component 

standaard wordt toegewezen 

Standaard hoogte De standaard hoogte die een component 

wordt toegewezen dat de eigenschap zelf niet 

heeft. Bijv. centraal doos in plafond op 2600 

mm 

 

Standaard kanaalbreedte Als gebruik wordt gemaakt van kanalen is dit 

de standaard breedte in mm 

Paneelbouw bladeigenschappen 

 

Binnen de paneelbouwmodule zijn de volgende bladeigenschappen beschikbaar: 
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(*) X -afmeting van de tekening: X (mm.) (420 mm. Is A3-formaat) 

(*) Y -afmeting van de tekening: Y (mm.) (297 mm. Is A3-formaat) 

Rasterafmeting in X: Een raster van 5 mm. is gangbaar  doordat de 

elektrotechnische componenten op een raster 

van 5 en 2,5 mm gestandaardiseerd zijn. 

Rasterafmeting in Y: Een raster van 5 mm. Is gangbaar  doordat de 

elektrotechnische componenten op een raster 

van 5 en 2,5 mm gestandaardiseerd zijn 

Schaal Schaal voor de tekening, Vooral relevant 

voor (huis)installatie tekeningen en 

paneelbouw. Voor schema's is schaal 1:1 

gangbaar 

Symboolschaal Verschaling voor in te voegen symbolen. 

Hiermee is het mogelijk elke aanwezige 

symbolenbibliotheek flexibel in te zetten. 

Voor schema's is schaal 1:1 gangbaar  

Tip: Zorg dat de waarde voor Schaal en 

symboolschaal gelijk is 

Raster X-oorsprong Normaal 0,00. Hiermee kan raster 

verschoven worden 

Raster Y-oorsprong Normaal 0,00. Hiermee kan raster 

verschoven worden 

Oriëntatieraster X X waarde tweede raster om gebieden af te 

bakenen. Normaal 0,00 = niet gebruikt 

Oriëntatieraster Y Y waarde tweede raster om gebieden af te 

bakenen. Normaal 0,00 = niet gebruikt 

Landscape Instelling voor horizontaal printen  

In sommige gevallen werd een liggend blad 

verkeerd geprint. Deze instelling lost dat 

probleem op. 
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Bij het printen moet wel deze instelling 

worden gebruikt 

Schaalfactor voor lijn printen Normaal 1, kan gebruikt worden om lijndikte 

te accentueren bij afdrukken 

Weergeven in inches Bij aanzetten worden alle maten in inches 

weergegeven. 

Tekeningsjabloon naam Laat de gebruikte tekeningsjabloonnaam 

zien, mits dit blad in V7R2 werd toegevoegd 

Weergave paneel 

 

Projectverkenner tonen 

 

 
START ï WEERGAVE ï PROJECT 

Deze opdracht maakt het mogelijk de projectverkenner te tonen of niet. De projectverkenner laat de projectboom van 

het actieve geopende project zien. 

¶ Klik op  om de projectverkenner zichtbaar of onzichtbaar te schakelen. 

Symbolenverkenner tonen 

 

 
START ï WEERGAVE ï SYMBOLEN 

Deze opdracht maakt het mogelijk de symbolenverkenner te tonen of niet. De symbolenverkenner laat de 

symbolenboom van de actieve module binnen het actieve geopende project zien. 

¶ Klik op  om de symbolenverkenner zichtbaar of onzichtbaar te schakelen. 

¶  

Opdrachtregel en ïverkenner tonen 

 

 
START ï WEERGAVE ï OPDRACHTEN 

Deze opdracht maakt het mogelijk de opdrachtverkenner te tonen of niet. De opdrachtverkenner laat de 

opdrachtboom van de actieve module binnen het actieve geopende project zien. 

¶ Klik op  om de opdrachtverkenner zichtbaar of onzichtbaar te schakelen. 

 

Componentverkenner tonen 

 

 
START ï WEERGAVE ï COMPONENTEN  
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Standard 

Deze opdracht maakt het mogelijk de componentverkenner te tonen of niet. De componentverkenner laat de types 

binnen de typedatabase zien.  

De weergave van de typedatabase is afhankelijk van de module waarin de opdracht wordt aangeroepen 

¶ Klik op  om de componentverkenner zichtbaar of onzichtbaar te schakelen. 

Nu kunt u: 

* Eenvoudig types toekennen aan individuele of meervoudige componenten in een enkele stap. 

Om dit te doen, voeg een of meerdere componenten toe, zoek het gewenste typpe en rechtsklik erop.  

Selecteer de Toevoegen aan selectie opdracht. 

 

 

 

* Gebruik de ñfavorietenò folder voor frequent gebruikte types. 

* U kunt gekoppelde symbolen direct uw schema binnen slepen. 

 

Opmerking: Indien u een nieuw type aan de typedatabase toevoegt of iets aanpast in een bestaand type 

moet u de ververs knop  gebruiken voordat u het aangepaste type kunt gebruiken. 

Eigenschappen venster tonen 

 

 
START ï WEERGAVE ï EIGENSCHAPPEN  

Deze opdracht maakt het mogelijk het eigenschappenvenster te tonen of niet. Het eigenschappen venster laat altijd 

de relevante gegevens zien van de geselecteerde component of object 

¶ Klik op  om de eigenschappen dialoog zichtbaar of onzichtbaar te schakelen. 

Voorbeeld Blad venster tonen 

 

 
START ï WEERGAVE ï VOORBEELD  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een verkleind totaaloverzicht van het blad te tonen 

¶ Klik op   om het voorbeeldvenster te activeren of niet. 

Binnen dit voorbeeld venster heeft u de mogelijkheid in-en uit te zoomen. 

¶ Klik het eerste punt van de rechthoek die u wilt vergroten. 
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¶ Klik de linker muistoets en houdt deze vast. Verplaats de muiscursor naar de andere hoek van het 
gewenste gebied. 

¶ Laat de muisknop los. 

of 

¶ Klik het eerste punt van het gebied dat u wilt vergroten.  

¶ Laat de muisknop los. 

¶ Verplaats de muiscursor naar de andere hoek van het gewenste gebied en druk de linker 
muisknop. 

Het geselecteerde gebied werd gezoomd. 

U kunt het gezoomde gebied verplaatsen via het voorbeeld venster: 

¶ Plaats de cursor op de grijze rechthoek die het gezoomde gebied beschrijft. 

De cursor verschijnt als hand symbool 

¶ Klik en houdt de linker muistoets ingedrukt. Verplaats de muis. De rechthoek wordt verplaatst. 

Om terug te keren naar het volledige scherm kunt u de F3 toets gebruiken. 

Voor meer informatie met betrekking tot zoom: 

Meer info: ñZoom paneelò zoals beschreven op blad 219  

Noot: Alle wijzigingen die u, terwijl de zoom actief is, aanbrengt op het blad worden niet zichtbaar in het 
voorbeeldvenster. 

¶  

Algemeen categorie 

Selecteren paneel 

 

Normaal 

 

 

ALGEMEEN ï SELECTEREN NORMAAL  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om een enkel element te selecteren, een groep of een venster  

De gekozen elementen worden rood geaccentueerd op het scherm. 

 

ALGEMEEN  

 

SEE Electrical werkt volgens de selectie ï actie methode. Dit betekent dat u eerst het element moet kiezen, dat u wilt 

bewerken. Ten tweede moet u kiezen hoe u het element wil bewerken.  

Om in staat te zijn om een element te kopiëren, knippen of verplaatsen, moet de overeenkomstige opdracht 

geselecteerd worden.  

Het uitvoeren van selecties is binnen SEE Electrical mogelijk op verschillende manieren. 
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Een van deze manieren is het plaatsen van een rechthoek over de te selecteren elementen.  

¶ Plaats de cursor op de eerste hoek 

¶ Houdt de linker muistoets in  

¶ Verplaats de cursor naar de tweede hoek 

Deze manier is nu uitgebreid met een richtingsgevoeligheid. 

Alleen geheel omvatte elementen selecteren 

Indien u een selectie maakt van LINKS naar RECHTS worden uitsluitend elementen geselecteerd die geheel omvat 

worden door de rechthoek. Dit is de manier zoals die tot nu toe beschikbaar was: 

Aangeraakte objecten selecteren 

De nieuwe manier werkt als u van RECHTS naar LINKS selecteert. Op dat moment worden alle aangeraakte 

elementen geselecteerd. U hoeft dus maar een deel van een object binnen het venster te selecteren 

 

 

ELEMENT  

 

De elementen in SEE Electrical zijn draden, lijnen, cirkels, symbolen, etc. U kunt kiezen of u ze apart of samen wil 

bewerken. 

Met enige oefening leert u snel verschillende routines, zoals verschillende elementen tegelijk selecteren, daarna 

elementen verwijderen die niet bewerkt moeten worden. Het is raadzaam deze handeling te oefenen aangezien het de 

basis van de SEE Electrical opdrachten weergeeft. 

 

HINT 1: Als u meer dan een enkel element wil selecteren met deze opdracht, druk dan SHIFT in, selecteer dan 

de volgende elementen (standaard Windows opdracht). 

HINT 2: Indien u elementen wil de-selecteren met dit opdracht, druk dan SHIFT in en de-selecteer de gewenste 

elementen. 

HINT 3: Als u op de spatiebalk drukt tijdens de BEWERKEN acties, verschijnt meestal een venster waarin u 

coördinaten of andere relevante gegevens kunt invullen. Zo kunt u desgewenst ook waarden buiten het 

raster invullen. Dit is niet het geval bij de Windows kopieer en plakfuncties 

 

HINT 4: Druk de ñWò toets in tijdens het plaatsen van de selectievenster. Daardoor worden geen elementen 

buiten het venster geselecteerd, de cursor zal niets activeren behalve de elementen binnen het venster. 

 

Hints: 1. Objecten zoals symbolen, groepen of rechthoeken vormen een samengestelde eenheid. Ze 
moeten gede-groepeerd worden voordat de individuele elementen geselecteerd kunnen worden. 
Buiten die werkwijze is het ook mogelijk met behulp van de F6 toets of de Enkel element toets de 
individuele elementen binnen de groep te selecteren. Het is ook mogelijk alles te selecteren d.m.v. de 
Windows toets combinatie CTRL-A 

Zie ook: 

 

ñSelecteren paneelò zoals beschreven op blad 191 

ñKnippenò zoals beschreven op blad 194 

òKopiërenò zoals beschreven op blad 194" 

ñPlakkenò zoals beschreven op blad 195 

òSelectie opheffenò zoals beschreven op blad 194 

 

Selecteer enkel element 

 

 
ALGEMEEN-SELECTEREN- ENKEL ELEMENT F6 

 



 

Handleiding SEE Electrical V7R2 SEE Electrical opdrachten  ¶  193 

Deze opdracht wordt gebruikt om elementen in een groep te selecteren (bijv. binnen een symbool). 

 

¶ Activeer de opdracht 

¶ Selecteer het gewenste element binnen het symbool of groep 

¶  

¶ Het geselecteerde element kan verder bewerkt worden met de functies die via de rechter muistoets toegankelijk zijn 

na selectie 

Selecteer component 

 

 
ALGEMEEN-SELECTEREN COMPONENT F7 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om een component binnen een groep te selecteren. 

Binnen paneelbouw is deze functie handig om componenten te selecteren die op een rail zijn geplaatst, zodat ze 

afzonderlijk verplaatst of gewist kunnen worden.  

Er kunnen ook meerdere componenten geselecteerd worden binnen de groep/macro d.m.v. een selectievenster: 

 

1. Druk SHIFT en CTRL en houdt deze toetsen ingedrukt 

2. Definieer het eerste punt van de rechthoek 

3. Definieer het tweede punt van de rechthoek (uitsluitend geheel omvatte componenten worden geselecteerd) 

4. U kunt meerdere componenten toevoegen met een tweede selectievenster  

 

Opmerking: Om beschadiging van componenten te voorkomen kunt u uitsluitend componenten selecteren, geen 

losse elementen binnen componenten 

U kunt een component uit de selectie halen door de SHIFT toets in te drukken en gelijktijdig de component te 

klikken  

Selecteer alles 

 

 
ALGEMEEN ïALLES SELECTEREN CTRL + A 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om alle elementen in een tekening te selecteren. 

 

Zie ook: 

 

ñSelecteren paneelò zoals beschreven op blad 191 

ñKnippenò zoals beschreven op blad 194 

òKopiërenò zoals beschreven op blad 194" 

ñPlakkenò zoals beschreven op blad 195 

òSelectie opheffenò zoals beschreven op blad 194 
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Selectie opheffen 

 

 
ALGEMEEN ïSELECTIE OPHEFFEN  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om alle gekozen elementen te de-selecteren. 

 

Zie ook: 

 

ñSelecteren paneelò zoals beschreven op blad 191 

ñKnippenò zoals beschreven op blad 194 

òKopiërenò zoals beschreven op blad 194" 

ñPlakkenò zoals beschreven op blad 195 

Klembord paneel 

 

Knippen 

 

 
ALGEMEEN-KLEMBORD-KNIPPEN CTRL + X 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om een tekenelement te verplaatsen binnen een tekening of van een tekening naar een 

tekening. 

 

1. Selecteer de elementen die u verplaatst of verwijderd wil hebben. Selecteer de opdracht (KNIP). 

2. Vind de plaats, waar u de elementen wil plaatsten.  

Selecteer PLAKKEN om de elementen in te voegen.  

U kunt de elementen meerdere keren plaatsen op verschillende plaatsen en in verschillende tekeningen. 

 

 

Zie ook: 

òKopiërenò zoals beschreven op blad 194" 

ñPlakkenò zoals beschreven op blad 195 

ñSelecteren paneelò zoals beschreven op blad 191 

Kopiëren 

 

 
ALGEMEEN-KLEMBORD ï KOPIEREN CTRL + C 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om tekenelementen te kopiëren van een plaats naar een ander binnen de tekening - of 

naar een andere tekening. 

 

1. Selecteer de elementen, die u wilt kopiëren. Selecteer de opdracht (KOPIEREN). 

2. Vind de plaats, waar u de elementen in wil voegen. Selecteer PLAKKEN om de elementen in te voegen. U 

kunt de elementen herhaaldelijk op andere plaatsten plakken - of op andere tekeningen. 

 

Zie ook: 

 ñPlakkenò zoals beschreven op blad 195 
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Plakken 

 

 
ALGEMEEN-KLEMBORD ïPLAKKEN CTRL + V 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om tekenelementen te plakken naar een geselecteerde tekening, die geknipt of 

gekopieerd zijn naar het klembord. 

 

¶ Selecteer de pagina waar de klembord inhoud geplakt moet worden. 

¶ Selecteer PLAKKEN of druk CTRL+V 

¶ Druk de linker muisknop en ñsleepò de inhoud in positie. 

¶ Laat de elementen ñvallenò op de gewenste plaats op het blad. 

 

Zie ook: 

 

ñSelecteren paneelò zoals beschreven op blad 191 

ñKnippenò zoals beschreven op blad 194 

òKopiërenò zoals beschreven op blad 194 

òSelectie opheffenò zoals beschreven op blad 194 

 

Kopieer naar klembord 

 

 
ALGEMEEN-KLEMBORD ï KOPIER NAAR KLEMBORD CTRL + C 

 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om tekenelementen te kopiëren naar het klembord. Vanaf dat moment zijn de 

elementen beschikbaar voor andere applicaties. Als u de opdracht uitvoert terwijl u ingezoomd bent, wordt 

uitsluitend het gezoomde gedeelte naar het klembord gekopieerd. 

 

1. Selecteer de elementen, die u wil kopiëren. Selecteer de opdracht  

 

Zie ook: 

 ñKnippenò zoals beschreven op blad 194 

 ñPlakkenò zoals beschreven op blad 195 

 

Kopieer duplicaat 

 

 
ALGEMEEN-KLEMBORD ï KOPIER DUPLICAAT CTRL + C 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om een bestaande kabel naar het klembord te kopiëren waarna deze op een andere 

plaats binnen hetzelfde project nogmaals geplaatst kan worden. Wijzigingen aan de originele kabel worden aan het 

duplicaat doorgegeven. Als de originele kabel wordt gewist, zal een ñ?ò bij de kabelader van het duplicaat 

verschijnen. 

 

Ongedaan maken/opnieuw paneel 
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Ongedaan maken 

 

 
ALGEMEEN ï ONGEDAAN MAKEN/OPNIEUW-ONGEDAAN MAKEN CTRL + Z 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om de laatste handelingen ongedaan te maken. Indien de mogelijkheid bestaat dat er 

meer acties ongedaan kunnen worden gemaakt, verschijnt een lijst met mogelijke acties. U kunt dan een hele reeks 

acties uitvoeren. 

Herhaal actie 

 

 
ALGEMEEN ï ONGEDAAN MAKEN/OPNIEUW-OPNIEUW CTRL + Y 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om de laatste handelingen ongedaan te maken. Indien de mogelijkheid bestaat dat er 

meer acties ongedaan kunnen worden gemaakt, verschijnt een lijst met mogelijke acties. U kunt dan een hele reeks 

acties uitvoeren. 

 

Zoek en vervang paneel 

 

 

Zoek en vervang tekst 

 

 

 

De Zoek en vervang pop-up opdracht is beschikbaar binnen het module context menu. Met behulp van deze 

opdracht kunt u eenvoudig teksten zoeken en vervangen. 

De zoekopties zijn: 

¶ "Hoofdlettergevoelig" 

Rekening houden met hoofdletters of niet. 

¶ "Alleen geheel woord" 

Als deze optie NIET wordt gekozen zal elke tekst gevonden worden die het gezochte gedeelte bevat. 

Voorbeeld: de woorden  

Kabels 

en 

Kabelschoen 

maken deel uit van uw tekening. 
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U wil de tekst ñKabelsò vervangen door "draden" op alle plaatsen waar de tekst wordt gevonden. Indien u 
niet de optie ñAlleen geheel woordò aanzet, zal ook het woord ñKabelschoenò vervangen worden door 
ñdradenò. 

Indien u de tekst "motr" binnen de teksten "motr 1", "motr 2" etc. naar ñmotor" wil veranderen moet u de 
optie niet aanzetten. 

Het is dus mogelijk tekstgedeeltes te vervangen. Wees voorzichtig met uw selecties om ongewenste 
resultaten te voorkomen. Het is een goed idee om voordat u deze actie gaat uitvoeren u eerst het project 
incheckt. Als u daarna het project weer opent en de actie uitvoert kunt u altijd het ingecheckte project 
terughalen mocht het resultaat tegenvallen. 

 

¶ "Exact zoeken" 

Alleen als de exacte (regel) tekst gevonden wordt, gaat de functie verder 

Bijvoorbeeld: ñMotorò moet omgewisseld worden met ñVentilatorò maar alleen waar motor staat, en niet 
motor 1. In dat geval heeft u deze optie nodig. 

Zoek en vervang binnen huidig blad 

Deze opdracht maakt het mogelijk binnen het huidige blad te zoeken. 

U selecteert het gewenste blad binnen de projectboom en start vervolgens deze functie. De werking is verder gelijk 

aan de beschrijving van ñZoek en vervang tekstò op pagina 196Zoek en vervang tekst 

Zoek en vervang binnen module 

Deze opdracht maakt het mogelijk binnen de huidige module te zoeken 

U selecteert de gewenste module binnen de projectboom en start vervolgens deze functie. De werking is verder 

gelijk aan de beschrijving van ñZoek en vervang tekstò op pagina 196Zoek en vervang tekst 

Zoek en vervang binnen project 

Deze opdracht maakt het mogelijk binnen het huidige project te zoeken 

U selecteert de projectnaam binnen de project boom en start vervolgens deze functie door te rechtsklikken op deze 

projectnaam. In het getoonde contextmenu kunt u vervolgens Zoek en vervang selecteren. De werking is verder 

gelijk aan de beschrijving van ñZoek en vervang tekstò zoals beschreven op blad 196Zoek en vervang tekst 

 

Invoegen paneel 

 

Afbeelding 

 

 
ALGEMEEN-INVOEGEN-AFBEELDING  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om bitmap objecten met de extensie. BMP, .GIF, .JPG, .PNG, .ICO, .TIF, .TGA, 

.PCX, .WBMP, .WMF, .JP2, .JPC, .PGX, .RAS en PNM in uw tekeningen te plaatsen. 

¶ Selecteer het blad waarop u een afbeelding wil invoegen 

¶ Start deze opdracht 
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¶ Geef de hoeken aan van een rechthoek waarbinnen de afbeelding moet worden geplaatst 

¶ Selecteer een afbeelding 

¶ Het is mogelijk een verwijzing te plaatsen, daardoor wordt deze afbeelding niet opgenomen binnen de tekening. 

Vlag daarvoor ñInvoegen als snelkoppelingòaan. 

¶ Er zijn diverse tekeningsjablonen meegeleverd waarin het logo bestaat uit een link naar JPG bestand 

uw_eigen_logo.jpg .  

Als u dit JPG bestand vervangt door uw eigen logo, mits u dezelfde naam gebruikt, zal uw logo in de meegeleverde 

tekeningsjablonen verschijnen. 

U hoeft daardoor slechts een enkel bestand uit te wisselen. Het logo zelf kunt u in de folder plaatsen waar het project 

opgeslagen is. 

Op die manier is het eenvoudig eenzelfde tekeningsjabloon te gebruiken bij elke klant, waarbij het juiste logo steeds 

in de projectfolder van de klant gevonden wordt. 

¶ Dubbelklik op de afbeelding 

¶ De afbeelding wordt ingevoegd. 

¶ U kunt afmeting (x en y) veranderen d.m.v. de Trackers 

OLE Object 

 
ALGEMEEN-INVOEGEN OLE OBJECT  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om OLE (Object Linking & Embedding) objecten in uw SEE Electrical tekeningen in 

te voegen.  

 

Dit is ook een manier om bijvoorbeeld een Adobe PDF bestand op te nemen binnen het project. De andere methode 

is gebruik te maken van een hyperlink. 

Meer info:òHyperlink Paneelò zie blad 217 

 

OLE objecten zijn documenten zoals tekeningen, afbeeldingen, teksten, etc. van andere Windows programma's. 

U kunt een OLE object als een kopie van een bestaand document plakken, of als een link naar het document. Als u 

een link naar het document kopieert zal het document altijd up to date blijven. 

De lijst in het dialoogvenster informeert, welke objecten geplakt kunnen worden in de tekening. 

¶ Selecteer het blad waarop u een afbeelding wil invoegen 

¶ Start deze opdracht 

¶ Geef de hoeken aan van een rechthoek waarbinnen de afbeelding moet worden geplaatst 

¶  

¶ Selecteer het bewuste object. U kunt bepalen of een object geïntegreerd wordt binnen SEE Electrical (nieuw object 

maken) of dat er een verbinding naar een object ñbuitenò SEE Electrical wordt gelegd (Bestand gebruiken) 
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¶ Als u de optie ñAls pictogram weergevenò aanklikt, wordt het gekoppelde document met een zelf te kiezen 

pictogram weergegeven. Dubbelklikken op het pictogram zal de gekoppelde applicatie met bestand openen.  

 

OPM. : Een grote hoeveelheid RAM is benodigd om deze opdracht uit te voeren. Het is raadzaam de optie 

ñals pictogram weergevenò in het dialoogvenster te gebruiken. 

 

HINT 1: U kunt SEE Electrical tekeningen als OLE objecten in andere Windows programma's invoegen, als 

ze deze techniek ondersteunen. 

 In de opdrachtregel kunt u de opdrachten NaarAchtergrond en NaarVoorgrond terugvinden, 

waarmee u de positie van afbeeldingen (en andere objecten) kunt verplaatsen. 

 

Bewerken categorie 

Acties paneel 

 

Groeperen selectie 

 

 
Acties ï GROEPEREN  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om verschillende elementen te groeperen (lijnen, cirkels, tekst, etc.) 

Dit kan een symbool zijn dat bestaat uit verschillende elementen. 

 

¶ Selecteer de elementen die u wenst te groeperen. Wijs het element aan en druk op de linker muisknop. Om meerdere 

elementen te kiezen moet u SHIFT inhouden tijdens het selecteren. 

¶ Selecteer de opdracht: GROEPEREN. Het volgende dialoogvenster zal verschijnen: (De inhoud van deze dialoog  is 

afhankelijk van module en selectie) 

 

Groeperen binnen de schema module 
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Groeperen binnen de paneelbouw module 
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Groeperen binnen Huisinstallatie module 
 

 
 

¶ Selecteer de toepasselijke eigenschap voor uw symbool, bijvoorbeeld Component Algemeen of 

Normblad/Template/Sjabloon etc. 

 

¶ Stel de juiste component voorloopcode code in, indien deze gevraagd wordt  

¶ Bijvoorbeeld: Gaat het om een lamp (of led) die ter indicatie wordt gebruikt is dit een P Gaat het om een lamp die ter 

verlichting dient moet dit een E zijn.  
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¶ Druk op OK. De elementen zijn nu gegroepeerd met hun bijbehorende eigenschappen. De groep kan nu worden 

opgeslagen in de symbolenbibliotheek, zie ñSymbool opslaanò zoals beschreven op blad 864 

 

¶ Selecteer de groep die u wil opslaan. Deze wordt rood geaccentueerd.  

¶ Druk de linker muisknop in en "Sleep" de groep naar de symbool map waarin u de groep wil opnemen, laat daarna 

de linker muisknop los. 

¶ Het volgende dialoogvenster verschijnt: 

 

 
 

¶ Type de symboolnaam en indien gewenst een beschrijving. Klik op OK. 

¶ De groep is nu opgeslagen in de symbooldatabase, en kan wanneer nodig geladen worden.  

 

TIP: U kunt zelf geen symbolen opslaan in de meeste symbooldatabases die bij SEE Electrical 
geleverd werden (bijv. EN60617, EN-61346-2NL  Siemens etc.) wegens de schrijfbeveiliging van 
deze IEC databases. Schrijf-beveiligde databases zijn herkenbaar aan het slot symbool. Al deze 
databases kunnen door middel van de LiveUpdate zonder navraag worden overschreven. U kunt 
eigen databases aanmaken, deze bezitten geen schrijfbeveiliging, zodat u deze volledig kunt 
gebruiken. 

 

 

De volgende symbool types zijn beschikbaar binnen SEE Electrical V7R2 

 

Type Functie 

Groep/Blok/Macro Een selectie van gecombineerde en eventueel 

aangesloten symbolen ï bijv. een motor besturing. 

Indien de selectie tenminste een draad bevat, zal 

SEE Electrical deze optie als enige aanbieden. 

Kabel KABEL De grafische manier van kabels 
opleggen maakt het noodzakelijk dat de 
gebruikte symbolen via deze methode 
gegroepeerd moeten worden 

Component algemeen Algemeen component, meest gebruikt 

Component niet in lijst (behalve als doel) Component komt niet in lijst, wordt wel als 
aansluitdoel gevonden 

Component met hulp en/of multi contacten Standard Component met afhankelijke 
contacten, bijv. een module of beveiliging met 
externe contacten.  
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Comp. Met hulp / multi contacten 
(kruisverwijzing)  

Standard Component met afhankelijke 
contacten, bijv. een schakelaar met externe 
contacten, tevens wordt een kruisverwijzing 
geplaatst. U kunt de positie en weergave zelf 
bepalen met behulp van de externe opdracht 
Flexref 

Connector  Connectoren worden gebruikt aan het einde 
van een kabel. Er zijn male- en female 
connectoren. 

Multi-contact algemeen Contact met meer dan drie aansluitingen, bijv. 
meervoudig schakelblok of hulp blok voor 
component. Een Multi contact kan worden 
toegewezen aan een component met 
hulpcontacten of een relais  

Normblad / template/ sjabloon Normblad met elektrotechnische paden. 

PLC module of kaart PLC referentie kaart 

PLC in/uitgang PLC Input/Output of signaal, verwijst naar 
PLC module of kaart 

Spoel Relaisspoel 

Relaisspoel, niet in lijst Relaisspoel, komt niet in lijst. Wordt wel als 
aansluitdoel gevonden. 

Relaiscontact,Verbreek, vertraagd bij het openen Normaal gesloten contact, vertraagd verbrekend. 

Relaiscontact,Verbreek, vertraagd bij het sluiten Normaal gesloten contact, vertraagd sluitend. 

Relaiscontact,Verbreek, laat verbrekend Contact gesloten overlappend. 

Relaiscontact,Wissel Normaal wisselcontact.(CH) 

Relaiscontact,Wissel vertraagd sluit. verbr.cont. Wisselcontact vertraagd afvallend (CH) 

Contactor of hoofdcontact maak Hoofdcontact, maak, normaal open (Main NO) 

Contactor of hoofdcontact verbreek 
Hoofdcontact, verbreek, normaal gesloten (Main 

NC) 

Contactor of hoofdcontact wissel Hoofdcontact, wissel (Main Ch) 

Relaiscontact,Verbreek Normaal gesloten contact. (NC) 

Relaiscontact,Verbreek, vertraagd bij het openen Contact gesloten vertraagd verbrekend.(NC) 

Relaiscontact,Verbreek, vertraagd bij het sluiten Contact gesloten vertraagd sluitend.(NC) 

Relaiscontact,Maak Normaal open contact.(NO) 

Relaiscontact,Maak vertraagd bij het openen 
Contact normaal open vertraagd 

verbreek/afvallend (NO) 

Relaiscontact,Maak,vertraagd bij het sluiten 
Contact normaal open vertraagd 

sluitend.(opkomend) (NO) 

  

Signaal/potentiaal referentie 
Referentie om kruisverbindingen te maken tussen 

twee potentialen op de individuele bladen.  

Klem Symbool voor een klem in een klemmenstrook 

Infotekst (doel, geen component) 

Tekst die verbonden kan worden aan een kabel 

met informatie. Bijv. ñVOEDING L1ò.  De tekst 

wordt verplaatst naar de lijsten. 

Smart Box 

Symbool waarin automatisch aansluitingen 

worden geplaatst als er een draad op wordt 

aangesloten. 

Huisinstallatie 
Specifieke types, alleen beschikbaar 
binnen de huisinstallatie module 
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Apparaat Kan gebruikt worden om binnen de grafische 
lijsten te sorteren  

Huisinstallatie Noodzakelijke groepering voor alle 
componenten die binnen het 
eendraadschema (België) of 
vermogenstabel (NL) gebruikt moeten 
worden. 

Kanaal Symbolen voor het tekenen van draadkanelen 

Paneel Symbolen voor het tekenen van kast (paneel) 

Licht Kan gebruikt worden om binnen de grafische 
lijsten te sorteren, uitsluitend als GEEN 
eendraadschema of vermogenstabel gebruikt 
moet worden. In dat geval gebruik 
Huisinstallatie als groepering 

Laagspanning AV Kan gebruikt worden om binnen de grafische 
lijsten te sorteren, uitsluitend als GEEN 
eendraadschema of vermogenstabel gebruikt 
moet worden. In dat geval gebruik 
Huisinstallatie als groepering 

Laagspanning communicatie Kan gebruikt worden om binnen de grafische 
lijsten te sorteren, uitsluitend als GEEN 
eendraadschema of vermogenstabel gebruikt 
moet worden. In dat geval gebruik 
Huisinstallatie als groepering 

Laagspanning beveiliging Kan gebruikt worden om binnen de grafische 
lijsten te sorteren, uitsluitend als GEEN 
eendraadschema of vermogenstabel gebruikt 
moet worden. In dat geval gebruik 
Huisinstallatie als groepering 

Motor Kan gebruikt worden om binnen de grafische 
lijsten te sorteren, uitsluitend als GEEN 
eendraadschema of vermogenstabel gebruikt 
moet worden. In dat geval gebruik 
Huisinstallatie als groepering 

Contactdoos Kan gebruikt worden om binnen de grafische 
lijsten te sorteren, uitsluitend als GEEN 
eendraadschema of vermogenstabel gebruikt 
moet worden. In dat geval gebruik 
Huisinstallatie als groepering 

Schakelaar Kan gebruikt worden om binnen de grafische 
lijsten te sorteren, uitsluitend als GEEN 
eendraadschema of vermogenstabel gebruikt 
moet worden. In dat geval gebruik 
Huisinstallatie als groepering 

Paneelbouw 
Specifieke types, alleen beschikbaar 
binnen de Paneelbouwmodule 

Paneelbouw, Draadkanaal Draadkanaal voor gebruik binnen kast  

Paneelbouw, Kast of montageplaat Kast of montageplaat 

Paneelbouw, Rail Rail voor gebruik binnen kast 

Paneelbouw, Component Index tabel Index tabel (positienummers)  
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Tip: U kunt door middel van CONTROL-D de Debugger oproepen, deze laat de structuur van de 
tekening en alle daarin opgenomen symbolen gedetailleerd zien.  

 

De-groeperen selectie 

 

 
BEWERKEN ïACTIES- DE-GROEPEREN  

 

Een groep of symbool wordt door SEE Electrical beschouwd als een samenstelling van elementen, bijvoorbeeld, 

draden, lijnen, cirkels, tekst, etc. 

Meerdere tekst lijnen worden door SEE Electrical beschouwd als een groep. 

De De-groepeer opdracht moet gebruikt worden als u een groep wil opdelen zodat het alleen nog enkele elementen 

bevat. 

 

Snel gids: 

 

¶ Maak uw selectie. Wijs een groep aan en druk de linker muisknop. Om meerdere groepen te selecteren moet u 

SHIFT ingedrukt houden tijdens het selecteren. 

¶ Selecteer de opdracht  

¶ De-groeperen selectie binnen het bewerken paneel 

¶ De geselecteerde groepen worden ge-degroepeerd. 

 

Tip: Het is mogelijk dat een groep uit meerdere groeperingen bestaat. De de-groepeer functie zal 
steeds de laatste groepering ongedaan maken, zodat het uitvoeren van de de-groepeer opdracht 
mogelijk vaker uitgevoerd moet worden.  

Gebruik de Debugger om dit te controleren (Activeren uitsluitend via toets combinatie Control-D) 

Tip: De opdracht De-groeperen is ook beschikbaar indien u een selectie heeft gemaakt en vervolgens 
op de rechter muistoets klikt. In het getoonde contextmenu kunt u de opdracht terugvinden. 

Toevoegen selectie aan groep of symbool 

 

 
BEWERKEN ïACTIES- TOEVOEGEN AAN GROEP OF SYMBOOL  

 

Een groep binnen SEE Electrical staat gelijk aan een verzameling van elementen zoals cirkels, lijnen, tekst enz. Een 

symbool valt hier ook onder. 

Deze opdracht kan gebruikt worden om losse elementen of groepen van elementen toe te voegen aan een andere 

groep (of symbool), zodat er een grote groep ontstaat. Deze nieuwe groep kan dan in zijn geheel bewerkt worden. 

 

Voorbeeld: U hebt een symbool geplaatst in een schema, maar daar moet nu een extra tekst bij geplaatst worden. 

Deze tekst moet deel gaan uitmaken van het symbool.  

U zou nu het component kunnen opdelen, de tekst toevoegen en weer opnieuw -inclusief de nieuwe tekst- groeperen. 

Dat is correct, maar het gaat gemakkelijker: 

 

¶ Selecteer alle elementen die toegevoegd moeten worden. Losse elementen kunt u selecteren d.m.v. de linker 

muistoets. Door het gelijktijdig indrukken van de SHIFT toets kunt u zo ook meerdere elementen selecteren  

¶ Selecteer de opdracht (in het menu) BEWERKENïACTIES-TOEVOEGEN AAN GROEP OF SYMBOOL of 

rechtsklik, waarna u de opdracht in de lijst terug kunt vinden. 

¶ Wijs nu de groep aan waaraan de selectie moet worden toegevoegd en bevestig met de linker muistoets. Als u nu dit 

element bewerkt, zult u zien dat alle eerder geselecteerde elementen nu tot deze groep behoren 
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Tip: Gebruik deze functie niet om aansluitpunten toe te voegen aan een bestaande groep. In dat 
geval is de kans groot dat het toegevoegde aansluitnummer geen uniek intern nummer krijgt, 
waardoor de informatie binnen de lijsten niet correct wordt bijgehouden.  

Indien u aansluitpunten moet toevoegen kan dat door het component of groep eerst te Degroeperen 
en vervolgens bestaande aansluitpunten te kopiëren. SEE Electrical kan automatisch aansluitpunten 
plaatsen op bestaande lijnen die een open einde hebben. Als u na het aanpassen weer gaat 
groeperen worden de aansluitpunten correct opgenomen. 

Tip: De opdracht Degroeperen is ook beschikbaar indien u een selectie heeft gemaakt en vervolgens 
op de rechter muistoets klikt. In het getoonde contextmenu kunt u de opdracht terugvinden. 

 

Verplaats selectie 

 

 
BEWERKEN ïACTIES-VERPLAATSEN  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om geselecteerde elementen te verplaatsen. 

 

¶ Selecteer de elementen die u wil verplaatsen 

¶ Selecteer de opdracht. 

¶ Kies een oriëntatiepunt. Druk op de linker muisknop. 

¶ ñSleepò de elementen naar de gewenste bestemming. Druk weer op de linker muisknop. 

¶ Tijdens het verplaatsen van elementen kunt u met de ñ+ò, ñ-ñ, ñ*ò,ñ/ò,Z,X,A, en S knoppen de richting, vorm 

verschaling en positie veranderen. 

¶ Merk dat SEE Electrical elektrische draden automatisch opent en sluit wanneer de elektrische symbolen worden 

verplaatst. 

 

Tip: U kunt ook Windows Drag&drop functies gebruiken. 

De opdracht ñ 

Verplaats selectieò zoals beschreven op blad 206 is ook beschikbaar indien u een selectie heeft 
gemaakt en vervolgens op de rechter muistoets klikt.  

U kunt de opdracht in het getoonde contextmenu terugvinden. 

 

Kopiëren selectie 

 

 
BEWERKEN ïACTIES-KOPIËREN  

Deze opdracht wordt gebruikt om geselecteerde elementen te kopiëren 

 

¶ Selecteer de elementen die u wil kopiëren 

¶ Selecteer de opdracht. 

¶ Kies een oriëntatiepunt. Druk op de linker muisknop. 

¶ ñSleepò de elementen naar de gewenste bestemming( de kopie hangt aan de cursor) Druk weer op de linker 

muisknop. 

¶ Merk dat SEE Electrical elektrische draden automatisch opent en sluit wanneer de elektrische symbolen worden 

verplaatst. 

 

Tip: U kunt ook Windows Drag&drop functies gebruiken. 

Tip: De opdracht  
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Kopiëren 

Verplaats selectie is ook beschikbaar indien u een selectie heeft gemaakt en vervolgens op de 
rechter muistoets klikt.  

U kunt de opdracht in het getoonde contextmenu terugvinden. 

Draaien selectie 
  

 
BEWERKEN ïACTIES DRAAIEN  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om geselecteerde elementen te draaien. 

 

¶ Selecteer de elementen die u wil roteren. 

¶ Selecteer de opdracht. 

¶ Kies het eerste oriëntatiepunt. 

¶ Kies het tweede oriëntatiepunt. 

¶ De elementen kunnen gedraaid worden door het verplaatsen van de muis. 

¶ Druk de linker muisknop wanneer de juiste rotatie is bereikt. 

 

Tip: Gebruik de ñConstructie en modificatie via het toetsenbordò zoals beschreven op blad 428  optie 

Tip: De opdracht ñDraaien selectieò zoals beschreven op blad 207  

Kopiëren 

Verplaats selectie is ook beschikbaar indien u een selectie heeft gemaakt en vervolgens op de 
rechter muistoets klikt.  

U kunt de opdracht in het getoonde contextmenu terugvinden 

 

Verschaal selectie 

 

 
BEWERKEN ïACTIES- VERSCHAAL SELECTIE  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om de schaal te wijzigen van een gekozen element. 

 

¶ Selecteer de elementen die u wilt verschalen. 

¶ Selecteer de opdracht. 

¶ Kies een oriëntatiepunt. 

¶ Verschaal de selectie door het verplaatsen van de muis. 

¶ Wanneer de elementen de gewenste schaal hebben klikt u met de linker muisknop. 

¶ Om de opdracht te verlaten klikt u met de rechter muisknop of drukt u op ESC. 

Tip: Gebruik de ñConstructie en modificatie via het toetsenbordò zoals beschreven op blad 428 optie 

Tip: De opdracht  

Verplaats selectie en Verschaal selectie is ook beschikbaar indien u een selectie heeft gemaakt en 
vervolgens op de rechter muistoets klikt.  

U kunt de opdracht in het getoonde contextmenu terugvinden 
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Spiegel selectie 

 

 
BEWERKENïACTIES-SPIEGEL SELECTIE  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om geselecteerde elementen te spiegelen. 

 

¶ Selecteer de elementen die u wenst te spiegelen. 

¶ Selecteer de opdracht. 

¶ Kies een oriëntatiepunt. 

¶ U kunt elementen spiegelen rond een punt door met de muis te bewegen. 

¶ Als u het gespiegelde element wil kopiëren, houd dan CTRL ingedrukt tijdens het spiegelen! 

¶ Wanneer de elementen gespiegeld zijn, klikt u met de linker muisknop. 

¶ Om de opdracht te verlaten, klikt u weer met de rechter muisknop of drukt u op ESC. 

Tip: De opdracht Spiegel selectie 

Kopiëren 

Verplaats selectie is ook beschikbaar indien u een selectie heeft gemaakt en vervolgens op de 
rechter muistoets klikt.  

U kunt de opdracht in het getoonde contextmenu terugvinden 

 

Wis selectie 

 

 
BEWERKENïACTIES-WIS SELECTIE DEL 

 

Deze opdracht wist geselecteerde elementen van de tekening. 

Let op: Als het tekeningsjabloon is geselecteerd zal dit ook gewist worden. 

 

Tip: De opdracht Wis selectie  

Kopiëren 

Verplaats selectie is ook beschikbaar indien u een selectie heeft gemaakt en vervolgens op de 
rechter muistoets klikt. In het getoonde contextmenu kunt u de opdracht terugvinden  

Tip: Het is mogelijk om de laatste actie ongedaan te maken Het is mogelijk om de laatste actie 
ongedaan te maken. 

 

Afronden selectie 

 

 
BEWERKENïACTIES AFRONDEN  

Deze opdracht wordt gebruikt om een selectie af te ronden  

 

¶ Selecteer de elementen (tenminste 2) die u af wil ronden. 

¶ Selecteer de opdracht. 

¶ Geef een afrondradius in (mm). De radius beschrijft een imaginaire cirkel. 

 

Voorbeeld: Afronding van 5 mm tussen twee (zwarte) lijnen 
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(De rode cirkel is ter verduidelijking toegevoegd) 

 

Afschuinen selectie 

 

 BEWERKENïACTIES AFSCHUINEN SELECTIE  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om een selectie af te schuinen. 

 

¶ Selecteer de elementen (tenminste 2) die u af wil schuinen 

¶ Selecteer de opdracht. 

¶ Geef een afschuining in (mm). 

Voorbeeld: Afschuining van 5 mm tussen twee rode lijnen: 

 
 

Eigenschappen selectie 

 

 
BEWERKENïACTIES EIGENSCHAPPEN  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om de eigenschappen van geselecteerde elementen te tonen en/of te wijzigen 

 

¶ Selecteer de elementen  

¶ Selecteer de opdracht. 

¶ Het volgende dialoogvenster zal verschijnen: 

¶ Voorbeeld: rechthoek, Inhoud van het venster is afhankelijk van de selectie! 
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Stel de nieuwe parameters in Lijn type, pen dikte ,pen kleur, layer, Printbaar. 

¶ Klik op de regel waar de informatie staat die u wilt aanpassen 

¶ Selecteer de nieuwe waarde in de lijst, deze verschijnt als u op  klikt  

¶ Gebruik ENTER of klik op een andere regel, dan wordt de zojuist aangepaste waarde doorgevoerd. 

 

Als meer dan een element geselecteerd is, en lijntype, kleur, layer of andere eigenschap is anders zal dit op de 

volgende manier getoond worden in de dialoog: 

De tekst ñDIFFò duidt erop dat verschillende waarden gevonden zijn. U kunt de waarden voor de hele selectie 

gelijkzetten. 

¶ Klik daarvoor op het veld waar ñDIFFò staat, een lijst met mogelijkheden verschijnt waarna u uw keuze kunt maken.  

¶ Gebruik ENTER of klik op een andere regel, dan wordt de zojuist aangepaste waarde doorgevoerd. 

 

Tip: Het ñPrintbaarò attribuut heeft drie opties  
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Gebruik zichtbaarheid: Als het item zichtbaar is in het scherm, wordt deze ook geprint. Als het 
onderwerp niet zichtbaar is in het scherm wordt deze NIET geprint. 

Aan: Het onderwerp wordt ALTIJD geprint 

Uit: Het onderwerp wordt NOOIT geprint 

Deze instelling heeft geen invloed op tekst die binnen een component is opgeslagen, in dat geval 
bezitten de componenteigenschappen een eigen vlag per tekst. 

 

Attentie: Als de instelling ñAttributen by layerò binnen het layer menu aanstaat, hebben deze 
instellingen voorrang boven de instellingen van de afzonderlijke elementen. 

Als de Signaaltype toewijzing actief is, hebben de lijn attributen die binnen signaaltype zijn toegekend 

voorrang boven de instellingen van de draden zelf. 

 

De kruisverwijzing kan de naam van het doelcomponent tonen, als een enkel doel gevonden is. 

Voorbeeld: 

  

U kunt deze ñToon doelò instelling activeren via de eigenschappen van de referentie. 

 

Als een symbool met het Toon Doel attribuut wordt opgeslagen in een bibliotheek, zal de doelinformatie 
automatisch beschikbaar zijn als het symbool uit de symbolen bibliotheek wordt geplaatst 

In het geval dat er meerdere doelen zijn, zal een willekeurig doel of geen doel worden aangegeven.  

Zie volgend voorbeeld: 
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Draden: 

Er zijn twee nodes binnen het Eigenschappen venster van draden die het mogelijk maken de 
zichtbaarheid van draadtekst te schakelen, de Attributen node en de Segment attributen 

 

Attributen node 

Binnen de "Attributen" node van het venster kunt u de zichtbaarheid van alle tekst voor de geselecteerde 
draad wijzigen. 

Als geen signaaltypes zijn toegewezen zullen  de "Potentiaal" of "Uniek" instellingen (beschikbaar binnen 
de schema eigenschappen, Draden tab of Draadnummering opdracht) de zichtbaarheid definiëren. Dat 
houdt in dat de eigenschappen voor een net (potentiaal) of individueel(Uniek) gelden. 

Indien signaaltypes worden gebruikt zal de "Signaaltype setup" instelling binnen de Schema 
eigenschappen, Draden tab de zichtbaarheid voor een draad of net bepalen. 

Segment Attributen node 

Binnen de "Segment Attributen" node kunt u de zichtbaarheid per gevonden draadsegment instellen.  

Hint: Het is uitsluitend mogelijk de zichtbaarheid op ñAanò te zetten als de algemene zichtbaarheid 
instelling voor de draad ook op ñAanò staat binnen de Grafische presentatie instellingen. (Schema 
eigenschappen, Draden tab, Toon draadnummers) . 
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Verder is het noodzakelijk dat de instelling voor de minimale lengte, terug te vinden in de signaaltype 
setup, dusdanig is ingesteld dat het draadsegment voldoet aan de minimale lengte om een draadnummer 
te tonen. 

Het is niet mogelijk de zichtbaarheid per segment in te schakelen via de dradeneditor. Deze instelling 
moet segment per segment gedaan worden. 

 

Wijzigen attributen voor meerdere draden 

Het is mogelijk sommige eigenschappen van draden meervoudig toe te passen. De attributen die 
aangepast kunnen worden zijn kleur, doorsnede, type en signaaltype 

Indien meerdere draden geselecteerd werden kunnen potentiaalnaam en draadnummer niet worden 
aangepast.  

 

¶ Selecteer de draden die u wilt wijzigen 

¶ Selecteer Eigenschappen via het rechter muis context menu. 

¶ Voer de wijziging uit 

Indien geen signaaltypes zijn gebruikt gelden de potentiaal en Uniek instellingen 

Indien signaaltypes werden gebruikt bepaald de "Signaal typeò setup instelling binnen de schema 
eigenschappen , Draden tab of de eigenschap voor een draad of draadsegment geldig is 

 

 

Uitlijnen paneel 

 

Uitlijnen Horizontaal 

 

 

 

 

BEWERKEN-UITLIJNENï HORIZONTAAL BOVEN 

BEWERKEN-UITLIJNENï HORIZONTAAL CENTREREN 

BEWERKEN-UITLIJNENï HORIZONTAAL BENEDEN 

Omhoog 

 

Omlaag 

 

Deze opdrachten maken het mogelijk objecten zoals tekst, symbolen, groepen of andere elementen 
horizontaal uit te lijnen. 

 

¶ Selecteer de objecten (tenminste twee) die uitgelijnd moeten worden. 

¶ Voer de gewenste opdracht uit. 

De geselecteerde objecten zijn nu horizontaal uitgelijnd via de Y-coördinaat.  

¶ Horizontaal boven: De Y-coördinaat van het bovenste object wordt genomen als referentie voor de andere 
objecten. De horizontale (imaginaire) lijn die daar door snijdt is de lijn waarop de objecten worden 
geplaatst. 

¶  
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¶ Horizontaal centreren: De hoogste en de laagste Y-coördinaat van alle objecten wordt bepaald, waarna 
de Y-coördinaat die ertussenin ligt wordt bepaald. De horizontale (imaginaire) lijn die daar door snijdt is de 
lijn waarop de objecten worden geplaatst.. 

¶ Horizontaal beneden: De Y-coördinaat van het onderste object wordt genomen als referentie voor de 
andere objecten. De horizontale (imaginaire) lijn die daar door snijdt is de lijn waarop de objecten worden 
geplaatst. 

Hint: De opdrachten zijn eveneens beschikbaar via het pop-up menu dat verschijnt als u recht klikt op het 

gewenste element 

 

Uitlijnen Verticaal 

 

 

 

 

BEWERKEN-UITLIJNENïVERTICAAL LINKS 

BEWERKEN-UITLIJNENïVERTICAAL CENTREREN 

BEWERKEN-UITLIJNENïVERTICAAL RECHTS 

Links 

 

Rechts 

 

Deze opdrachten maken het mogelijk objecten zoals tekst, symbolen, groepen of andere elementen 
verticaal uit te lijnen. 

¶ Selecteer de objecten (tenminste twee) die uitgelijnd moeten worden. 

¶ Voer de gewenste opdracht uit. 

De geselecteerde objecten zijn nu verticaal uitgelijnd via de X-coördinaat.  

¶ Verticaal Links: De X -coördinaat van het linker object wordt genomen als referentie voor de andere 
objecten. De verticale (imaginaire) lijn die daar door snijdt is de lijn waarop de objecten worden geplaatst. 

¶ Verticaal centreren: De linker- en rechter X-coördinaat van de objecten die het verst uit elkaar liggen 
worden genomen, waarna de X-coördinaat die er tussen ligt wordt bepaald. De verticale (imaginaire) lijn 
die daar door snijdt is de lijn waarop de objecten worden geplaatst. 

¶ Verticaal Rechts: De X-coördinaat van het rechter object wordt genomen als referentie voor de andere 
objecten. De verticale (imaginaire) lijn die daar door snijdt is de lijn waarop de objecten worden geplaatst. 

 

Hint: De opdrachten zijn eveneens beschikbaar via het pop-up menu dat verschijnt als u rechts klikt op 

het gewenste element 

Wijzig element paneel 

 

Opdelen element 

 

 

BEWERKEN ï WIJZIG ELEMENT - OPDELEN  

Deze opdracht wordt gebruikt om een gedeelte van een element te verwijderen. 

 

¶ Selecteer de opdracht. 
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¶ Selecteer het element dat bewerkt moet worden. 

¶ Geef het eerste breekpunt aan. 

¶ Geef het tweede breekpunt aan. 

¶ Het tussenliggende gedeelte is nu gewist. 

¶ Gebruik de rechter muistoets of ESC om de opdracht te verlaten. 

 

Verlengen element 

 

 
BEWERKEN ï WIJZIG ELEMENT - VERLENG ELEMENT  

Deze opdracht wordt gebruikt om een element te verlengen. 

 

¶ Selecteer de opdracht. 

¶ Selecteer het element dat bewerkt moet worden. 

¶ Geef het element aan waarheen verlengd moet worden. 

¶ Selecteer het element dat verlengd moet worden. 

¶ Het eerste element is nu verlengd naar het tweede. 

¶ Gebruik de rechter muistoets of ESC om de opdracht te verlaten. 

Trim element 

 

 

BEWERKEN ï WIJZIG ELEMENT - TRIMMEN  

Deze opdracht wordt gebruikt om een element te trimmen, dat wil zeggen een gedeelte wissen vanaf een snijgrens 

met een ander object. 

 

Snelgids: 

 

¶ Selecteer de opdracht. 

¶ Selecteer het element dat getrimd moet worden. 

¶ Selecteer het element dat als snijgrens dienst doet. 

¶ Wijs het gedeelte aan dat (weg)getrimd moet worden. 

¶ Gebruik de rechter muistoets of ESC om de opdracht te verlaten. 

Samenvoegen 

 

 
BEWERKEN ï WIJZIG ELEMENT - SAMENVOEGEN  

Deze opdracht wordt gebruikt om twee objecten naar elkaar toe te verlengen. Dat gaat natuurlijk alleen als ze niet 

parallel lopen. 

 

¶ Selecteer de opdracht. 

¶ Selecteer het eerste element dat verlengd moet worden. 

¶ Selecteer het tweede element dat verlengd moet worden. 

¶ Nu worden de beide objecten met elkaar verbonden. 

¶ Gebruik de rechter muistoets om de opdracht te verlaten. 

 

Hint: - Als het snijpunt buiten het scherm ligt, kunt u dit zichtbaar maken d.m.v. de functie ñAlle 
elementenò zoals beschreven op blad 223.  

Als het snijpunt buiten het scherm ligt, zal toch de verbinding gemaakt worden.  

Als lijnen NIET verbonden worden, lopen ze parallel 
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Tekst paneel 

 

Wijzigen tekst 

 

 
TEKST ï WIJZIGEN TEKST  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om tekst te bewerken. Het is mogelijk bewerkingen uit te voeren op meer dan een 

enkele geselecteerde tekst.  

 

¶ Selecteer de functie. Een  verschijnt. 

¶ Kies een willekeurige tekst in de tekening. 

¶ Het tekst venster verschijnt, met de actuele instellingen. 

¶ U kunt de tekst en eigenschappen naar wens veranderen.  

¶ Indien u het attribuut van een tekst wenst te typen moet u eerst de tab ñAttributenò klikken en dan de tekst kiezen die 

u wil bewerken. Het actuele attribuut wordt met een grijze cursor geaccentueerd.  

¶ Sluit de functie door op het  te klikken. 

Hint: 1. Om correct met talen te werken is het noodzakelijk dat de Non-Unicode lettertype instellingen binnen 

Windows op de juiste taal worden gezet. SEE Electrical maakt geen gebruik van Unicode fonts. Dat houdt in dat als 

u bijvoorbeeld Russisch correct wil tonen het Non-Unicode font op Cyrillisch moet worden gezet binnen Windows 

Tekst wijzigen d.mv het Eigenschappen venster 

Indien een enkele tekst of meerdere teksten geselecteerd zijn, kunt u gebruik maken van de Eigenschappen dialoog. 

U kunt de eigenschappen van de gehele selectie veranderen. (niet de tekstinhoud!). De Eigenschappen dialoog biedt 

meer opties dan de standaard tekstdialoog  

 

Tekst uitlijnen, horizontaal 

 
BEWERKEN, TEKSTï UITLIJNEN HORIZONTAAL  

Deze opdracht maakt mogelijk tekst horizontaal uit te lijnen. De uitlijning instelling van de tekst blijft 
gehandhaafd.  

¶ Selecteer de tekst  

¶ Plaats de cursor op de juiste hoogte.  

¶ Klik, de tekst wordt verplaatst naar de Y coördinaat 

 

Tekst uitlijnen verticaal 

 
WIJZIG ELEMENT-TEKSTï UITLIJNEN VERTICAAL  

Deze opdracht maakt het mogelijk tekst verticaal uit te lijnen. De uitlijning instelling van de tekst blijft 
gehandhaafd.  

¶ Selecteer de tekst  

¶ Plaats de cursor op de juiste plek.  
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¶ Klik, de tekst wordt verplaatst naar de X coördinaat 

Wis buiten uitsnijding paneel 
 

 

Wis alles buiten uitsnijding (Crop) 
 

 
WIS BUITEN UITSNIJDING-WIS BUITEN UITSNIJDING  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk elementen buiten een rechthoekig gebied te wissen  

De afmeting van het tekeninggebied wordt vervolgens aangepast aan de nieuwe situatie.  

Deze opdracht wordt uitgevoerd voor eenvoudige elementen zoals lijnen, maar niet voor 
elektrotechnische componenten of complexe elementen zoals arceringen, bitmaps en andere vormen. 

¶ Definieer het gebied dat behouden moet blijven d.m.v. een rechthoek. 

¶ Klik op de eerste hoek van de rechthoek 

¶ Klik op de tweede hoek van de rechthoek 

¶ Beantwoord de vraag die gesteld wordt. 

ATTENTIE: Pas deze opdracht niet toe op elektrische, paneelbouw of huisinstallatie schemaôs. De 
opdracht werd ontwikkeld om de inhoud van geïmporteerde DWG/DXF tekeningen selectief te kunnen 
overnemen.  

Hyperlink Paneel 

 

 

Deze opdracht biedt de mogelijkheid hyperlinks (web adressen en bestanden) te beheren binnen de 
diverse bladen van het project. 

Algemeen 

¶ Hyperlinks zoeken nu automatisch naar het doelbestand in de folder waar het project is 
opgeslagen indien het bestand op de oorspronkelijke locatie niet meer gevonden kan worden 

¶ U kunt hyperlinks toevoegen aan alle grafische objecten binnen SEE Electrical tekeningen. 

¶ Ook aan symbolen die als Groep/macro gegroepeerd zijn kan een hyperlink worden toegevoegd. 

¶ Het is mogelijk te tonen welke objecten een hyperlink bevatten. 

¶ Indien u een hyperlink toevoegt aan een symbool en dit symbool opslaat in de 
symbolenbibliotheek zal ook de hyperlink mee opgeslagen worden. 
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¶ Alle afbeeldingbestanden (BMP, JPG, TIFF, etc.), PDF bestanden en MS Office bestanden 
kunnen aan een object verbonden worden via een hyperlink. 

Hyperlinks gebruiken in projecten die later vanaf een CD of ander medium 
geopend moeten worden. 

Soms moet een project, aangevuld met andere documentatie, opgeslagen worden op een CD of USB stick als 

naslagwerk. In een dergelijke situatie is vaak geen internet aanwezig zodat de bestanden lokaal beschikbaar moeten 

zijn.  

U kunt een werkend opslagmedium maken door ervoor te zorgen dat alle bestanden die u binnen uw project aanroept 

met een hyperlink (bijv. Excel/PDF/Word/ PowerPoint etc.) opgeslagen zijn in de folder waar uw project staat. SEE 

Electrical zal deze bestanden dan vinden, ongeacht van welke driveletter het project geopend werd.  

De adressering van de hyperlinks is dus niet meer absoluut maar relatief. 

Info: PDF bestanden, ook de bestanden die met de SEE Electrical PDF module gemaakt zijn, reageren anders. PDF 

bestanden zoeken altijd het absolute pad af, en kunnen niet gebruik maken van deze relatieve adressering.  

 

 

 

 

BEWERKEN ï HYPERLINK ï DEFINITIE 

BEWERKEN ï HYPERLINK ï OPENEN 

BEWERKEN ï HYPERLINK ï WISSEN 

 

 

¶ Activeer de Definitie opdracht 

Het Hyperlink venster verschijnt. 

¶ Kopieer de juiste link uit uw browser in het vak  of het pad naar een bestand  dat u wilt verbinden 
aan het object. 

¶ Klik OK om de link te activeren. 

U kunt de Definiëren opdracht gebruiken in het geval u de hyperlink wilt aanpassen. 

¶ Klik de hyperlink en gebruik de Openen opdracht om de link te activeren. 

¶ Indien u een hyperlink wilt wissen kan dat met behulp van de Wissen opdracht. 

Hyperlink volgen via component, mits toegewezen type hyperlink adres bevat 

Als aan een artikel een hyperlink adres gekoppeld is, en dit artikel is toegewezen aan een component  in het schema 

(of paneelbouw) is het mogelijk via de component de hyperlink te volgen. Dit is uitsluitend mogelijk als het type 

zichtbaar is  

¶ F6 (Selecteer element) 

¶ Klik op het type 

¶ Rechter muistoets, selecteer Hyperlink, Open 

¶ De gekoppelde hyperlink wordt geopend. 

Opmerking: Indien u gebruik maakt van de PDF Generator worden de binnen de projecten gebruikte hyperlinks 

automatisch actief binnen het gegenereerde PDF bestand (bij genereren moet tekst op ñDoorzoekbaarò staan. 

Weergave categorie 
De Weergave categorie bevat opdrachten die het tonen van diverse details zoals zoomen, raster e.d. 
stuurt. De instellingen worden per module vastgelegd, dat houdt in dat u eerst een blad moet openen 
binnen de gewenste module voordat u de opdrachten binnen deze categorie kunt gebruiken.  
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Zoom paneel 

 

Zoom origineel 

 

 
WEERGAVEï ZOOM-ZOOM ORIGINEEL F3 

 

Deze opdracht laat de tekening op volledige grootte zien. 

Zoom venster 

 

 
WEERGAVEï ZOOM-ZOOM VENSTER F4 

 

Met deze opdracht kunt u op een deel van de tekening inzoomen. 

 

¶ Activeer de opdracht. 

¶ Klik op het eerste punt van het gebied waarop u wilt inzoomen. 

¶ Druk de linker muistoets in en verplaats de cursor naar het diagonaal tegenoverliggende punt van het 
gebied waarop u wilt inzoomen. 

¶ Laat de muistoets los. U bent nu ingezoomd. 

¶ D.m.v. F3 kunt u weer terug naar de originele tekening 

Zoom d.m.v. muis wiel 

 

¶ Indien u over een muis met "muis wiel" beschikt en u klikt op het tekengebied in combinatie met de "CTRL" toets, is 

de zoom gekoppeld aan dit muis wiel. 

¶ Als u op de projectboom klikt (dus dit venster actief maakt) is het muis wiel gekoppeld aan de verticale beweging 

van dit venster. 

¶ Zijn alle onderwerpen verticaal zichtbaar, maar bestaat er een horizontale schuifbalk doordat het venster te smal is, 

kunt u de horizontale schuifbalk met de muis bedienen. 

¶ Als u op het muis wiel klikt (= derde muisknop) kunt u "pannen" door het beeld, u schuift als het ware een venster 

over het scherm. Nog een keer klikken stopt de "autopan" optie. 

¶ Met F3  (zoom origineel) krijgt het venster weer de volle grootte. 

 

Hint: U kunt het gezoomde gebied afdrukken, hiervoor moet u binnen het Afdrukken venster de optie 
ñPrint huidige uitsnijding/zoom van bladenñ inschakelen. 

Het afdrukvoorbeeld laat het resultaat hiervan zien. 

Zoom Pan 

 

 
WEERGAVEï ZOOM-PAN  
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Deze opdracht maakt het mogelijk het gezoomde gebied d.m.v. een hand te verplaatsen. 

Nadat ingezoomd is op een blad kan de zoom pan worden uitgevoerd: 

¶ Activeer de opdracht. 

De cursor verschijnt als hand. 

¶ Druk de linker muistoets in, u kunt de focus op het gebied verplaatsen. 

¶ Laat de linker muistoets los. 

¶ Als u de functie wilt verlaten drukt u op de rechter muistoets. De  hand-cursor verdwijnt. 

 

Noot: Een dynamische zoom is beschikbaar als u de CTRL toets indrukt en tegelijkertijd aan het muis 
wiel draait.  

Zie ook: Zoom d.m.v. muis wiel  

Verversen 

 

 
WEERGAVEï ZOOM-VERVERSEN  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om een venster te hertekenen om zo de weergave te herstellen. 

 

Toon/verberg paneel 

 

Raster 

 

 
WEERGAVE-TOON/VERBERG-RASTER Shift + Alt + R 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om het zichtbare raster aan en uit te zetten. De knop binnen het paneel wordt 

ingekleurd als het raster zichtbaar is. Het kan noodzakelijk zijn in te zoomen om het raster te zien 

Het selecteren van een bestaand raster of toekennen van een eigen raster is mogelijk met de opdracht ñRasterò zoals 

beschreven op blad 220 

Lijndikte 

 

 
WEERGAVE-TOON / VERBERG -LIJNDIKTE  

 

Normaal worden alle elementen getoond zonder de lijndikte, zodat alle elementen identiek qua lijndikte voorkomen. 

Ook is de beeldopbouw sneller. 

Deze opdracht toont de actuele lijndikte (in mm.) van elk element in de tekening. 

Snap aan elementen 
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WEERGAVE-TOON/VERBERG-SNAP AAN ELEMENTEN Alt + S 

 

Deze opdracht zorgt ervoor dat SEE Electrical op het einde van een lijn, kruising, en het midden snapt tijdens het 

tekenen. 

 

¶ Kies een tekenopdracht als Teken lijn. 

¶ Activeer Snap aan elementen door op de Alt+S toetsen te drukken of op de bijbehorende knop te klikken. 

¶ SEE Electrical springt automatisch op einde, midden en snijpunten van lijnen bij het bewegen van de cursor. 

 

 Het midden is aangegeven met een driehoek: 
 

 Het einde is aangegeven met een vierkant: 

 
 Het snijpunt is aangegeven met een kruis: 

 
 

De opdracht kan aan- en uitgezet worden zoals gewenst.  

Deze opdracht is vooral handig bij het tekenen van symbolen of andere grafische taken.  

 

Hint: Gebruik deze functie niet bij het plaatsen van componenten, deze moeten i.v.m. de 
aansluitpunten altijd op een raster (5mm) geplaatst worden. 

Markers op geselecteerde elementen 

 

 
WEERGAVE-TOON/VERBERG PLAATS MARKERS OP ELEMENTEN Alt + T 

 

Deze opdracht laat markers zien op geselecteerde elementen, net als andere objecten in Windows.  

Wanneer markers aan staan, kunt u objecten manipuleren door de markers te verslepen. 

 

HINT: Het is eenvoudig om elementen via markers te manipuleren, maar niet erg nauwkeurig. U moet 

deze functie alleen gebruiken als nauwkeurigheid minder belangrijk is. 

 

Componentfunctie omschrijving paneel 

 

 

Alles 

 

 
WEERGAVE-COMPONENTFUNCTIE OMSCHRIJVING ALLEMAAL  

Advanced 

 

Toont de FunctionaliteitOmschrijving tekst binnen alle bladen ongeacht of deze tekst zichtbaar gezet is binnen de 

componenteigenschappen  

Normaal 
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WEERGAVE-COMPONENTFUNCTIE OMSCHRIJVING-NORMAAL  

 

Advanced 

 

Toont de FunctionaliteitOmschrijving tekst, afhankelijk of deze tekst zichtbaar is gezet binnen de componenten of 

niet. Normale functionaliteit binnen alle niveaus (Basic/Standard/Advanced)  

Geen 

 

 
WEERGAVE-COMPONENTFUNCTIE OMSCHRIJVING-GEEN  

 

Advanced 

 

Verbergt de FunctionaliteitOmschrijving tekst binnen alle bladen, ongeacht of deze tekst zichtbaar gezet is binnen de 

componenteigenschappen  

 

Componenttypes paneel 

 

Alles 

 

 
WEERGAVE-COMPONENT TYPES ALLES  

Advanced 

 

Toont type tekst binnen alle bladen ongeacht of deze tekst zichtbaar gezet is binnen de componenteigenschappen  

Normaal 

 

 
WEERGAVE- COMPONENT TYPES -NORMAAL  

 

Advanced 

 

Toont de type tekst, afhankelijk of deze tekst zichtbaar is gezet binnen de componenten of niet. Normale 

functionaliteit binnen alle niveaus (Basic/Standard/Advanced)  

Geen 

 

 
WEERGAVE- COMPONENT TYPES -GEEN  

 

Advanced 

 

Verbergt de type tekst binnen alle bladen, ongeacht of deze tekst zichtbaar gezet is binnen de 

componenteigenschappen  
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Hyperlink paneel 

 

 

 
WEERGAVE- HYPERLINK-HYPERLINK  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een hyperlink pictogram te laten zien naast een grafisch object dat een hyperlink 

bevat. 

. 

 
 

Overige paneel 

 

Alle elementen 

 

 
WEERGAVE-OVERIGE ï ALLE ELEMENTEN  

 

Af en toe worden elementen (per ongeluk) buiten de tekening geplaatst.  

 

Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij een import of een bewerking zoals kopiëren. Deze functie toont alle elementen 

binnen de tekening en past eventueel het formaat van de tekening aan zodat alle elementen erin passen. 

 

Hint: De externe opdracht DRWINFO biedt de mogelijkheid alle elementen buiten de actieve  tekening 
te wissen De externe opdracht DRWINFOALL kan elementen buiten alle tekeningen binnen het 
actieve project wissen. 

 

Taal 

 

 
WEERGAVEï OVERIGEï TAALé  

 

Basic 

Deze opdracht maakt het mogelijk de zichtbare taal binnen het project te bepalen, mits meerdere talen 
aanwezig zijn binnen het project. 

Er kunnen meerdere talen aanwezig zijn als het project eerder met behulp van een Advanced schema 
module vertaald is. 
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¶ Voer de opdracht uit 

De Vertaling dialoog verschijnt. 

Binnen dit venster kunt u nu de taal selecteren die moet verschijnen, en het lettertype waarin deze 
verschijnt. Als een project niet vertaald is, zult u alleen ñBrontaalò en ñTaal1ò, ñTaal2ò etc. zien. Als er 
meerdere talen beschikbaar zijn kunt u ook de plaatsing van deze talen bepalen. 

¶ Zet de ñTonenò optie aan voor de taal of talen die u binnen uw tekeningen zien wilt. De positie optie wordt 
actief als er meer dan twee talen geactiveerd zijn. Als u de talen op dezelfde regel; wil laten zien, kunt u 
het scheidingsteken tussen de twee (of meer) talen instellen. 

 

Layer Manager 

 

 
WEERGAVEï OVERIGE ï LAYER MANAGER  

Deze opdracht maakt het mogelijk de layers per project in te stellen. 

 

¶ Voer de opdracht uit 

¶ Het Layer Manager venster verschijnt. 

U heet de mogelijkheid de weergave van de layers aan te passen. U kunt daarvoor lijntype, pen kleur, pen 
dikte, kwastkleur en kwasttype instellen. Ook kunt u layers bevriezen, het afdrukgedrag beïnvloeden of de 
zichtbaarheid. 

Er is een maximum van 512 layers beschikbaar. 

¶ Definieer de layer naam, zichtbaarheid, lijntype etc. voor elke layer. 

¶ Klik OK. 

Huidige actieve layer 

In dit veld definieert u de layer waarin nieuwe elementen worden opgeslagen.  

Hint: Een symbool wordt opgeslagen in de layer die actief is op het moment dat het symbool gegroepeerd 
is. Als u het symbool uit de symbolenbibliotheek plaatst, zal het symbool op die layer geplaatst worden. 
Als de layer onzichtbaar staat zal het hele symbool onzichtbaar zijn. 

 

Layer instellingen worden in het project opgeslagen. 

 

Meer info:: ñProjectSjabloon (Opslaan als)ò zoals beschreven op blad 138  

 

Layer tonen 

Klik de optie in de Tonen kolom aan of uit. 

 

HINT: Als een layer niet zichtbaar is op het moment dat u opslaat naar dxf/dwg zullen de elementen die 
op de niet zichtbare layers staan ook niet mee geconverteerd worden. In dat geval is de layer dus een 
filter. 

Multi -selectie van layers 

 

U kunt meerdere layers selecteren, bij Multi-selectie zal de dialoog veranderen en kunt u gezamenlijke attributen 

toekennen.  
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Layer afdrukken  

o De kolom heeft drie opties per layer: 

¶ Gebruik zichtbaarheid: Als het element zichtbaar is wordt deze geprint, anders niet 

¶ Aan: Elementen worden altijd geprint, ongeacht de inhoud van de zichtbaarheid vlag 

¶ Uit: Elementen worden nooit geprint, ongeacht de inhoud van de zichtbaarheid vlag 

 

HINT: Als de "Tonenò optie voor een layer niet aan staat zal de inhoud ervan ook nooit geprint worden. 

De Afdrukken instelling heeft uitsluitend werking als de ñOok binnen symbolen en groepenò optie aan 
staat. In dat geval worden alle elementen waar een symbool uit bestaat individueel bekeken. 

 

Bevriezen Layer 

o Klik de optie in de Bevriezen  kolom aan of uit. 

o Als de optie aan staat, kunnen elementen op die layer niet meer worden benaderd of gewijzigd. 

 

HINT: De instelling heeft gevolgen voor alle elementen op een dergelijke layer, binnen alle tekeningen. 

 

Ook binnen symbolen en groepen 

Activeer de   optie op te definiëren of afzonderlijke elementen van een 
symbool via de layers instelbaar moeten zijn of niet  

 

Voorbeeld: Een symbool bestaat uit geometrie op layer 1 en tekst op layer 2. 

Layer 2 is uitgeschakeld en de "Ook binnen symbolen en groepen" optie is actief. 

De teksten binnen het symbool zijn in dat geval niet zichtbaar. 

 

Attributen volgens layer 

 

Klik de   optie aan om aan te geven dat de instellingen van de layer dwingend zijn ten 

opzichte van de instellingen van de elementen zelf. Als deze instelling actief is behouden de elementen hun eigen 

instelling, maar worden getoond volgens de instellingen van de layer.  

Voorbeeld: De layer is ingesteld op groen. Het object heeft als eigen kleur blauw. Als deze optie geactiveerd wordt, 

zal het object groen gekleurd worden. Wordt de optie weer uitgezet verschijnt het object weer in blauw. 
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Als de "Attributen volgens layer" optie actief is, in combinatie met ñOok binnen symbolen en groepen kunt u het 

uitzien van een tekening snel aanpassen. 

In het eigenschappen venster van een component of element ziet u altijd de eigen eigenschappen  

 

Windows paneel 

 

Schakel vensters 

 

 

WEERGAVE ï WINDOWS ï SCHAKEL WINDOWS  

Deze opdracht maakt het mogelijk snel tussen beschikbaar venster te schakelen, deze te activeren of te 
sluiten. 

¶ Activeer de opdracht 

¶ Maak uw keuze tussen de opties  

¶ Klik op OK 

HINT: U kunt meerdere vensters selecteren m.b.v. de SHIFT of CTRL toets 

 

Tekenen categorie 
De tekenen categorie bevat opdrachten om grafische elementen toe te voegen aan tekeningen  

Stijlen paneel 

 

 

Lijnkleur 

 

 
TEKENEN- STIJLEN ï LIJNKLEUR  

¶ Gebruik het pictogram binnen het Stijlen paneel om de pen kleur in te stellen. 

De instellingen voor alle geselecteerde en nieuwe elementen zijn nu gezet. De instelling is ook geldig voor 
inkleur en arceer functies. 
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HINT: Nieuwe elementen worden altijd aangemaakt met de huidige lijnkleur. 

 

Lijnstijl 

 

 
TEKENEN- STIJLEN ï LIJNSTIJL  

 

¶ Gebruik het  pictogram binnen Stijlen paneel om het lijntype in te stellen (doorgetrokken, 
punt, streep etc.). 

¶ De instellingen voor alle geselecteerde en nieuwe elementen zijn nu gezet. 

 

HINT: Nieuwe elementen worden altijd aangemaakt met het huidige lijntype. 

 

Lijndikte 

 

 
TEKENEN- STIJLEN ï LIJNDIKTE  

¶ Gebruik het  pictogram binnen Stijlen paneel om de lijndikte in te stellen. 

Diktes 0.18, 0.25, 0.35, 0.50, 0.70 en 1.00 zijn conform ISO norm. 

¶ Definieer uw eigen lijndikte met "Eigen breedte". 

 

Hint: Gebruik de Weergave> Toon/verberg > Lijndikte opdracht om de echte lijndikte van elk element te 
tonen. 

 

HINT: Nieuwe elementen worden altijd aangemaakt met de huidige lijndikte. 

Kwastkleur 

 

 
TEKENEN- STIJLEN ï KWASTKLEUR  

 

¶ Gebruik het  pictogram binnen Stijlen paneel om de inkleur of arceer kleur in te stellen. Deze 
instelling wordt ook gebruikt binnen de Tekenen> Tekenen > Elementen > Polygoon gebied en 
Tekenen > Elementen > Inkleuren/arceren gebied opdrachten. 

 

Kwast 
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TEKENEN- STIJLEN ï KWAST  

 

¶ Gebruik het  pictogram binnen Stijlen paneel om de methode van inkleuren of arceren in te stellen. 
Deze instelling wordt ook gebruikt binnen de Tekenen> Tekenen > Elementen > Polygoon gebied en 
Tekenen > Elementen > Inkleuren/arceren gebied opdrachten. 

De volgende stijlen zijn beschikbaar: 

 

 

 

HINT: Nieuwe elementen worden altijd aangemaakt met de actieve kwast. 

 

Raster 

 

 
TEKENEN- STIJLEN ï RASTER  

 

 

¶ Klik op het  pictogram om het raster te tonen 

Dit pictogram is beschikbaar als de tekening open is. 

Voor elektrotechnische schema's is een raster van 5 mm gangbaar, de EN symboliek is op een 5 mm raster gemaakt, 

enkele uitzonderingen daarlaten waarbij het 2.5 raster werd gebruikt. Indien u kleinere rasters gebruikt, is de kans op 

niet correct gelegde verbindingen groter. 

 Zeker bij de aanmaak van symbolen moeten de aansluitpunten precies op het 2.5 of 5 mm raster worden gelegd 

 

HINT: De waarde van het actieve raster wordt getoond:  (Afstand tussen rasterpunten) 

Voor elektrotechnische schema's is een raster van 5 mm gangbaar. 

Als een fijn raster wordt gebruikt wordt het soms pas zichtbaar als u eerst inzoomt. Dit is afhankelijk van 
uw beeldscherm resolutie. 

Klik op  om een nieuw raster in te stellen. 

Een pull-down lijst met vast ingestelde rasterwaarden is beschikbaar. Standaardmatig staat het 
raster op 5 mm 
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¶ Selecteer: "Overige" om een eigen raster in te stellen 

¶ Open de Eigenschappen van het blad om een waarde in te stellen voor het oriëntatie raster mocht dit 
gewenst zijn. Dit ori±ntatie raster dient als globale aanduiding, u werkt via het ñechteò raster.  

HINT: De rasterwaarde is opgeslagen binnen het tekeningsjabloon. 

Zie ook: ñTekeningsjabloon (Opslaan alsò zoals beschreven op blad 139 

U kunt ook eigen waarden opnemen in het pull-down menu. Dit wordt mogelijk gemaakt als u het 
CAEGridSettings.xml  bestand binnen de Templates installatie folder aanpast. Dit bestand kan maximaal 
10 rasterwaarden bevatten. 

Als u een asymmetrisch raster wil toevoegen kan dat ook, ken in dat geval twee waarden toe die door een 
X worden gescheiden: Voorbeeld: 5.00x2.50 

 

Layer 

 

 
TEKENEN- STIJLEN ï LAYER  

 

Dit pictogram toont de actieve layer binnen het blad. 

Alle elementen worden op de actieve layer opgeslagen als ze worden ingevoegd 

 

¶ Gebruik het  pictogram binnen Stijlen paneel om toegang te krijgen tot het Layer Manager 
venster om de actieve layer in te stellen. 

¶ U heet de mogelijkheid de weergave van de layers aan te passen. U kunt daarvoor lijntype, pen kleur, pen dikte, 

kwastkleur en kwasttype instellen. Ook kunt u layers bevriezen, het afdrukgedrag beïnvloeden of de zichtbaarheid. 

¶ Dubbelklik op die layer die u wil activeren. 

of 

¶ Type het layer nummer in het ñHuidige actieve layerò veld 

¶ Klik OK. 

 

Wijzigen layer al geplaatst element: 

¶ Selecteer het element dat u wil aanpassen. 

¶ Klik op  om een nieuw raster in te stellen. 

¶ Selecteer de nieuwe layer. 

¶ Klik OK. 

Het element is nu toegewezen aan de nieuwe layer. 

 

HINT: U kunt de layer instellingen wijzigen via het Layer Manager  venster. 

 

Elementen paneel 
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Klik optimalisatie 

Bij veel grafische objecten kunt u vanaf nu tekenen met een aangepaste methode: 

¶ Selecteer de gewenste tekenfunctie 

¶ Starten op het juiste punt door de linker muistoets in te drukken,  

¶ Houdt de linker muistoets ingedrukt  

¶ Teken het object  

¶ Laat de linker muistoets weer los  

Klik-geoptimaliseerde functies: 

- Teken rechthoek 

- Teken cirkel en ellips (geen deelcirkel) 

- Teken functie(=) / locatie(+) venster 

- Teken 3 draden 

- Teken kabel 

- Plaats symbool in tekening uit symbolenbibliotheek 

- zoom venster in tekening en in voorbeeld 

 

Klik -geoptimaliseerde functie 

Zie ñKlik optimalisatieò zoals beschreven op blad 230 

Lijn tekenen 

 

 
TEKENEN ïELEMENTEN-LIJN   

 

Deze opdracht wordt gebruikt om lijnen te tekenen.  

Vanaf deze versie V7R2 is het mogelijk lijnen ook op een ander manier te tekenen, er wordt gebruik gemaakt van 

klik-optimalisatie, zie teken methode 2 

 

Let op: Dit is geen elektrische verbinding!!! 

 

De lijn heeft een scala aan eigenschappen, die gedefinieerd worden met de opdrachten binnen het stijlen paneel, 

zoals penstijl, pen dikte, en layer. 

Deze lijn eigenschappen kunnen veranderd worden.  

 

Lijn tekenen, 1
e
 manier (standaard methode) 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Selecteer het startpunt van de lijn. 
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¶ Klik de linker muistoets. 

¶ Verplaats de cursor in de richting waarin u de lijn wil tekenen. 

¶ Selecteer het eindpunt van de lijn.  

¶ Klik de linker muistoets. 

¶ Klik de rechter muistoets om het tekenen van deze lijn te beëindigen. Het systeem gaat nu verder met de 
volgende lijn 

¶ Klik de rechter muistoets of "Esc" om de opdracht te beëindigen. 

¶  

Zie ook ñEigenschappen selectieò zoals beschreven op blad 209 

 

Tip: U kunt ook een lijn via de coördinaten tekenen, en de relatie tussen begin- en eindpunt op 
verschillende manieren zoals Absoluut, Relatief en Polair bepalen 

Gebruik daarvoor de Constructie en modificatie via het toetsenbord Constructie en modificatie via het 
toetsenbordoptie 

 

Lijn tekenen, 2
e
 manier (klik optimalisatie methode) 

 

¶ Klik eerste punt van de lijn, houdt  linker muistoets ingedrukt  

¶ Verplaats cursor 

¶ Laat linker muistoets los als eindpunt van de lijn bereikt is.  

¶ Lijn tekenen is gereed, er wordt geen nieuwe lijn gemaakt. 

 

Rechthoek tekenen 

 

 
TEKENEN ïELEMENTEN ï RECHTHOEK  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om rechthoeken te tekenen. 

De rechthoek heeft een scala aan eigenschappen, die gedefinieerd worden met de opdrachten binnen het stijlen 

paneel, zoals penstijl, pen dikte, en layer. 

Deze rechthoek eigenschappen kunnen gewijzigd worden.  

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Selecteer het eerste punt van de rechthoek. 

¶ Klik de linker muistoets. 

¶ Verplaats de cursor in de richting waarin u de tweede hoek gaat plaatsen  

¶ Selecteer de tweede hoek. 

Of 

¶ Spatiebalk > U kunt DX en DY invullen, dus breedte en hoogte, klik dan OK 

¶ Klik de linker muistoets 

¶ Klik de rechter muistoets of "Esc" om de opdracht te beëindigen. 

¶  

Zie ook ñEigenschappen selectieò zoals beschreven op blad 209 

¶  
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Tip: U kunt ook een rechthoek via de coördinaten tekenen, en de relatie tussen eerste en tweede 
hoekpunt bepalen d.m.v. dX en dY 

Gebruik daarvoor de ñConstructie en modificatie via het toetsenbordò zoals beschreven op blad 428 

 

Klik -geoptimaliseerde functie 

Zie ñKlik optimalisatieò zoals beschreven op blad 230 

Cirkel tekenen 

 

 
TEKENEN ïELEMENTEN ï CIRKEL  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om cirkels te tekenen. 

De cirkel heeft een scala aan eigenschappen, die gedefinieerd worden met de opdrachten binnen het stijlen paneel, 

zoals penstijl, pen dikte, en layer. 

De cirkel eigenschappen kunnen veranderd worden.  

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Selecteer het eerste punt, dit is het middelpunt. 

¶ Klik de linker muistoets 

¶ Verplaats de cursor, hierdoor wordt de radius bepaald. De actuele waarde kunt u in de statusregel aflezen 

¶ Of 

¶ Spatiebalk, u kunt de radius nu direct invoeren, klik op OK. 

¶ Klik de linker muistoets 

¶ Klik de rechter muistoets of "Esc" om de opdracht te beëindigen. 

Zie ook:  

ñEigenschappen selectieò zoals beschreven op blad 209 

Tip: U kunt ook een cirkel via de coördinaten tekenen, en de radius direct invoeren, gebruik daarvoor 
de ñConstructie en modificatie via het toetsenbordò zie blad 428 optie. 
U kunt ook een gevulde cirkel tekenen, daarvoor moet de  

Kwast optie ingesteld zijn op een andere waarde dan ñGeenò 

 

Klik -geoptimaliseerde functie 

Zie ñKlik optimalisatieò zoals beschreven op blad 230 

 

Boog tekenen 

 

 
TEKENEN ïELEMENTEN ï BOOG  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om cirkelbogen te tekenen. 

De cirkelboog heeft een scala aan eigenschappen, die gedefinieerd worden met de opdrachten binnen het stijlen 

paneel, zoals penstijl, pen dikte, en layer. 

De cirkelboog eigenschappen kunnen veranderd worden.  
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¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Selecteer het eerste punt, dit is het middelpunt. 

¶ Klik de linker muistoets 

¶ Verplaats de cursor, hierdoor wordt de radius bepaald. De actuele waarde kunt u in de statusregel aflezen 

¶ Klik het startpunt van de boog. 

¶ Verplaats de cursor om de boog te bepalen. 

¶ Klik de linker muistoets 

¶ Klik de rechter muistoets of "Esc" om de opdracht te beëindigen. 

 

Zie ook:  

ñEigenschappen selectieò zoals beschreven op blad 209 

Tip: U kunt ook een cirkel via de coördinaten tekenen, en de radius direct invoeren, gebruik daarvoor 
de ñConstructie en modificatie via het toetsenbordò zoals beschreven op blad 428 

Ellips tekenen 

 

 
TEKENEN ïELEMENTEN ï ELLIPS  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om ellipsen te tekenen. 

De ellips heeft een scala aan eigenschappen, die gedefinieerd worden met de opdrachten binnen het stijlen paneel, 

zoals penstijl, pen dikte, en layer. 

Deze ELLIPS eigenschappen kunnen gewijzigd worden.  

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik de linker muistoets om het centrum van de ellips te bepalen 

¶ Verplaats de cursor, hierdoor wordt de radius bepaald. De actuele waarde kunt u in de statusregel aflezen 

¶ Klik het startpunt van de ellips. 

¶ Verplaats de cursor om de ellips te bepalen. 

¶ Klik de linker muistoets om het tekenen te beëindigen 

¶ Klik de rechter muistoets of "Esc" om de opdracht te beëindigen 

¶  

¶  

Zie ook:  

ñEigenschappen selectieò zoals beschreven op blad 209 

 

Tip: Gebruik de spatiebalk en u kunt direct gegevens invoeren (absolute) beginpunt bepalen, als 
tweede actie waarde "A" en als derde actie waarde "B" 

 

Parabool tekenen 

 

 
TEKENEN ïELEMENTEN ï PARABOOL  
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Deze opdracht wordt gebruikt om parabolen te tekenen. 

De parabool heeft een scala aan eigenschappen, die gedefinieerd worden met de opdrachten binnen het stijlen paneel, 

zoals penstijl, pen dikte, en layer. 

Deze PARABOOL eigenschappen kunnen gewijzigd worden.  

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik de linker muistoets om het startpunt van de parabool te bepalen 

¶ Klik de linker muistoets om het eindpunt van de parabool te bepalen 

¶ Verplaats de cursor, hierdoor wordt de parabool bepaald. De actuele waarden kunt u in de statusregel 
aflezen 

¶ Klik de linker muistoets om het tekenen te beëindigen 

¶ Klik de rechter muistoets of "Esc" om de opdracht te beëindigen 

¶  

Zie ook:  

ñEigenschappen selectieò zoals beschreven op blad 209 

 

Tip: Gebruik de spatiebalk en u kunt direct gegevens invoeren  

Bezier tekenen 

 

 
TEKENEN ïELEMENTEN ï BEZIER  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om Bezier lijnen te tekenen. 

De Bezier heeft een scala aan eigenschappen, die gedefinieerd worden met de opdrachten binnen het stijlen paneel, 

zoals penstijl, pen dikte, en layer. 

Deze BEZIER eigenschappen kunnen gewijzigd worden.  

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik de linker muistoets om het startpunt van de Bezier te bepalen 

¶ Verplaats de cursor en klik steeds met de linker muistoets om de referentiepunten van de Bezier te 
bepalen. 

¶ Klik de linker muistoets om het tekenen te beëindigen 

¶ Klik de rechter muistoets of "Esc" om de opdracht te beëindigen 

Zie ook:  

ñEigenschappen selectieò zoals beschreven op blad 209 

Tip: Gebruik de spatiebalk en u kunt direct gegevens invoeren  

 

Spline tekenen 

 

 
TEKENEN ïELEMENTEN ï SPLINE  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om splines te tekenen. 

De Spline heeft een scala aan eigenschappen, die gedefinieerd worden met de opdrachten binnen het stijlen paneel, 

zoals penstijl, pen dikte, en layer. 
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Deze SPLINE eigenschappen kunnen gewijzigd worden.  

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik de linker muistoets om het startpunt van de Spline te bepalen 

¶ Verplaats de cursor en klik steeds met de linker muistoets om de referentiepunten van de Spline te 
bepalen. 

¶ Klik de linker muistoets om het tekenen te beëindigen 

¶ Klik de rechter muistoets of "Esc" om de opdracht te beëindigen 

¶  

Zie ook:  

ñEigenschappen selectieò zoals beschreven op blad 209 

 

Tip: Gebruik de spatiebalk en u kunt direct gegevens invoeren  

Vrije-hand tekenen 

 

 
TEKENEN ïELEMENTEN ï VRIJE HAND  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om uit de vrije hand te tekenen. 

Het vrije hand tekenen heeft een scala aan eigenschappen, die gedefinieerd worden met de opdrachten binnen het 

stijlen paneel, zoals penstijl, pen dikte, en layer. 

. 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik de linker muistoets om het startpunt te bepalen 

¶ .Zo lang als u de linker tuistoets ingedrukt houdt tijdens het bewegen van de cursor zal een lijn getekend 
worden. 

¶ Zet eventueel het raster op een kleine waarde om de stappen klein te houden. 

¶ Klik de rechter muistoets of "Esc" om de opdracht te beëindigen 

 

Zie ook:  

ñEigenschappen selectieò zoals beschreven op blad 209 

 

Polygoon gebied tekenen 

 

 
TEKENEN ï POLYGOON GEBIED  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een ingekleurd of gearceerd gebied te tekenen. 

Het polygoon gebied tekenen heeft een scala aan eigenschappen, die gedefinieerd worden met de opdrachten binnen 

het stijlen paneel, zoals penstijl, pen dikte, en layer. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik de linker muistoets om het startpunt te bepalen 
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¶ Klik de gewenste punten van de polygoon. 

¶ De geometrische vorm wordt ingekleurd tijdens het tekenen 

¶ Rechtsklik om het polygoon tekenen te beëindigen. 

¶ Klik de rechter muistoets of "Esc" om de opdracht te beëindigen 

 

Zie ook:  

ñEigenschappen selectieò zoals beschreven op blad 209 

 

HINT: U kunt ingekleurde gebieden tekenen, daarvoor moet de ñKwastò zoals beschreven op blad 227 
optie ingesteld zijn op een andere waarde dan ñGeenò. 

Inkleuren/arceren gebied 

 

 
TEKENEN ïELEMENTEN ï INKLEUREN/ARCEREN GEBIED  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk geometrische ïgesloten!- vormen in te kleuren of te voorzien van een 
arcering. De gemaakte inkleuring of arcering wordt als een enkel object opgeslagen.  

 

¶ Selecteer de geometrie of geometrieën die ingekleurd/gearceerd moeten worden. Alle grenslijnen moeten 
bekend zijn! 

¶ Selecteer binnen het Stijlen paneel de gewenste kleur of arcering. 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Wijs de binnenzijde van de ïgesloten- geometrie aan die ingekleurd moet worden. 

¶ Klik de rechter muistoets of "Esc" om de opdracht te beëindigen. 

 

Parallel 

 

 
TEKENEN ïELEMENTEN ï PARALLEL  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om een of meerdere parallelle elementen te construeren. 

¶ Selecteer de opdracht. 

¶ Kies het element waar u een parallelkopie van wil maken en geef een linksklik met de muis. 

¶ Verplaats de muis (omhoog, omlaag, links en rechts) totdat de kopie is als gewenst. 

¶ Indien gewenst kunt u verder gaan met het maken van parallellen. 

¶ Klik de rechter muistoets of "Esc" om de opdracht te beëindigen. 

 

HINT: Gebruik de spatiebalk en u kunt direct de afstand ten opzicht van het eerste element bepalen 
en het aantal elementen dat gekopieerd moet worden 

Tekst nieuw 
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TEKENEN ïELEMENTEN ï NIEUWE TEKST  

Deze opdracht wordt gebruikt om verschillende soorten tekst in een tekening te plaatsen. Het volgende 

dialoogvenster verschijnt wanneer u de opdracht kiest: 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Het tekstdialoog venster verschijnt. 

 

De geavanceerde eigenschappen kunnen door het aan vlaggen van de optie geactiveerd worden 

 

Om een nieuwe tekst te plaatsen: 

 

¶ Type een tekst in het witte gebied.  

¶ Verplaats de cursor naar het tekengebied, daardoor wordt de tekst het tekengebied binnen gesleept. 

¶ Plaats de tekst door te linksklikken 

 

 

OPM. 1: Verschillende tekstregels kunnen in dit gebied geschreven worden. Om van regel te wisselen drukt 

u op ENTER. U kunt tekst kopiëren en plakken van andere applicaties door op CTRL+C (kopiëren) 

en CTRL+V (plakken). 

Opm. 2 De vlag óòvertaalbaarôò heeft direct uitwerking op de vertaalfunctie. Als bijvoorbeeld grafische 

lijsten gegenereerd zijn, zal de inhoud van deze lijsten als normale tekst gezien worden, en daarom 

worden opgenomen in de vertaaldatabase. Door de # waarden in de grafische lijsten op óòNiet 

vertaalbaarôò te zetten zullen deze waarden niet worden opgenomen in de vertaaldatabase.  

 

Indien u tekst wil veranderen is er een heel scala aan mogelijkheden. Bijvoorbeeld, de tekst inhoud, afmetingen, etc. 

 

Zoeken van tekst 
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Advanced 

 

Als een vertaal database is voorzien van tekst kan door het activeren van deze functie gezocht worden naar tekst of 

tekstfragmenten en deze tekst in de tekening worden geplaatst. Dat voorkomt het geheel opnieuw intypen van de 

tekst.  

¶ Activeer de ñZoek tekstdeelò functie. 

¶ De software gaat nu op zoek naar dit tekstfragment. De positie van het fragment is verder niet belangrijk.  

¶ Type de tekst in 

¶ Klik  of duw op F2 

¶ Alle tekst binnen de vertaaldatabase (kolom brontaal) waarin het tekstfragment voorkomt worden nu in de 

dialoog getoond 

¶ Dubbelklik op de gevonden tekst om deze te gebruiken. 

 

Het instellen van tekstattributen 

 

Het is noodzakelijk om de symboolattributen te kunnen vinden om de tekst functies te kunnen herkennen, 

bijvoorbeeld bij het definiëren van symbolen. Dit betekent dat een tekst wordt geïnterpreteerd als een 

componentnaam, verbinding etc.  

Attributen worden verdeeld in verschillende groepen: 

 

Het attribuut Normale Tekst wordt gebruikt voor algemene tekst. 

 

Attribuut De functie van het attribuut 

NORMALE TEKST Normale tekst 

  

PROJECT Verschillende informatie over de klant, die in het normblad 

geplaatst kan worden. 

De verschillende teksten worden bijgewerkt in de bijbehorende 

velden in de MS Access® database waar het project opgeslagen 

wordt.  

Bestandsnaam Tekst die de bestandsnaam bevat 

Projectnaam De tekst in het normblad, waar de projectnaam wordt geplaatst. 

Klant 

Adres 1 

Adres 2 

Postcode 

Plaats 

Telefoon 

Fax  

E-mail 

Attentie 1, 2, 3 

Indien gewenst, kunnen de tekstreserveringen gebruikt worden 

voor andere doeleinden. 

Projecttekst     01é 10 Deze tekst omschrijft het project en zijn inhoud. 

De verschillende teksten worden bijgewerkt in de bijbehorende 

velden in de MS Access® database waar het project wordt 

opgeslagen. 

Projecttekst 11 20 Deze tekst kan als gewenst gebruikt worden.  

De verschillende teksten worden bijgewerkt in de bijbehorende 

velden in de MS Access® database waar het project wordt 

opgeslagen.  

  

INHOUD (Blad gerelateerd) Informatie in het tekening sjabloon over zijn inhoud. 

Blad 

BladIndex 
Deze teksten definiëren het paginanummer en indien gekozen 

de corresponderende index. 

Plotdatum Als dit tekstattribuut in de tekeningsjabloon aanwezig is, wordt 
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het vervangen tijdens het plotten door de datum waarop geplot 

werd 

Plottijd Als dit tekstattribuut in de tekeningsjabloon aanwezig is, wordt 

het vervangen tijdens het plotten door de tijd waarop geplot 

werd 

Plotbladnummer Als dit tekstattribuut in de tekeningsjabloon aanwezig is, wordt 

het vervangen tijdens het plotten door het bladnummer van de 

plot job 

Totaal aantal plotbladen Als dit tekstattribuut in de tekeningsjabloon  aanwezig is, 

wordt het vervangen tijdens het plotten door het totaal aantal 

bladen in de plot job 

Vorig nummer Als dit tekstattribuut in de tekeningsjabloon aanwezig is, wordt 

het vervangen tijdens het plotten door het vorige 

plotbladnummer 

Volgend nummer Als dit tekstattribuut in de tekeningsjabloon aanwezig is, wordt 

het vervangen tijdens het plotten door het volgende 

plotbladnummer 

Laatste nummer Als dit tekstattribuut in de tekeningsjabloon aanwezig is, wordt 

het vervangen tijdens het plotten door het laatst gebruikte 

plotbladnummer 

Aantal bladen  Als dit tekstattribuut in de tekeningsjabloon  aanwezig is, 

wordt het vervangen tijdens het plotten door het aantal bladen 

in de plot job 

FUNCTIE(=)/(+)LOCATIE  Informatie over functie(=) en locatie(+) 

Functie (=) Volgens de IEC 61346-1 

Functie(=) Omschrijving Van de Aspect manager 

Locatie (+) Volgens de IEC 61346-1  

Locatie (+)Omschrijving Van de Aspect manager 

  

COMPONENT  Informatie betreffende de component 

Component(-) "Naam" van de component. Het "-" teken geeft aan dat een 

structuur volgens IEC 61346 van toepassing is (functie /locatie) 

ComponentIndex Deze tekst omschrijft de componentindex 

FunctionaliteitOmschrijving Omschrijvende tekst  

Type 01-10 Deze tekst omschrijft de functie en het  

type , toepasbaar bij meerdere losse onderdelen 

Etage scheidingsteken Scheidingsteken om etagenaam te tonen 

Etagenaam Etagenaam, bij etageklemmen 

Etage sortering index Geeft de etage aan.  

Lengte  

Pad Deze tekst omschrijft het padnummer.  

Kabel  

Kabelsoort  

Kabeltype 

Kabeladernummer   

Kabelader kleur 

Kabelader doorsnede 

Kabeladerscherm 

Teksten m.b.t. kabels. 

Pin naam  Connector Pinnaam 

Pin ID Connector Pin volgorde 

Klemnummer 

Klem index 

Klemmenstrooksymbool 

Deze tekst omschrijft de klemsymbolen, bijvoorbeeld het 

klemnummer en de klem  

Voorbeeld  

Advanced. 

Blad/pad referentie Deze tekst wordt gebruikt voor kruisverbindingen tussen 

verschillende pagina's of paden in een project.  

Groep Waarde "Groep", bijv. bij wandcontactdozen 

Vermogen Waarde "Vermogen", bijv. bij lampen 

Vrije tekst 1 t/m 50 Vrije tekst die aan een symbool gekoppeld mag worden 
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VERBINDING  Informatie over verbindingen. 

Aansluittekst Deze tekst bestaat uit het symbool klemnummer en een 

aansluitpunt. De teksten kunnen onafhankelijk worden 

verplaatst na plaatsing 

Doelinformatie Interne tekst 

Symboolnaam Symboolnaam-interne tekst 

PLC operand 

PLC symbolisch adres 

PLC omschrijving 

Deze tekst wordt gebruikt om de operand, adres en 

omschrijving in een PLC symbool te omschrijven. 

 

Draaddoorsnede 

Draadkleur 

Draadnummer 

Brugtype 

Draadtype 

Blokkeer draad 

Doorsnede van de draad (in het schema,intern) 

Kleur van de draad (in het schema, intern) 

Nummer van de draad (in het schema, intern) 

Brugtype in de klemmenstrook. 

Type van de draad (in het schema, intern) 

 

  

Overige  

Vertaalbare tekst Tekst voor vertaling, bepaald of de tekst opgenomen kan 

worden in de vertaaldatabase. 

Functie(=) + Locatie(+)  + Product Gecombineerde tekst 

Klemnaam+klemnummer 

samengesteld 
Klemnaam+klemnummer samengesteld 

Componentnaam samengevoegd Componentnaam samengevoegd 

Componentcode Dit is de code die voor de naamgeving zorgt. 

De code is, indien de IEC 61346-2 symboliek wordt gebruikt, 

variabel en afhankelijk van de elektrische functie die het 

component binnen het schema vervult ,zie Normtekens.  

Als het component dus een andere elektrische functie vervult 

MOET deze code worden aangepast zodat het component ook 

bij verschuiven of automatisch hernummeren de juiste code 

gebruikt 

SymboolEindeMarker Advanced Autogen Einde symbool 

SymboolStartMarker Advanced Autogen Start symbool 

Klemmenstrook 

Doel links 

Klemnummer 

Doel rechts 

Aantal regels voor klemmen 

Klemmen blad 

Brugtype 

Kabelnaam links 

Kabelader nummer links 

Aantal kabelregels links 

Kabelnaam rechts 

Kabeladernummer rechts 

Aantal regels voor klemmen 

Kabeltype links 

Kabelomschrijving links 

Kabeltype rechts 

Kabelomschrijving rechts 

Klemindex 

Kabelader doorsnede links 

Kabelader doorsnede rechts 

Klemtype 

Reserveklem 

Klemomschrijving 

Klemmenbladindex 

Kabelafmeting links 

Teksten die gebruikt worden in de Grafische klemmenstrook 

(3104), de Vermelden reserve kabeladers volgens aan kabel 

toegewezen type 

 

Indien een type (met kabelader informatie) aan een kabel 

toegewezen is kunnen ook de (nog) niet gebruikte aders 

ingetekend worden. 

 
 

Voeg een neutrale tekst (ID=4) toe aan 
het tekeningsjabloon. Deze tekst kan de 
volgende inhoud bevatten: 

¶ #Spare  (Beschikbare 
kabeladers verschijnen in de lijst)  
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Kabelafmeting rechts 

Klemmen blad-functie (=) 

Klemmen blad-locatie (+) 

 

 

¶ #Spare=1  (Zelfde als 
#Spare, Beschikbare kabeladers 
verschijnen in de lijst)  

¶ #Spare=0  (Beschikbare 
kabeladers verschijnen NIET in de lijst)  

Er werden een aantal tekeningsjablonen meegeleverd die de 

#Spare optie gebruiken: 

 

¶ Grafische lijst, Grafische kabellijst Horizontaal-

NoCableSplit-Kleur-Reserve aders.tdw 

¶ Grafische lijst, Grafische kabellijst Verticaal-

NoCableSplit-Kleur-Reserve aders.tdw 

Grafische kabel-klem aansluitlijst (3106) of de Grafische klem-

aansluitlijst (3270) 

 

 

LETTERTYPE  

¶ Er kan een vector lettertype of een Windows lettertype geselecteerd worden. Door middel van deze dialoog kan elk 

binnen Windows bekende font worden gebruikt. Ook is het mogelijk de te gebruiken codepage toe te wijzen, zodat 

meerdere talen (met afwijkende karakters) door elkaar heen gebruikt kunnen worden op hetzelfde blad.  

¶ Als u meerdere teksten geselecteerd hebt op een blad kunt u het lettertype en andere eigenschappen wijzigen via de  

ñWijzigen tekstò zoals beschreven op blad 216 functie.  

 

OPM. : De lettertypes in veel CAD systemen (inclusief SEE Electrical worden vector lettertypes genoemd. Een 

vector lettertype is opgebouwd uit wiskundige beschrijvingen van de elementen. Een vectorfont wordt altijd 

voorafgegaan door een ñ!òteken. 

Deze lijnen kunnen zichtbaar gemaakt worden door de letter te vergroten (door in te zoomen). Vector lettertypes zijn 

niet hetzelfde als "True Type" lettertypes zoals Windows gebruikt. True Type lettertypes worden precies zo geprint 

als dat ze op het scherm verschijnen. Vector lettertypes zijn "ongelimiteerd" vergroot- en verkleinbaar zonder 

kwaliteitsverlies. 

De tekst wordt gemaakt in een matrix van 200 x 200 punten. Het is de hoogte en breedte van de matrix, die getoond 

wordt in SEE Electrical. Maar, er is geen garantie, dat de tekst die u gebruikt de hoogte heeft die u ingeeft ï dit hangt 

af van de manier hoe het afzonderlijke lettertype bepaald is in de matrix. 

 

Unicode fonts worden vooraf gegaan dor een ñ@ò teken 

 

HINT 1: Het is raadzaam een vector lettertype te gebruiken als u wenst op te slaan in het 

AutoCAD DXF / DWG formaat. U loopt anders kans grote verschillen te krijgen 

tussen originele en geconverteerde tekst. 

 

ISO 3098 

 

IEC 61082 clausule 4.1.5 schrijft voor, dat ISO 3098/1 B gebruikt dient te worden voor alle technische tekeningen 

en stroomschema's. Deze tekst wordt bij SEE Electrical geleverd als Vectorfont #1, en dient als proportionele tekst 

ingesteld worden. Dit is tevens de reden waarom dit lettertype als standaard is ingesteld in SEE Electrical  

 

HINT 2: IEC 61082 adviseert een minimum hoogte van 2.50 mm. te gebruiken bij alle technische tekeningen. 

Ervaring toont dat dit de dunste pen dikte is die gebruikt kan worden om zonder vlekken te faxen.  

HINT 3: 
Net als elk ander formaat in de ISO standaard vergroot elke stap met . 

Vb. 1: 
ISO papier formaat A4 * = papier formaat A3. 

Vb. 2: 
ISO 3098 lettertype formaat 2.50 * = lettertype formaat 3.50. 

 

2

2

2
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OPM. : Het ISO 3098 lettertype wordt geconstrueerd in een matrix van 200 x 200 punten. Het is het formaat 

van deze matrix dat wordt getoond als hoogte en breedte in SEE Electrical.  

 

Hieronder, kunt u het eigenlijke formaat van het lettertype en het corresponderende formaat in SEE Electrical 

bepalen. 

 

ISO 3098 B 

ñWerkelijk formaatò 
Tekst hoogte Tekst breedte Tekst afstand 

(hoogte / 5) 
Pen 

(in mm.) 

2.50 mm. 3.50 3.50 0.70 0.25 

3.50 mm. 5.00 5.00 1.00 0.35 

5.00 mm. 7.00 7.00 1.40 0.50 

7.00 mm. 10.0 10.0 2.00 0.70 

10.0 mm. 14.0 14.0 2.80 1.00 

 

Tekst Eigenschappen 

 

* Hoogte, Breedte, Afstand, Hoek 

Wijzig de hoogte en breedte van de karakters 

Geef de afstand aan tussen karakters in een regel en de afstand tussen regels onderling. 

Geef de hoek aan. 

 

Geavanceerde eigenschappen 

De "Toon geavanceerde eigenschappen" optie maakt het mogelijk de volgende tekstattributen aan te 
passen: 

* Proportioneel 

De tekst kan  proportioneel zijn (afstand tussen de letters is afhankelijk van de letters, de ruimte tussen 
een "I" en een "j" is anders dan tussen de "w" en de "h") of niet proportioneel (gelijke afstand tussen alle 
letters). 

* Vertaalbaar 

Advanced 

Dit bepaald of een tekst al dan niet opgenomen wordt in de vertaaldatabase. De vlag geldt alleen voor 
tekst die vertaald kan worden. Een componentnaam ( zoals 1K7) bijvoorbeeld wordt normaal gesproken 
niet opgenomen in de vertaaldatabase. Het kan overigens wel, buiten de standaard instellingen kunnen 
ook dit soort teksten deel uitmaken van de vertaling. Deze vlag is vooral van belang als teksten absoluut 
uitgesloten moeten worden van (her) vertaling of om vervuiling van de vertaaldatabase te voorkomen door 
teksten die in de grafische lijsten staan.  

 

* Printbaar 

Bepaal met deze eigenschap of een tekst afgedrukt moet worden of niet. 

 

* Italic 

Bepaal met deze eigenschap of een tekst in italic verschijnt of niet. 

 

* Uitlijnen 

De tekst kan links, rechts of in het midden uitgelijnd worden. 
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* Onderstrepen, streep boven, of rand 

Onderstrepen, streep boven, of rand toewijzen aan een tekst. 

 

* Accentueren 

Maakt het mogelijk een gekleurde achtergrond in te stellen bij een tekst. 

Klik  om een lijst met beschikbare kleuren te tonen. 

Speciale karakters 

 

U kunt speciale karakters vanaf uw toetsenbord invoeren (: 

¶ Druk op de ALT-toets en houdt deze ingedrukt. 

¶ Vul de nummer combinatie in op het numerieke blok van het toetsenbord. 

HINT: Een laptop toetsenbord bezit vaak geen numeriek blok. De cijfertoetsen die normaal op het 
numerieke blok zitten, worden in dat geval door een toets combinatie bestuurd, waarvan de FN toets 
(bijna) altijd deel uitmaakt.  

De plaats waar de ñnumeriek blokò cijfers terug te vinden is wordt door de fabrikant van uw computer 
bepaald, en ligt daardoor niet vast. Ook zijn er veel verschillen tussen US/NL(Qwerty) en 
Belgisch/Franse (Azerty) toetsenborden. 

Wij adviseren de aanschaf van een los numeriek (aansluitbaar via USB) blok als u vaker de speciale 
karakters gebruikt 

De nummercodes corresponderen met de waarden van  ASCII code page 850.  

De karakters zijn uitsluitend beschikbaar binnen Vectorfont1,2,5 en 6 

 Code  Code  Code  Code  Code  Code  Code 

Ø  Alt 157 ø Alt 155 º Alt 248 µ  Alt 230       

±  Alt 241 ú Alt 238   ¶ Alt 244       

¹  Alt 251 ² Alt 253 ³  Alt 252         

½ Alt 171 ¼ Alt 172 ¾ Alt 243         

á Alt 160 à Alt 133 â Alt 131 ä Alt 132 å Alt 134 ã Alt 198   

æ Alt 145             

            ç Alt 135 

é Alt 130 è Alt 138 ê Alt 136 ë Alt 137       

í Alt 161 ì Alt 141 î Alt 140 ï Alt 139       

          ñ Alt 164   

ó Alt 162 ò Alt 149 ô Alt 147 ö Alt 148       

ú Alt 163 ù Alt 151 û Alt 150 ü Alt 129       

      ÿ Alt 152       
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ß  Alt 225             

      Ä Alt 142 Å Alt 143 Ã Alt 199   

Æ Alt 146             

            Ç Alt 128 

É Alt 144 È Alt 212 Ê Alt 210 Ë Alt 211       

Ó Alt 224     Ö Alt 153       

Ú Alt 233 Ù Alt 235 Û Alt 234 Ü Alt 154       

          Ñ Alt 165   

Ý Alt 237             

De volgende karakters zijn eveneens beschikbaar binnen Vectorfont1,2,5 en 6 maar zijn niet vastgelegd 
in de standaard en uniek voor SEE Electrical 

 

Karakter Code 

Ŭ Alt 175 

ŭ Alt 208 

Ů Alt 176 

ű Alt 207 

ɋ Alt 174 

 

 

Multilijn paneel 

 

Multilijn 

 

 

TEKENEN ï MULTILIJN ï MULTILIJN   

 

Deze opdracht wordt gebruikt om Multi lijnen te tekenen. Multi-lijnen zijn meerdere (maximaal 5) lijnen die parallel 

aan elkaar lopen. Dit is heel handig om bijvoorbeeld muren te tekenen. 

 

Hint: De Multi lijn instellingen kunt u activeren binnen het Multilijn paneel. Druk daarvoor op de pijl in 
de rechter onderhoek van het Multilijn paneel 
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Voorbeeld: 5 lijnen (1 .. 5, van links naar rechts) met 

afzonderlijke eigenschappen.  

 

 
 

¶ Controleer of de "Multilijn instellingen" juist staan ingesteld. 

¶ Selecteer de opdracht. 

¶ Kies het eerste punt door met de muis te links klikken. 

¶ Verplaats de muis (omhoog en omlaag, links en rechts) om lijnen te tekenen. 

¶ Vervolg het plaatsen van punten door het verplaatsen en linksklikken van de muis. 

¶ Sluit de functie door te rechtsklikken met de muis. 

 

Multi-lijn Instellingen 

 

 
TEKENEN ï MULTILIJN  

 

Deze opdracht toont de instellingen voor het tekenen van een Multi-lijn  

 

Definitie lijn1  

 

 
 

Definitie lijn2  

 

 
 

Definitie lijn3  
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Definitie lijn4  

 

 
 

Resultaat 
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U kunt indien gewenst een lijn toevoegen of verwijderen. 

 Een maximum van 5 lijnen is mogelijk. 

 

Lijn 1 .. 5 5 lijnen (1 .. 5, van links naar rechts) met afzonderlijke 

eigenschappen.  
 

Basislijn afstand Afstand van de cursor tot de eerste lijn. Normaal is 

deze nul. Gebruik positieve (+) en negatieve (-) 

karakters om de afstand aan te geven (in mm.). 

 

Dikte pen Actuele dikte (in mm.) van de pen.  

Kleur pen Kleur van de pen (zwart, rood etc.).  

Stijl pen Stijl van de pen (doorgetrokken, gestreept etc.)  

Layer Toont de layer van de actuele lijn.  

Attributen: 

 Sluit einde 
Tekent een lijn aan het begin en het eind van een Multi 

lijn:  

 
 Sluit mid. Tekent een lijn aan elke hoek van een Multi lijn: 

 
 

Afmeting (Dimensie) paneel 

 

 

Dit paneel bevat de opdrachten om objecten binnen tekeningen te voorzien van dimensies of coördinaten 

Orthogonale dimensie 

 

 
TEKENEN ï DIMENSIE ï ORTHOGONAAL  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk de afstand te berekenen tussen twee punten en deze met maatlijnen te 
plaatsen. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik het eerste punt. 

¶ Verplaats de muis in de gewenste richting (omhoog, omlaag, links, rechts) en plaats de dimensielijn met 
tekst. 

¶ Klik het tweede meetpunt van de dimensie. 

¶ Klik op een ander meetpunt als u meerdere punten wil dimensioneren. 

¶ Rechtsklik om de functie te beëindigen. 

¶ Nu kunt u een volgende dimensielijn starten. Als dat niet wenselijk is, kunt u de rechter muistoets klikken 
of de ñEscò toets gebruiken om de opdracht te be±indigen. 

 

Voorbeeld Dimensie 30 mm en 25 mm: 
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Hint: De instelling voor "Schaal" binnen de Schema module bladeigenschappen wordt automatisch 
gebruikt als schaalfactor voor de dimensionering. Dit houdt in dat als u een schaalfactor 5 gebruikt binnen 
de bladeigenschappen en op een volgend blad schaal 10, het systeem daar rekening mee houdt op het 
moment dat u een dimensie plaatst op een van de bladen. 

 

Zie ook: 

ñDimensie instellingenò zoals beschreven op blad 252  

ñDimensie tussen twee lijnenò zoals beschreven op blad 248 

ñDimensie tussen twee puntenò zoals beschreven op blad 249 

 

Dimensie tussen twee lijnen 

 

 
TEKENEN ï DIMENSIE ï TUSSEN 2 LIJNEN  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk de afstand te berekenen tussen twee parallelle lijnen. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik de eerste lijn. 

¶ De lijn licht op. 

¶ Klik de tweede lijn. 

¶ Verplaats de muis in de gewenste richting (omhoog, omlaag, links, rechts) en plaats de dimensielijn met tekst. 

¶ Rechtsklik om de functie te beëindigen. 

¶ Nu kunt u een volgende dimensielijn starten. Als dat niet wenselijk is, kunt u de rechter muistoets klikken of de 

ñEscò toets gebruiken om de opdracht te be±indigen. 

 

Voorbeeld: Dimensie 15.05 mm tussen twee lijnen. 
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HINT: Deze opdracht berekent de afstand tussen twee parallelle lijnen. Als u de tweede lijn niet kunt 
selecteren houdt dat in dat de tweede lijn hoogstwaarschijnlijk niet parallel loopt met de eerste lijn.  

De instelling voor "Schaal" binnen de Schema module bladeigenschappen wordt automatisch gebruikt als 
schaalfactor voor de dimensionering. Dit houdt in dat als u een schaalfactor 5 gebruikt binnen de 
bladeigenschappen en op een volgend blad schaal 10, het systeem daar rekening mee houdt op het 
moment dat u een dimensie plaatst op een van de bladen. 

 

Zie ook: 

ñDimensie instellingenò zoals beschreven op blad 252 

ñDimensie tussen twee puntenò zoals beschreven op blad 249 

ñOrthogonale dimensieò zoals beschreven op blad 247 

 

Dimensie tussen twee punten 

 

 
TEKENEN ï DIMENSIE ï TUSSEN TWEE PUNTEN  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk de afstand te berekenen tussen twee punten. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik het eerste punt  

¶ Klik het tweede punt. 

¶ Verplaats de muis in de gewenste richting (omhoog, omlaag, links, rechts) en plaats de dimensielijn met tekst. 

¶ Rechtsklik om de functie te beëindigen. 

¶ Nu kunt u een volgende dimensielijn starten. Als dat niet wenselijk is, kunt u de rechter muistoets klikken of de 

ñEscò toets gebruiken om de opdracht te be±indigen. 

 

Voorbeeld:  Dimensie 15.81 mm tussen twee punten: 
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Hint: De instelling voor "Schaal" binnen de Schema module bladeigenschappen  wordt automatisch 
gebruikt als schaalfactor voor de dimensionering. Dit houdt in dat als u een schaalfactor 5 gebruikt binnen 
de bladeigenschappen en op een volgend blad schaal 10, het systeem daar rekening mee houdt op het 
moment dat u een dimensie plaatst op een van de bladen. 

Zie ook: 

ñDimensie instellingenò zoals beschreven op blad 252 

ñDimensie tussen twee lijnenò zoals beschreven op blad 248 

 ñOrthogonale dimensieò zoals beschreven op blad 247 

 

NC Dimensie 

 

 
TEKENEN ï DIMENSIE ï NC  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk de horizontale en verticale afstand tussen een nulpunt (instelbaar door 
de gebruiker) te bepalen. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik het eerste punt  

¶ Klik het tweede punt. 

¶ Verplaats de muis in de gewenste richting (omhoog, omlaag, links, rechts) en markeer het nulpunt. Het nulpunt 

wordt weergegeven door een cirkel. 

¶ Verplaats de muis in de gewenste richting (omhoog, omlaag, links, rechts) en markeer het tweede punt. Dit punt 

wordt weergegeven door een pijl. 

 

¶ Verplaats de muis in de gewenste richting (omhoog, omlaag, links, rechts) en markeer een volgend punt. Doe 

dat voor alle gewenste meetpunten.  

¶ Rechtsklik om de functie te beëindigen. 

¶ Klik de rechter muistoets of gebruik de ñEscò toets om de opdracht te be±indigen. 

HINT: 1. Alle dimensies die binnen dezelfde NC dimensie moeten worden opgenomen moeten in een 
enkele bewerking worden gedaan. 

2. Als het nulpunt wordt gewist, verdwijnen ook de gecalculeerde waarden van de meetpunten. 
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3. Alle NC dimensie teksten worden gecalculeerd op het moment van plaatsen. Er is geen relatie 
tot het object, daarom resulteren aanpassingen in het object niet in andere maatteksten. Bij 
veranderingen aan gemeten object moet de dimensie functie opnieuw worden uitgevoerd. 

4.Uitzondering: Als u de schaal verandert van het blad, vraagt het systeem of de calculatie 

opnieuw moet worden uitgevoerd. De gemeten waarden worden dan verrekend met de nieuwe schaal. 

 

Hint: De instelling voor "Schaal" binnen de Schema module bladeigenschappen  wordt automatisch 
gebruikt als schaalfactor voor de dimensionering. Dit houdt in dat als u een schaalfactor 5 gebruikt binnen 
de bladeigenschappen en op een volgend blad schaal 10, het systeem daar rekening mee houdt op het 
moment dat u een dimensie plaatst op een van de bladen. 

Coördinaat dimensie 

 

 
TEKENEN ï DIMENSIE ï COÖRDINAAT  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk de horizontale en verticale afstand tussen een nulpunt (instelbaar door 
de gebruiker) te bepalen en deze als coördinaten te plaatsen. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Markeer het nulpunt door op de linker muistoets te klikken 

¶ De coördinaten plakken aan de cursor.  

¶ Plaats de coördinaten op het gewenste punt door te links klikken. 

¶ Markeer het volgende meetpunt door op de linker muistoets te klikken 

¶ De coördinaten van het meetpunt plakken aan de cursor.  

¶ Plaats de coördinaten op het gewenste punt door te links klikken. 

 

 

¶ Herhaal deze actie tot u alle meetpunten heeft geplaatst. 

¶ Rechtsklik om de functie te beëindigen. 

¶ Klik de rechter muistoets of gebruik de ñEscò toets om de opdracht te be±indigen. 

 

HINT: 1. Alle dimensies die binnen dezelfde coördinaten dimensie moeten worden opgenomen moeten in 
een enkele bewerking worden gedaan. 

2. Als het nulpunt wordt gewist, verdwijnen ook de gecalculeerde waarden van de meetpunten. 

3. Alle coördinaten dimensie teksten worden gecalculeerd op het moment van plaatsen. 
Bij veranderingen aan gemeten object moet de dimensie functie opnieuw worden uitgevoerd. 
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4.Uitzondering: Als u de schaal verandert van het blad, vraagt het systeem of de calculatie 
opnieuw moet worden uitgevoerd. De gemeten waarden worden dan verrekend met de nieuwe schaal. De 
tekening wordt NIET aangepast, de maten in relatie tot de schaal wel. 

 

Hint: De instelling voor "Schaal" binnen de Schema module bladeigenschappen wordt automatisch 
gebruikt als schaalfactor voor de dimensionering. Dit houdt in dat als u een schaalfactor 5 gebruikt binnen 
de bladeigenschappen en op een volgend blad schaal 10, het systeem daar rekening mee houdt op het 
moment dat u een dimensie plaatst op een van de bladen. 

Hoek dimensie 

 

 
TEKENEN ï DIMENSIE ï HOEK DIMENSIE  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk de binnen en/of buitenhoek tussen twee objecten te meten en te 
plaatsen. 

 

Belangrijk: De meting wordt rechtsom uitgevoerd. Het eerste meetpunt bepaald daarom of er een binnen- 
of buitenhoek gemeten wordt. 

In dit voorbeeld:  
Eerst punt 1, dan punt 2 geeft de buitenhoek, 

Eerst punt 2, dan punt 1 geeft de binnenhoek.  

¶ Activeer de opdracht 

¶ Selecteer het eerste punt  

¶ Selecteer het tweede punt 

¶ Plaats de maat en maatpijlen dynamisch 

 

Dimensie instellingen 

 
TEKENEN ï DIMENSIE ï INSTELLINGEN  

 

Standard 

De dimensie instellingen kunt u activeren binnen het Afmeting/Dimensie paneel. Druk daarvoor op de pijl 
in de rechter onderhoek van het Afmeting/Dimensie paneel. 

 

¶ Activeer de opdracht 

De Dimensie instellingen dialoog verschijnt. 
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* Attributen tab 

 

Stel de gewenste waarden in. 

Hint: De dimensie meetschaal wordt automatisch uit de bladeigenschappen overgenomen 

 

* Pijlen tab 

 

Stel de gewenste waarden in. 

 

* Tekst tab 
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¶ Stel de gewenste waarden in. 

Hulplijn paneel 

 

 

 

 

TEKENEN ï HULPLIJN - HORIZONTAAL 

TEKENEN ï HULPLIJN ï VERTICAAL 

 

 

Deze opdrachten maken het mogelijk hulplijnen toe te voegen om zo de constructie van objecten 
eenvoudiger te maken.  

Hulplijnen kunnen op de afdruk in- of uitgeschakeld worden. De instelling hiervoor is terug te vinden in de 
afdruk dialoog 

 

De eigenschappen van de hulplijnen kunnen na plaatsen aangepast worden. 

 

Voor meer details over het aanpassen van eigenschappen zie ook: 

ñStijlen paneelò op pagina 226Stijlen paneel 

Een hulplijn wordt bepaald door de X en Y coördinaten van zijn begin- en eindpunt.  
Deze coördinaten zijn zichtbaar in de eigenschappen dialoog. 
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Zie ook: 

ñEigenschappen selectieò zoals beschreven op blad 209 

 

¶ Klik de opdracht voor het gewenste type lijn (horizontaal of verticaal). 

De hulplijn verschijnt aan de cursor. De cursor verschijnt als een klein kruis. 

¶ Verplaats de cursor naar de gewenste positie en accepteer d.m.v. linker muistoets 

¶ Rechtsklik om de functie te beëindigen. 

¶ Klik de rechter muistoets of gebruik de ñEscò toets om de opdracht te beëindigen. 

Alternatieve plaatsing hulplijnen: 

Druk op de spatiebalk tijdens het plaatsen,  u kunt de X-coördinaat ( verticale hulplijn) of de Y coördinaat ( 

horizontale hulplijn)  invullen 

 TEKENENï HULPLIJN 2 PUNTEN  

¶ Positioneer het eerste punt 

¶ Positioneer het tweede punt 

¶ De hulplijn wordt door de twee punten geplaatst. 

Tip: U kunt gebruik maken van de vangpunten, 

Zie Snap aan elementen 

 

 
TEKENENï HULPLIJNïTOON/VERBERG   

Deze functie zet het tonen van alle hulplijnen op het blad aan of uit.  

 

 TEKENENï HULPLIJNïPARALLEL   

Deze functie werkt identiek aan de tekenfunctie voor parallelle lijnen, maar dan voor hulplijnen. 

Zie Parallel 

Pijlen paneel 

 

 TEKENENï PIJLEN  

 

Deze opdrachten maken het mogelijk uit een set van gedefinieerde pijlen een gewenste vorm te kiezen en 
deze te plaatsen. 

Pijlen hebben eigenschappen die via het Stijlen paneel aangepast kunnen worden. 

Voor meer details over het aanpassen van eigenschappen 

zie ook: 

ñStijlen paneelò op pagina 226Stijlen paneel 

 

¶ U kunt uit een breed scala kiezen, de beschikbare pilvormen zijn opgenomen in een sub paneel 

¶ Klik Tekenen> Pijlen > Pijlen om het sub paneel te openen. 
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¶ Selecteer het gewenste pijltype 

¶ Bepaal de startpositie van de pijl  door met de muis te linksklikken. 

¶ Verplaats de muis in de lengterichting van de pijl. De richting ligt vast  

¶ Bepaal de eindpositie van de pijl door met de muis te linksklikken. 

¶ Rechtsklik om de functie te beëindigen. 

¶ Klik de rechter muistoets of gebruik de ñEscò toets om de opdracht te be±indigen. 

Hint: Nadat de pijl getekend is kunt u de eigenschappen veranderen via de eigenschappen dialoog. 
Selecteer de pijl en activeer de Eigenschappen pop-up opdracht. 

 

Functies categorie 

Types paneel 

 

Bewerken artikeldatabase 

 

 
FUNCTIES ï TYPES ï BEWERKEN ARTIKELDATABASE  

 

Standard 

Deze opdracht maakt het mogelijk de artikeldatabase te bewerken Zie:  ñArtikel (Type) databaseò zoals 
beschreven op blad 801 

Ververs artikelgegevens binnen project 

 

 
FUNCTIES ï TYPES ï VERVERS ARTIKELGEGEVENS BINNEN 
PROJECT 

 

 

Standard 

Alle gegevens die aan een type gekoppeld zijn worden van de type database naar het project gekopieerd 
op het moment dat het artikel voor de eerste keer wordt toegewezen aan een component binnen het 
project.  

Wijzigingen aan het bewuste type die binnen de artikeldatabase worden gedaan worden niet automatisch 
aan het project doorgegeven. Daarmee wordt voorkomen dat gegevens zoals aansluitnummers e.d. 
aangepast worden als het project op een andere plek (met eventueel andere typedatabase) wordt 
ingelezen.  

Het is wel mogelijk de actuele artikeldatabase gegevens door te geven aan het project. 

 

¶ Voer deze opdracht uit om de actuele artikeldatabase status van gebruikte artikelen door te geven 
aan het actieve project. 
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¶ Klik JA om de bewerking te bevestigen. 

De update is compleet. 

 

Wis niet gebruikte artikelgegevens uit project 
  

 
FUNCTIES ï TYPES ï WIS NIET GEBRUIKTE ARTIKELGEGEVENS UIT 
PROJECT 

 

 

Standard 

De software houdt binnen het project bij welke types gebruikt zijn en of componenten een ander type 
toegewezen hebben gekregen. Aan de hand van die informatie kan het systeem verschillen zien tussen 
schema en paneelcomponenten die tussentijds aangepast zijn. 

Deze opdracht wist deze historische informatie. 

 

¶ Klik deze opdracht om alle interne modificatie records te wissen.  

Component paneel 

 

 

Voeg artikel direct toe uit artikeldatabase 

 

 
FUNCTIES ï COMPONENT ï VOEG ARTIKEL DIRECT TOE UIT 
ARTIKELDATABASE 

 

 

Standard 

Deze opdracht maakt het mogelijk een component direct uit de artikeldatabase toe te voegen, inclusief de 
juiste symbolen, door deze in de type database op te zoeken. 

 

¶ Zorg dat de juiste symbolen toegewezen zijn binnen de kanaal definitie, zoals bijvoorbeeld bij een 
spoel het symbool voor de spoel zelf en de contacten die deel uitmaken van het relais. 

Zie ook: ñKanaal definitieò zoals beschreven op blad 819 

 

¶ Voer de Functies > Component > Voeg artikel direct toe uit artikeldatabase opdracht uit. 

Het Zoek in type database venster verschijnt. Dit venster bevat de Database en de Geselecteerd 
gebieden. 
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Binnen het Database gebied kunt u het gewenste type selecteren (op Type of Artikelgroep) of u 
filtert uw selectie op leverancier. 

Het Geselecteerd gebied laat de toegewezen types zien. 

 

Hint: Dit venster laat verschillende inhoud zien. 

 

¶ Open het Leverancier of Artikelgroep niveau door erop te klikken of door op . te klikken 

¶ Gebruik het "Filter" veld om een specifiek type te zoeken. 

Voer de gehele naam in of een gedeelte ervan. 

Gebruik het sterretje (asterisk) teken "*" om alle types te tonen. 

Filter de database op leverancier of artikelgroep. 

Type 'Leverancier' of 'Artikelgroep' gevolgd door een "=" teken en de naam van de 
leverancier of artikelgroep. 

 

Voorbeeld 1: 

 

Het programma zoekt bij leverancier Omron naar alle artikelen die toegewezen zijn aan artikelgroep ñTime 
delay and mesuring relaysò 

 

Voorbeeld 2: 

 

Het programma zoekt bij leverancier Omron naar alle artikelen. 

 

Voorbeeld 3: 
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Het programma zoekt bij leverancier Omron naar alle artikelen die de tekst ñmy2ò in een van de 
zoekvelden bevat. 

 

HINT: Het zoekvenster is NIET hoofdlettergevoelig  

Als een leverancier folder geopend is, wordt deze leverancier automatisch als filter ingevuld in het 
"Filter" veld. 

Indien u geen leverancier kiest, zullen alle leveranciers doorzocht worden. 

¶ Klik de  knop om het filter te resetten. 

¶ Klik op "Enter" of klik op de  knop. 

Het type dat voldoet aan de gestelde zoekcriteria verschijnt in het middelste gedeelte van het 
venster. 

Klik op Instellingen om te bepalen welke kolommen worden getoond en doorzocht  op de 
binnen het filter ingestelde tekst. De hoeveelheid getoonde kolommen heeft sterke invloed op 
de zoeksnelheid. 

Klik op Eigenschappen om alle beschikbare database informatie van het geselecteerde type te 
tonen. 

Klik Selecteren om een type toe te wijzen. 

Klik  om een nieuw type toe te voegen. 

Klik  om een toegewezen type te verwijderen. 

Gebruik de  en  knoppen om de lijstvolgorde te veranderen. 

 

¶ Dubbelklik het gewenste type (of gebruik Selecteren). 

Het type wordt gekopieerd naar het Geselecteerd venster.  

¶ Klik OK om het venster te verlaten. 

Alle onderdelen die deel uitmaken van dit type komen beschikbaar in het grafische selectievenster. 

¶ Klik op een symbool om het te selecteren. 

¶ Voeg het symbool in de tekening in en voer de vereiste informatie in. 

 

HINT: De volgorde waarin symbolen van een bepaald type worden geplaatst is niet belangrijk. 

Zo mag u eerst een contact gebruiken van een relais, terwijl u de spoel pas later plaatst. 

Het plaatsen van de spoel doet u dan via de Functies > Component > Toon niet geplaatste 
onderdelen opdracht. 

Hint: De opdracht is ook beschikbaar binnen de component verkenner. 

 

Voorbeeld: 

¶ Zoek van fabrikant Omron een relais type op met 4 wisselcontacten en een spoelspanning van 24 Volt AC 

¶ Voer de Functies > Component > Voeg artikel direct toe uit artikeldatabase  opdracht uit. 
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¶  

 

¶ Het systeem zoekt de gegevens op als u op OK klikt, de volgende dialoog verschijnt dan: 

 

¶ Klik op het relais symbool zodat u de spoel in het schema kunt plaatsen 

¶ De dialoog wordt weer zichtbaar, nu zonder spoel en met de juiste componentnaam bij de contacten want de 

componentnaam is immers toegewezen aan het bijbehorende relais tijdens het plaatsen. 

¶ De contacten kunnen nu geplaatst worden of op een later tijdstip via de Type toewijzing 

¶  

¶ Standard 

Het "Type" veld maakt het mogelijk een type via de type database toe te wijzen. 
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U kunt de type database openen door op de  knop in het "Type" veld te klikken. Daarna kunt u het 
type zoeken en toewijzen. 

 

Hint: De automatische contactnummering en de controle op contactoverbezetting is slechts mogelijk 
als een type gekozen is, dat over de noodzakelijke informatie beschikt.  

 

Om een type uit de type database te selecteren 

¶ Klik op de  knop in het "Type" veld van de het Component Eigenschappen venster. 

Het Zoek in type database venster verschijnt. Dit venster bevat de Database en de Geselecteerd 
gebieden. 

Binnen het Database gebied kunt u het gewenste type selecteren (op Type of Artikelgroep) of u filtert 
uw selectie op leverancier. 

Het Geselecteerd gebied laat de toegewezen types zien. 

 

Hint: Dit venster laat verschillende inhoud zien. 

 

¶ Open het Leverancier of Artikelgroep niveau door erop te klikken of door op . te klikken 

¶ Gebruik het "Filter" veld om een specifiek type te zoeken. 

Voer de gehele naam in of een gedeelte ervan. 

Gebruik het sterretje (asterisk) teken "*" om alle types te tonen. 

Filter de database op leverancier of artikelgroep. 

Type 'Leverancier' of 'Artikelgroep' gevolgd door een "=" teken en de naam van de leverancier of 
artikelgroep. 

 

Voorbeeld 1: 
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Het programma zoekt bij leverancier Omron naar alle artikelen die toegewezen zijn aan artikelgroep 
ñTime delay and mesuring relaysò 

 

Voorbeeld 2: 

 

Het programma zoekt bij leverancier Omron naar alle artikelen. 

 

Voorbeeld 3: 

 

Het programma zoekt bij leverancier Omron naar alle artikelen die de tekst ñmy2ò in een van de 
zoekvelden bevat. 

 

HINT: Het zoekvenster is NIET hoofdlettergevoelig  

Als een leverancier folder geopend is, wordt deze leverancier automatisch als filter ingevuld in het 
"Filter" veld. 

Indien u geen leverancier kiest, zullen alle leveranciers doorzocht worden. 

¶ Klik de  knop om het filter te resetten. 

¶ Klik op "Enter" of klik op de  knop. 

Het type dat voldoet aan de gestelde zoekcriteria verschijnt in het middelste gedeelte van het venster. 

Klik op Instellingen om te bepalen welke kolommen worden getoond en doorzocht  op de binnen 
het filter ingestelde tekst. 

! De hoeveelheid getoonde kolommen heeft sterke invloed op de zoeksnelheid! 

Klik op Eigenschappen om alle beschikbare database informatie van het geselecteerde type te 
tonen. 

Klik Selecteren om een type toe te wijzen. 

Klik  om een nieuw type toe te voegen. 

Klik  om een toegewezen type te verwijderen. 

Gebruik de  en  knoppen om de lijstvolgorde te veranderen. 

 

¶ Dubbelklik het gewenste type (of gebruik Selecteren). 

Het type wordt gekopieerd naar het Geselecteerd venster.  

¶ Klik OK om het venster te verlaten. 

Alle onderdelen die deel uitmaken van dit type komen beschikbaar in het grafische selectievenster. 

¶ Klik op een symbool om het te selecteren. 

¶ Voeg het symbool in de tekening en voer de vereiste informatie in. 
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Zoek passende spoel aan de hand van toegewezen contacten 
 

Indien u een relais plaatst in een schema, en aan deze spoel contacten hebt toegewezen, kunt u het 
systeem laten zoeken naar relais die minimaal over de noodzakelijke contactbezetting 
beschikken. 

¶ Klik op de  knop in het "Type" veld van de het Component Eigenschappen venster. 

Het Zoek in type database venster verschijnt. Dit venster bevat de Database en de Geselecteerd 
gebieden. 

¶ Klik op de   knop 

¶ Het systeem gaat nu op zoek naar relais met minimaal de gekozen contactbezetting. In het 
voorbeeld werden aan een relais twee wisselcontacten toegewezen. 

 

¶ U kunt nu verdere eisen invullen met betrekking tot de contactbezetting. Dit doet u door op de 
knop Definitie te klikken. Het volgende scherm verschijnt dan. Doordat er in het schema al twee 
relaiscontacten aan de spoel waren toegewezen staat dit al ingevuld bij Relaiscontact, wissel.  
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¶ Vul het aantal contacten in dat ook beschikbaar moet zijn bij de spoel. Het systeem biedt de 
beschikbare spoelen aan nadat u op OK geklikt hebt. 

Type groepering 

 

U kunt de types groeperen volgens leverancier en daarbinnen volgens artikelgroep: 

¶ Zet de muiscursor op de kolom kop waarop u wilt sorteren.  

¶ Klik met de linkermuisknop op de kolom kop en sleep deze in het grijze gebied. Laat de linker 
muistoets los als u rode pijlen ziet.  

¶ Doe hetzelfde met de tweede kolom. Met behulp van de rode pijlen kunt de sorteervolgorde 
beïnvloeden. 

Indien nodig kunt u deze sortering ongedaan maken: 
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¶ Klik met de linkermuisknop op de (grijze) kolom kop waarop u nu sorteert en sleep deze weer naar 
beneden. 

¶ Laat de linker muistoets los als u rode pijlen ziet 

Weergave types samenvouwen / uitbreiden 
Het is nu ook mogelijk de gekozen groepering samen te vouwen en weer uit te breiden. 

Type database in uitgebreide weergave, klik op Samenvouwen om weergave aan te passen.  

 
 

Type database in samengevouwen weergave, klik op Uitbreiden om weergave aan te passen.  
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Wijzigen veld volgorde 
¶ Zet de muiscursor op een kolom kop  

¶ Klik met de linkermuisknop op de kolom kop en sleep deze naar de nieuwe positie. 

¶  Laat de linker muistoets los als u rode pijlen ziet.  

¶ Doe hetzelfde met andere kolommen indien nodig. 

 

Hints: 1 

1.U kunt de Instellingen knop gebruiken om niet gebruikte velden to deactiveren. De snelheid is afhankelijk van 

het aantal velden dat actief is, al deze velden worden namelijk ook doorzocht. 

2.U kunt binnen alle zichtbare velden zoeken. 

3. U kunt ook een type toewijzen via de   

4. U kunt ook componenten plaatsen via de Voeg artikel direct toe uit artikeldatabase opdracht. 

5. Indien componenten zijn samengesteld uit diverse onderdelen kunt u via de ñFout! Ongeldige 

bladwijzerverwij zing.ò zoals beschreven op blad 264 opdracht de beschikbare onderdelen direct selecteren 

en toepassen, mits de relevante kanaalinformatie binnen de typedatabase beschikbaar is. 

 

Zie ook: 

ñArtikel (Type) databaseò zoals beschreven op blad 799 

ñKanaal definitieò zoals beschreven op blad 816 

ñBewerken artikeldatabaseò zoals beschreven op blad 260 
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ñFout! Ongeldige bladwijzerverwijzing.ò zoals beschreven op blad 264 

¶ Toon niet geplaatste onderdelen functie 

 

Type toewijzing 

 

Standard 

Het "Type" veld maakt het mogelijk een type via de type database toe te wijzen. 

 

 

U kunt de type database openen door op de  knop in het "Type" veld te klikken. Daarna kunt u het 
type zoeken en toewijzen. 

 

Hint: De automatische contactnummering en de controle op contactoverbezetting is slechts mogelijk als 
een type gekozen is, dat over de noodzakelijke informatie beschikt.  

 

Om een type uit de type database te selecteren 

¶ Klik op de  knop in het "Type" veld van de het Component Eigenschappen venster. 

Het Zoek in type database venster verschijnt. Dit venster bevat de Database en de Geselecteerd 
gebieden. 

Binnen het Database gebied kunt u het gewenste type selecteren (op Type of Artikelgroep) of u 
filtert uw selectie op leverancier. 

Het Geselecteerd gebied laat de toegewezen types zien. 

 

Hint: Dit venster laat verschillende inhoud zien. 

 

¶ Open het Leverancier of Artikelgroep niveau door erop te klikken of door op . te klikken 

¶ Gebruik het "Filter" veld om een specifiek type te zoeken. 

Voer de gehele naam in of een gedeelte ervan. 
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Gebruik het sterretje (asterisk) teken "*" om alle types te tonen. 

Filter de database op leverancier of artikelgroep. 

Type 'Leverancier' of 'Artikelgroep' gevolgd door een "=" teken en de naam van de leverancier of 
artikelgroep. 

 

Voorbeeld 1: 

 

Het programma zoekt bij leverancier Omron naar alle artikelen die toegewezen zijn aan artikelgroep ñTime 
delay and mesuring relaysò 

 

Voorbeeld 2: 

 

Het programma zoekt bij leverancier Omron naar alle artikelen. 

 

Voorbeeld 3: 

 

Het programma zoekt bij leverancier Omron naar alle artikelen die de tekst ñmy2ò in een van de 
zoekvelden bevat. 

 

HINT: Het zoekvenster is NIET hoofdlettergevoelig  

Als een leverancier folder geopend is, wordt deze leverancier automatisch als filter ingevuld in het 
"Filter" veld. 

Indien u geen leverancier kiest, zullen alle leveranciers doorzocht worden. 

¶ Klik de  knop om het filter te resetten. 

¶ Klik op "Enter" of klik op de  knop. 

Het type dat voldoet aan de gestelde zoekcriteria verschijnt in het middelste gedeelte van het 
venster. 

Klik op Instellingen om te bepalen welke kolommen worden getoond en doorzocht  op de 
binnen het filter ingestelde tekst. 

! De hoeveelheid getoonde kolommen heeft sterke invloed op de zoeksnelheid! 

Klik op Eigenschappen om alle beschikbare database informatie van het geselecteerde type te 
tonen. 

Klik Selecteren om een type toe te wijzen. 

Klik  om een nieuw type toe te voegen. 

Klik  om een toegewezen type te verwijderen. 

Gebruik de  en  knoppen om de lijstvolgorde te veranderen. 



 

Handleiding SEE Electrical V7R2 SEE Electrical opdrachten  ¶  269 

 

¶ Dubbelklik het gewenste type (of gebruik Selecteren). 

Het type wordt gekopieerd naar het Geselecteerd venster.  

¶ Klik OK om het venster te verlaten. 

Alle onderdelen die deel uitmaken van dit type komen beschikbaar in het grafische selectievenster. 

¶ Klik op een symbool om het te selecteren. 

¶ Voeg het symbool in de tekening en voer de vereiste informatie in. 

 

Zoek passende spoel aan de hand van toegewezen contacten 
 

Indien u een relais plaatst in een schema, en aan deze spoel contacten hebt toegewezen, kunt u het 
systeem laten zoeken naar relais die minimaal over de noodzakelijke contactbezetting beschikken. 

¶ Klik op de  knop in het "Type" veld van de het Component Eigenschappen venster. 

Het Zoek in type database venster verschijnt. Dit venster bevat de Database en de Geselecteerd 
gebieden. 

¶ Klik op de   knop 

¶ Het systeem gaat nu op zoek naar relais met minimaal de gekozen contactbezetting. In het 
voorbeeld werden aan een relais twee wisselcontacten toegewezen. 

 

¶ U kunt nu verdere eisen invullen met betrekking tot de contactbezetting. Dit doet u door op de 
knop Definitie te klikken. Het volgende scherm verschijnt dan. Doordat er in het schema al twee 
relaiscontacten aan de spoel waren toegewezen staat dit al ingevuld bij Relaiscontact, wissel.  
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¶ Vul het aantal contacten in dat ook beschikbaar moet zijn bij de spoel. Het systeem biedt de 
beschikbare spoelen aan nadat u op OK geklikt hebt. 

Type groepering 

 

U kunt de types groeperen volgens leverancier en daarbinnen volgens artikelgroep: 

¶ Zet de muiscursor op de kolom kop waarop u wilt sorteren.  

¶ Klik met de linkermuisknop op de kolom kop en sleep deze in het grijze gebied. Laat de linker 
muistoets los als u rode pijlen ziet.  

¶ Doe hetzelfde met de tweede kolom. Met behulp van de rode pijlen kunt de sorteervolgorde 
beïnvloeden. 

Indien nodig kunt u deze sortering ongedaan maken: 
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¶ Klik met de linkermuisknop op de (grijze) kolom kop waarop u nu sorteert en sleep deze weer naar 
beneden. 

¶ Laat de linker muistoets los als u rode pijlen ziet 

Weergave types samenvouwen / uitbreiden 
Het is nu ook mogelijk de gekozen groepering samen te vouwen en weer uit te breiden. 

Type database in uitgebreide weergave, klik op Samenvouwen om weergave aan te passen.  

 
 

Type database in samengevouwen weergave, klik op Uitbreiden om weergave aan te passen.  

 



 

272  ¶  SEE Electrical opdrachten Handleiding SEE Electrical V7R2 

 
 

Wijzigen veld volgorde 
¶ Zet de muiscursor op een kolom kop  

¶ Klik met de linkermuisknop op de kolom kop en sleep deze naar de nieuwe positie. 

¶  Laat de linker muistoets los als u rode pijlen ziet.  

¶ Doe hetzelfde met andere kolommen indien nodig. 

 

Hints: 1 

1.U kunt de Instellingen knop gebruiken om niet gebruikte velden to deactiveren. De snelheid is afhankelijk van het 

aantal velden dat actief is, al deze velden worden namelijk ook doorzocht. 

2.U kunt binnen alle zichtbare velden zoeken. 

3. U kunt ook een type toewijzen via de   

4. U kunt ook componenten plaatsen via de Voeg artikel direct toe uit artikeldatabase opdracht. 

5. Indien componenten zijn samengesteld uit diverse onderdelen kunt u via de ñFout! Ongeldige 

bladwijzerverwij zing.ò zoals beschreven op blad 267 opdracht de beschikbare onderdelen direct selecteren en 

toepassen, mits de relevante kanaalinformatie binnen de typedatabase beschikbaar is. 

 

Zie ook: 

ñArtikel (Type) databaseò zoals beschreven op blad 801 

ñKanaal definitieò zoals beschreven op blad 819 

ñBewerken artikeldatabaseò zoals beschreven op blad 256 
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ñFout! Ongeldige bladwijzerverwijzing.ò zoals beschreven op blad 267 

Toon niet geplaatste onderdelen 

 

 
FUNCTIES ïCOMPONENT ï TOON NIET GEPLAATSTE ONDERDELEN  

 

Standard 

Deze opdracht maakt het mogelijk onderdelen te plaatsen van types die nog niet geplaatst zijn. 
Bijvoorbeeld vrije contacten van een spoel.  

Hint: Er moet tenminste een enkel onderdeel van een type aanwezig zijn binnen het schema. 

Typische componenten die uit meerdere onderdelen bestaan zijn: 

* Contactors: deze bestaan uit spoel en diverse contacten 

* Motorbeveiligers: Deze bestaan uit de hoofdcomponent en contacten die op andere plaatsen binnen 
de stroomkringen worden gebruikt. 

* PLC kaarten: De kaart zelf en de signalen (I/Oôs) die verspreid  binnen de schemaôs worden gebruikt. 

 

¶ Geef in de kanaaldefinitie aan welke symbolen voor de respectievelijke onderdelen moeten worden 
gebruikt met hun aansluitinformatie. 

Zie ook: ñKanaal definitieò zoals beschreven op blad 819 

 

¶ Voer de opdracht uit 

Alle componenten die nog niet-geplaatste onderdelen hebben verschijnen in de ñSelecteer een 
componentò dialoog. 

 

HINT: De dialoog heeft verschillende inhoud. 

 

¶ Selecteer de gewenste component en klik erop. 

of 

¶ Voer de naam in in het "Filter" veld. 

¶ Klik OK om de dialoog te sluiten. 

¶ Selecteer het gewenste symboolvoorbeeld van onderdelen die nog niet geplaatst zijn. 

Contacten worden getoond met hun contactnummers: 
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Voorbeeld: Vrije contacten Omron MY4-02-AC24. Het relais en het eerste wisselcontact zijn al geplaatst. 

¶ Klik op het te kiezen symbool om deze te selecteren. 

¶ Voeg het symbool in de tekening in. 

 

De gebruikte onderdelen zullen grijs ingekleurd in de lijst blijven staan. 

Specifieke regels voor het gebruik van de selectielijst binnen de paneelbouw module 

Als meer dan een enkel type is toegewezen aan een component kunnen voor elk van deze types 
symbolen worden gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan een relais met socket voor rails montage. Binnen het 
paneel moet dan zowel voet als relais worden aangeboden om geplaatst te worden. 

Het gebruikte symbool of een rechthoek/cirkel met de juiste afmeting moet binnen de kanaaldefinitie 
worden gedefinieerd binnen het  "Paneel symbool" veld. 

Afmetingen worden als volgt genoteerd: 

- 33x30 (voor een rechthoek) 

- D30 (voor een diameter) 

of 

- R15 (voor een radius). 

Indien subtypes werden gebruikt zullen deze ook de symbolen gebruiken. 

Indien een paneelbouw symbool of een afmeting werd gedefinieerd binnen de kanaaldefinitie zullen alle 
symbolen of rechthoeken getoond worden en moet u het juiste eerste uitkiezen. Daarna moet u de 
volgende selecteren etc. Het moet op die manier gedaan worden omdat er geen vaste regel gedefinieerd 
kan worden voor deze situatie. 

Voorbeeld: 
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- Als een spoel bestaat uit de spoel zelf en twee hulpblokken, eentje links en eentje rechts gemonteerd 
moet u eerst het linker hulp blok plaatsen, dan de spoel en daarna het rechter hulp blok. 

- Als een spoel bestaat uit de spoel zelf en een hulp blok dat bovenop de spoel wordt gemonteerd dient u 
eerst de spoel te plaatsen en daarna het hulp blok. 

Indien u het eerste type via de selectielijst plaatst en de andere overspringt wordt het component niet 
meer gevonden in de selectielijst. Dit komt omdat de selectielijst (indien opgeroepen binnen de 
paneelbouw) uitsluitend types bevat die ook in de schemamodule werden gebruikt. In dat geval moet u de 
Functies > Component > Toon niet geplaatste onderdelen opdracht uitvoeren om het onderdeel 
compleet te maken. 

Indien symbolen voor de paneelbouw worden gebruikt is het belangrijk dat dit component een identiek 
aantal aansluitpunten heeft binnen het eerste kanaal waarin het paneelbouw symbool werd gedefinieerd, 
u ziet anders een foutmelding. Deze regel geldt voor alle symbolen binnen alle kanalen die gebruikt 
worden binnen de paneelbouw. 

 

Eigenschappen 

 

 
FUNCTIES ï COMPONENT ï EIGENSCHAPPEN  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk de eigenschappen van een component te tonen en aan te passen. 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik op de component om de eigenschappen te tonen. 

De Component Eigenschappen dialoog verschijnt: 

 

In the Voorbeeld  gedeelte van dit venster kunt u de component zien, met de geselecteerde tekst 
in rood. Dit maakt het eenvoudiger om teksten te identificeren, speciaal binnen complexe 
componenten. 

Indien een symbool werd ingevoegd via de symbolenbibilotheek zal de componentnaam 
verschijnen onder het voorbeeld. (in het voorbeeld, "PKZM0-2.5 + NH11 hulpblok montage rechts"). 
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* Door de "Toon Componentinformatie" optie aan te zetten kunt u de functie(=)/locatie(+), 
componentnaam, FunctionaliteitOmschrijving, type en componentcode tonen en wijzigen. 

 

 

* Door de "Toon aansluitinformatie" optie aan te zetten kunt u de aansluitinformatie binnen de dialoog 
tonen of niet. 

HINT: Het direct wijzigen van aansluitinformatie is uitsluitend mogelijk als er geen type toegewezen is, 
dat aansluitinformatie bevat. Bevat het type wel aansluitinformatie zullen die gegevens altijd de 
hoogste prioriteit hebben. Aanpassingen aan de aansluitinformatie kunnen daardoor alleen 
plaatsvinden als een ander type wordt gekozen of het bestaande type wordt aangepast, denk er in dat 
geval aan de functie ñVervers artikelgegevens binnen projectò op pagina 256 te gebruiken. 
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* Door de "Toon extra (slave)informatie" optie aan te zetten kunt u de aansluitgegevens voor externe 
contacten en/of PLC signalen zichtbaar maken mits de component deze bevat. 

* U kunt de mogelijkheden ook combineren 

 

Attentie: Indien aspects worden gebruikt (Advanced module),kan de componentnaam hier niet 

aangepast worden. 

¶ U kunt de componenteigenschappen direct oproepen door op de component te dubbelklikken. 

¶ Indien u de naam van een spoel of hoofdcomponent aanpast, worden de gekoppelde contacten automatisch 

ook voorzien van deze nieuwe naam. Hetzelfde geldt voor PLC gegevens. Dit houdt in dat u aanpassingen 

zowel in het PLC rack alsook aan het signaal zelf kunt doen. Alle relevante gegevens zoals bladgegevens 

worden automatisch geüpdatet.  

¶ Indien twee componenten dezelfde naam bezitten worden deze gecombineerd. Het systeem ziet de 

componenten dan als een enkel component, waarbij alle gegevens aan elkaar worden doorgegeven. De 

gekoppelde componenten verschijnen als een enkel component in de bestellijst. Het systeem waarschuwt als 

u een dubbele naam gebruikt, tevens worden vanaf standard dubbele componenten in een databaselijst 

vermeldt. Als u de naam van een van de gekoppelde componenten wil wijzigen, vraagt het systeem of dit 

voor alle of slechts deze component moet gebeuren. In het laatste geval koppelt u daarmee de component 

los van de andere waardoor dit niet langer een duplicaat is.  

¶ Indien twee klemmen van dezelfde klemmenstrook hetzelfde klemnummer en klemindex bezitten, kunnen 

ze gecombineerd worden als etageklem. U kunt klemmen met hetzelfde klemnummer gebruiken, mits de 

index verschilt. In dat geval zijn het individuele klemmen 

¶ De code die voor het generen van de componentcode wordt gebruikt kan aangepast worden binnen de 

Component eigenschappen dialoog in het "Component Code" veld. De code wordt pas geüpdatet als u het 

component verschuift, en een automatische codering die plaats gerelateerd is actief is. Het automatisch 

opnieuw nummeren via de ñTonen componenten òdatabase lijst werkt ook, maar daardoor worden alle 

componenten opnieuw genummerd volgens de ingestelde regels. 

¶ Indien u een signaal of potentiaalnaam aanpast die meervoudig voorkomt binnen het project zal het systeem 

vragen of dit object losgekoppeld moet worden. Als u antwoord daarop nee is, krijgen alle signalen met 

dezelfde naam de nieuwe naam. 

¶ Binnen het Standard niveau, indien twee PLC racks dezelfde naam hebben zijn de adressen van beide 

racks beschikbaar voor PLC I/Oôs signalen. Op die manier kunnen complexe racks worden samengesteld uit 

meerdere kaarten. 

¶ Binnen het Advanced niveau kunt u diverse automatische nummeringen gebruiken voor PLC I/O, te 

weten decimaal, octaal, hexadecimaal en HEXADECIMAAL (hoofdletters).Indien u een startadres invult, 

bijvoorbeeld I2.0, zal het volgende adres I2.1 etc. zijn. 

¶ In het geval van klemmenstroken, contactors, contacten en andere componenten die meervoudig gebruikt 

zijn kunt u de beschikbare componentnamen via een pull-down menu selecteren. Klik de  knop aan het 

einde van het Component(-)veld,  
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. 

 

¶ In het geval van etageklemmen binnen de schema module: U heeft dan klemmen die de verschillende etages 

binnen dezelfde klem representeren, en in dat geval verschillende etagenamen en - sortering hebben. 

Individuele etages zijn verbonden met elkaar indien de klemmenstrook naam, het klemnummer en de index 

identiek zijn. (Het klemnummer mag leeg zijn) 

 

 
 

Voor meer informatie over etageklemmen  

Zie ook: ñEtageklemmenò zoals beschreven op blad 881  

 

¶ U kunt aansluitinformatie in de type database invullen, deze informatie zal automatisch binnen het symbool 

verschijnen. 

Dit maakt het mogelijk een anoniem symbool zoals een relaissymbool door het toekennen van een type te 

voorzien van aansluitinformatie (A1,A2) en een contactbezetting. Het is noodzakelijk dat de component 

kanaalinformatie bezit. 

Zie ook: ñKanaal definitieò zoals beschreven op blad 819 

¶ U bepaalt tijdens het groeperen van symbolen of deze de draadtransparante eigenschap krijgen. Als de 

eigenschap bestaat kunt u deze activeren (1) of deactiveren (0)  Voor meer details over signaal transparante 

componenten  
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¶ Door de Eigenschappen venster tonen functie te gebruiken kunt u alle kabeleigenschappen binnen een enkel 

venster groeperen en tonen. 

 

 
 

Hetzelfde is toe te passen bij PLCôs  
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Zie ook: 

 

ñSmart Box Symbool 

 

Een Smart Box is een symbool waarop automatisch aansluitpunten worden geplaatst als een draad wordt 
aangesloten. Het aantal aansluitpunten is dus niet vast bepaald, maar is volledig afhankelijk van het 
aantal aangesloten draden. Als een draad wordt aangesloten wordt het aansluitpunt automatisch 
ingevoegd. Wordt de draad gewist blijft het aansluitpunt aanwezig binnen de component. Het is daarna 
mogelijk het symbool op te slaan in de symbolenbibliotheek zodat het symbool beschikbaar blijft voor 
toekomstige toepassingen.   

Om een ñsmart boxò symbool aan te maken: 

¶ Teken de geometrie met behulp van de algemene tekenfuncties.  

¶ Groepeer het symbool als ñSmart box symboolò.  

¶ Definieer de componentcode tekst en wijs alle lijnen aan waarop straks draden kunnen worden 
aangesloten, dit zijn de ñslimmeò lijnen.  

Slimme lijnen zullen automatisch aansluitingen genereren op die plekken waar de draad wordt 
aangesloten. Vanzelfsprekend worden twee aansluitpunten aangemaakt als u een draad dwars 
door een ñsmart boxò tekent, mits de symboollijnen als ñslimò gemarkeerd zijn. 
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Indien de rode lijnen de slimme lijnen zijn zullen de draden onderbroken worden en aansluitpunten 

ingevoegd worden. 

De aansluittekst wordt gegenereerd met behulp van de volgende definities binnen de SYSTEM.SES:  

ï Definition\SmartBoxConnectionTop 

ï Definition\SmartBoxConnectionBottom 

ï Definition\SmartBoxConnectionLeft 

ï Definition\SmartBoxConnectionRight.. 

Indien deze definities niet bestaan binnen het SYSTEM.SES bestand zal de "normale" aansluitinformatie  
(bijvoorbeeld Definition\ConnectionTop, etc.) gebruikt worden. 

Als een type werd toegewezen aan een smart box symbool zullen de aansluitteksten via de 
kanaalinformatie gevuld worden mits deze aanwezig is. Zorg er in dat geval voor dat de draden in de 
juiste volgorde geplaatst worden. Elk aansluitnummer krijgt een opeenvolgend nummer, en in deze 
volgorde wordt de aansluitinformatie uit de type database ook toegewezen. 

Hints: 1. Indien een smart box met behulp van een rechthoek gemaakt werd bestaat er een snelle 
manier om het symbool aan te passen. Daarvoor moeten de ñmarkersò aan staan. (Deze zijn in- of uit te 
schakelen m.b.v. CTRL-T)  

Druk de CTRL en SHIFT toetsen op het toetsenbord en terwijl deze toetsen ingedrukt zijn kunt u de 
rechthoek met de muis aanpassen door de eind- of midden punten die verschenen zijn te verplaatsen. Let 
erop dat u dit uitsluitend doet als er nog geen draden aangesloten zijn, wat inhoudt dat er ook nog geen 
aansluitpunten bestaan. Bestaande aansluitpunten worden anders buiten het raster getrokken waardoor 
ze niet meer correct functioneren. 

Potentiaal transparante componentenò zoals beschreven op blad 913 

ñWireTrans - Transparant attribuut beherenò zoals beschreven op blad 481 

Teksteigenschappen aanpassen 

 

Indien u een tekst selecteert, kunt u de eigenschappen ervan (hoogte, breedte, lettertype, uitlijning , etc.) 
via de Wijzigen tekst opdracht of het Eigenschappen selectieò zoals beschreven op blad 209 venster 
aanpassen 

In het ñEigenschappen selectieò zoals beschreven op blad 209 venster aanpassen kunt u, mits tekst 
geselecteerd is, de absolute X en/of absolute Y positie van een tekst bepalen. 

U kunt bijv. de hoogte van een functieomschrijving tekst vastleggen, zodat deze altijd op een vaste hoogte 
verschijnt, ongeacht de hoogte waarop het component zelf geplaatst is. Als een dergelijk symbool wordt 
opgeslagen in de symbolenbibilotheek zal het symbool ook na plaatsing deze eigenschap bezitten. 

 

Overige paneel 
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Vertaal 

 

 
FUNCTIES ï OVERIGE ï VERTAAL  

 

Advanced : 

Deze opdracht wordt gebruikt voor het omzetten van teksten in schema's naar een andere taal. 

 

De SEE Electrical vertaal functie werkt met een Microsoft Access
 ®

 database, deze heet  "Translationnew.MDB" en 

staat in de Templates folder. 

Deze database moet/kan voorzien worden van nieuwe woorden. Ook kunt u zelf nieuwe talen toevoegen. De 

database is globaal, dat wil zeggen dat deze geldig is voor alle projecten. 

Als andere documenten dan schema- of paneelbouwbladen binnen het project aanwezig zijn zoals grafische lijsten 

worden deze ook vertaald mits de tekst de ñvertaalbaarò eigenschap actief heeft. 

Pas op: Tekst met meer dan 256 karakters kan niet automatische vertaald worden doordat Microsoft 
Access dit niet kan beheren. 

Indien een project is vertaald in een andere taal zal bij het wijzigen van de tekst altijd de brontaal 
verschijnen! 

 

Het project kan het beste uitsluitend vertaald worden als alle aanpassingen gedaan zijn.  

Indien aanpassingen in de vertaling noodzakelijk zijn, moet dit via wijzigingen in de vertaaldatabase worden 

uitgevoerd.  

Na het opnieuw uitvoeren van de vertaling worden de wijzigingen doorgevoerd. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 
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Het Vertaling venster verschijnt. U kunt hier de talen selecteren die getoond moeten worden en hun 
positie binnen de tekening. In het vertaaldatabase gebied kunt u de beschikbare vertaling selecteren. 

U hebt de mogelijkheid vertalingen te im- en exporteren via het XML formaat met behulp van de 
beschikbare knoppen.  

De  knop geeft u de mogelijkheid alle vertaalbare tekst op te nemen in de 
vertaaldatabase. Daarna kunt u de juiste vertaling toekennen aan de teksten. 

HINT: Het getoonde venster kan andere inhoud laten zien in uw situatie 

Alleen tekst laden die in het actuele project bestaat 

 
Als deze knop wordt gebruikt laat het systeem uitsluitend tekst zien die in het project voorkomt. Dat maakt het 

bepalen wat er vertaald moet worden overzichtelijker. 

Als u deze functie aangevinkt heeft, en de Export XML functie gebruikt, wordt een XML aangemaakt met 

uitsluitend tekst die in het project bestaat.  

Taalsetup 

 

 

¶ Klik de "Tonen" kolom aan voor elke taal die u zichtbaar wilt hebben binnen het project. 

¶ Gebruik de  en  knoppen om de volgorde te bepalen. 

 

 

 

¶ Definieer binnen het "Positie van de volgende taal" veld of de tweede taal op dezelfde regel 
geplaatst moet worden. Als dat zo is kunt u aangeven welk scheidingsteken gebruikt moet worden.  

¶ Voeg het gewenste scheidingsteken in  

Voorbeeld: 

 



 

284  ¶  SEE Electrical opdrachten Handleiding SEE Electrical V7R2 

 

Resultaat na vertaling: 

 

 

Definitie van lettertype en codepage: 

¶ Selecteer de taal. 

¶ Klik de  knop in de "Lettertype" kolom. 

 

 

Het Lettertype selectie venster verschijnt. Hier kunt u het gewenste lettertype kiezen en de 
eigenschappen ervan. 

¶ Selecteer een lettertype. 

Voor Windows lettertypes: 

¶ Selecteer een codepage. 

¶ Klik OK. 

De instellingen worden vervolgens gebruikt binnen de kolommen van de vertaling en in de 
tekeningen na vertaling. 
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Vertaaldatabase gebied 

 

¶ Ga naar beneden, naar de laatste regel , daar kunt u een regel vinden die met een ster gemarkeerd 
is. Op deze regel kunt u handmatig vertaalbare tekst toevoegen. 

. 

¶ Type de te vertalen tekst en de bijbehorende vertaling in de juiste taalkolom 

Indien u een  tekst, bestaande uit meerdere regels  wilt toevoegen kan dat door CTRL + ENTER te 
gebruiken om een nieuwe lijn te maken. 

¶ Om tekst te wissen markeer alle of enkele regels met de normale Windows functies en druk dan de 
DELETE toets. 

 

HINT: 1. Het is niet mogelijk een wis actie ongedaan te maken. 

2. De woorden in de vertaaldatabase zijn hoofdletter gevoelig, daardoor kan het lijken alsof teksten 
meervoudig voorkomen. Er is echter altijd een verschil, dit kan ook door spaties gevormd worden. 

3. Als u alle tekst uit de vertaaldatabase wil wissen: Selecteer alles en haal vervolgens de laatste 
regel uit de selectie d.m.v. de Control toets. Druk daarna op de Delete toets waarna de hele 
vertaaldatabase leeg is. U kunt nu de tekst uit het project opnieuw inlezen.  

 

Zoek tekst binnen de vertaaldatabase 

 

U kunt tekst binnen de vertaaldatabase zoeken. 

¶ Rechtsklik op de taal waarbinnen u wilt zoeken. 

Een pop-up menu verschijnt met drie opdrachten 

 

Opvolgend sorteren ï De tekst wordt oplopend gesorteerd. 

Afnemend sorteren ï De tekst wordt afnemend gesorteerd. 

Zoek ï Maakt het mogelijk de database te doorzoeken. 

¶ Selecteer de Zoek opdracht. 
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¶ De Vinden dialoog verschijnt, en u kunt de tekst typen in het ñZoektekstò veld 

¶ Met de "Exact zoeken " optie zoekt u op de precieze tekst, in dat geval wordt geen verschil 
gemaakt tussen hoofd- en kleine letters. Wel op de tekst zelf 

Tip: Het is niet mogelijk een tekst te kopiëren die in een andere codepage staat dan die actief is binnen 
Windows. Dat ziet u als u bijvoorbeeld een Russische tekst binnen Excel of Google Translate probeert te 
kopiëren naar het tekstvenster. 
De reden is, dat veel Microsoft applicaties Unicode karakters gebruiken, terwijl SEE Electrical Multi byte 
karakters gebruikt.  
Indien u de SEE Electrical database naar XML kopieert, daar de juiste teksten in plaatst (XML kan 
bewerkt worden met Excel vanaf versie 2002) en importeert het vervolgens weer terug in SEE Electrical 
kunt de vertaalde teksten direct gebruiken.  

 

Import XML / Export XML 

 

De Import XML en Export XML knoppen maken het mogelijk gegevens in XML formaat uit te 
wisselen. 

Om gegevens te importeren: 

Klik op de Import XML knop. 

Een importdialoog verschijnt. Hier kunt u het te importeren bestand selecteren. 

Selecteer het XML bestand dat geïmporteerd moet worden en klik op de Openen knop. 

 

Om gegevens te exporteren: 

Klik op de Export XML knop. 

Een exportdialoog verschijnt. Hier kunt u de naam en de plaats aangeven waar het 
geëxporteerde XML bestand moet worden opgeslagen. 

Type de naam van het *.xml bestand in en het pad waar dit bestand geplaatst moet worden. 

Klik Opslaan. 

Alle twintig kolommen van de vertaling werden in XML formaat geëxporteerd. 

Nu kunt u dit bestand in MS Excel openen en bewerken. Als dat gereed is, kan het 
bestand weer geïmporteerd worden. 

Tekst uit project laden om te vertalen 

 

Gebruik de Alle tekst uit project laden knop om tekst uit het project in de vertaaldatabase te laden. 
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HINTS: De teksten van componentnamen, referenties, draden en types worden niet overgenomen in de 
vertaaldatabase. Als andere documenten aanwezig zijn zoals grafische lijsten worden deze ook doorzocht 
op tekst. 

Doordat bijvoorbeeld in de stuklijst de componentnamen met tekstattribuut ñnormale tekstò worden 
aangemaakt, moet ervoor gezorgd worden dat deze teksten de vertaaldatabase niet vervuilen. 
Dat kan gedaan worden door binnen de gebruikte lijstsjabloon ervoor te zorgen dat de desbetreffende ñ#ò 
teksten het attribuut ñNiet vertaalbaarò hebben. Op die manier is elke gegenereerde tekst automatisch niet 
vertaalbaar en duikt daarom ook niet op in de vertaaldatabase 

 

¶ Klik de Component tekstfilter knop om specifieke tekstidôs uit te sluiten of juist te activeren om 
vertaald te worden. Voor de meeste situaties staat deze lijst al juist ingesteld. 

De vertaling tekstfilter dialoog verschijnt. Hier ziet u een lijst met alle tekst idôs die gebruikt 
worden. In het Waarde veld kunt u per ID de vertaalbaarheid activeren  ñaanò of deactiveren ñUitò. 

¶ Selecteer de gewenste tekst. 

¶ Klik de tekst aan of uit. 

 

Wissen van alle projectvertalingen: 

¶ Klik de ñAlles wissenò knop. 

Een melding verschijnt. 

¶ Klik op OK om te bevestigen. 

 

Hints: 1. Door de TranslationNew.mdb vertaal database te gebruiken kunt u bepalen dat sommige tekst 
niet vertaald wordt. Dit kan met de ñComponent Tekstfilterò knop of handmatig met MS Access. Open in 
dat geval de TranslationNew.mdb, en vervolgens de "ID" tabel. Type daar de IDôs van de tekst die 
onvertaald moet blijven. 

2. Via de Tekst nieuw en Wijzigen tekst opdrachten kunt u voor elke tekst definiëren of deze vertaalbaar is 
of niet. 

Dit is vooral van toepassing voor de # teksthouders binnen de grafische lijst sjablonen. 

Voorbeeld: Tekeningsjabloon voor de componenten grafische lijst: 

 

De #160010 (Component) en #160040 (Type) tekst hebben de eigenschap "Normale tekst". Als u 
voor deze twee teksthouders aangeeft dat ze niet vertaalbaar zijn, zullen alle teksten die opgenomen 
worden in de gegenereerde lijsten ook niet vertaalbaar zijn. Daardoor worden ze ook niet opgenomen in 
de vertaaldatabase als u de projecttekst opnieuw inleest. 

 3. In de Extensions categorie kunt u in paneel Vertaling speciaal de opdrachten  

ñVertaaltools (Advanced) 
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TransTextToSourceText/TransTextToSourceTextProject  Omwisselen bron en 

doeltekstò zoals beschreven op blad 525 vinden.  

Met deze opdrachten kan de brontekst worden uitgewisseld met (een van) de vertaalde teksten. 
Dat maakt het mogelijk een project in het Nederlands op te zetten, het project te vertalen naar het 
(bijvoorbeeld) Engels, dan de opdracht te gebruiken om zo Engels als brontaal te zetten. Op die manier 
kan de ontvanger van het project direct teksten wijzigen in de Engelse taal alsof het project oorspronkelijk 
in het Engels is opgezet. 

 4. Indien u de vertaling terug wil zetten naar de brontaal selecteer dan ñBrontaalò als de te 
vertalen taal en vertaal vervolgens het project. 

5. De Verversen vertaalde tekst opdracht, terug te vinden in de Functies categorie, Overige 

paneel is handig voor het wijzigen van vertaalde tekst en toevoegen van tekst aan de vertaal database. 

¶ Klik op de Vertaal knop om de vertaling te starten. 

Als de vertaling gereed is, verschijnt een melding met de status van de vertaling. Teksten die niet 
vertaald werden worden in een lijst opgenomen die bekeken kan worden. 

¶ Klik OK om een lijst te zien met niet-vertaalde teksten. Per niet-vertaalde tekst is tevens 
opgenomen hoe vaak deze voorkomt binnen het project.: 

Als de lijst getoond wordt kunt u de inhoud ervan opslaan in een XML bestand. Gebruik de knop 
Exporteren naar XML formaat om dit te doen. 

De opdracht " Exporteren naar XML formaat " binnen de dialoog "Niet vertaald" exporteert alle 
niet vertaalde tekst naar XML formaat. De informatie is in "Blad, Module, X-coördinaat, Y-
coördinaat, Tekst ID, Tekst" indeling 

¶ Klik OK om de dialoog te verlaten. 

Tekstfragmenten kunnen vertaald worden. Ze worden op de volgende manier gezocht: 

¶ In de vertaaldatabase kunt u zoeken naar de volledige tekst die vertaald moet worden. Als de tekst 
gevonden wordt zal de vertaling uitgevoerd worden. 

¶ Teksten die in de eerste stap niet gevonden worden kunnen door het invoeren van een 
tekstfragment vaak toch gevonden worden, meestal ligt dit aan het gebruik van spaties, punten of 
andere karakters. Als het tekstfragment gevonden wordt zal de vertaling uitgevoerd worden. Het 
programma zoekt naar het langst mogelijke tekstgedeelte, indien niet gevonden naar een kleiner 
deel etc. 

Voorbeelden: 

Engelse Brontekst    Franse vertaling 

Motor     Moteur 

Motor control    Controle du moteur 

Diagram: Source text    French translation 

Motor 1     Moteur 1 

Motor 2     Moteur 2 

Motor control circuit   Controle du moteur circuit 

Als een tekst niet gevonden wordt zal de brontaal getoond worden. 

 

Windows aanpassingen om speciale karakters binnen SEE Electrical te ondersteunen 

De visualisatie van specifieke tekstsymbolen binnen SEE Electrical (bijvoorbeeld, Chinese of Cyrillische 
karakters etc.) is afhankelijk van de Windows instellingen  
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Windows Vista en Windows 7  

Dit kunt u dit doen via de Start > Configuratiescherm > Land en taal > Beheer tab dialoog. U ziet daar 
een ñSysteemland instelling wijzigenò knop. Zet via deze knop de taal in de juiste instelling, 
bijvoorbeeld Russisch als u Cyrillische karakters moet gebruiken.  

Windows XP Professional, Engelse taal 

U heeft eventueel uw Windows XP Professional Installatie CD nodig, houdt deze daarom gereed. 

¶ Open de Control Panel > Regional and Language Options opdracht. 

¶ Selecteer de Advanced tab. 

¶ Binnen het Language for non-Unicode programs pull-down menu kunt u de gewenste taal 
selecteren Bijvoorbeeld  "Russian" en klik OK om te bevestigen. 

¶ Gebruik eventueel de Windows XP installatie cd-rom om niet-aanwezige talen alsnog te installeren. 

Na de installatie moet de computer opnieuw gestart worden om de instellingen te activeren. (Haal 
de Windows CD of DVD uit de drive) 

Nadat de computer opnieuw gestart is, zal de nieuwe taal beschikbaar zijn en kunt u SEE Electrical 
starten. U kunt nu nieuwe tekst invoeren via Word bestanden in het tekstvenster, daarbij verschijnen de 
karakters correct in beeld. . Denk er wel aan een Windows lettertype te gebruiken dat de gewenste 
karakters bevat. 

 

Verversen vertaalde tekst 

 
FUNCTIES ï OVERIGE ï VERVERSEN VERTAALDE TEKST  

 

Advanced 

Algemeen, indien u een vertaalde tekst aanpast kunt u dat alleen binnen de brontekst doen. Bijvoorbeeld: 
de tekst "Motor" werd vertaald van Engels naar Frans-Moteur. 

De Ververs vertaalde tekst opdracht maakt het mogelijk de vertaalde tekst aan te passen door deze op 
te zoeken in de vertaaldatabase en de wijziging meteen door te voeren. 

 

Ga als volgt te werk: 
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¶ Start de opdracht uit de Functies categorie > Overige paneel. 

¶ Klik de tekst aan die u wil aanpassen. 

¶ Selecteer de taal in het Taal pull-down menu binnen de Wijzigen Tekst dialoog 

Een extra optie maakt het mogelijk een tekst aan te passen of te wijzigen in de vertaaldatabase. 

Deze optie kan erg handig zijn, bijvoorbeeld als u een fout in de vertaling ontdekt. U kunt de tekst binnen 
het blad dan aanpassen en vervolgens ervoor zorgen dat de fout niet meer voorkomt bij een volgende 
vertaling door de ñUpdaten tekst in vertaaldatabaseò optie te gebruiken. 

¶ Vertaal het originele woord in de gewenste taal. 

¶ Klik op Updaten tekst in vertaaldatabase 

¶ klik OK om te bevestigen. 

De aangepaste tekst werd ingevoegd in de vertaaldatabase. 

 

Selectielijst 

 
FUNCTIES ï OVERIGE ï SELECTIELIJST  

 

Standard 

Deze opdracht laat een lijst zien van alle componenten die al binnen een andere module geplaatst 
werden. 

Voorbeeld: Als de selectielijst binnen de paneelbouw wordt geactiveerd, laat deze lijst alle componenten zien die in 

de schema module geplaatst zijn. Wordt de selectielijst binnen de schema module opgeroepen, laat deze alle 

componenten zien die in de paneelbouwmodule zijn geplaatst, maar niet in de schema module. Op het moment dat 

een onderdeel in beide modules is geplaatst zal deze niet meer verschijnen in de selectielijst van zowel schema als 

paneelbouw.  

 

HINT: Om dit systeem te laten werken moet het gebruikte type uit de artikeldatabase wel aan regels voldoen. 

1. Voor een component dat ook in de schema module moet verschijnen moet binnen het bewuste kanaal een symbool 

opgenomen zijn in het ñSymbool Schemaò veld. 

2. Voor een component dat ook in de Huisinstallatie module moet verschijnen, moet binnen het bewuste kanaal een 

symbool opgenomen zijn in het ñSymbool Huisinstallatie veld  

3. Voor een component dat ook in de Paneelbouw module moet verschijnen, moet binnen het bewuste kanaal een 

symbool opgenomen zijn in het "Symbool Paneelbouw" veld  of het "Breedteò (X-as)en ñHoogteò (Y-as) veld met 

correcte afmeting.  

Indien een symbool is toegewezen zal dit symbool gebruikt worden binnen de aangewezen module. Indien breedte 

en hoogte ingevuld zijn, zal het systeem een rechthoek maken met die afmeting. Indien radius of diameter is 

ingevuld zal een cirkel met die afmeting aangeboden worden. 

Zie ook: 
 

ñArtikel (Type) databaseò zoals beschreven op blad 801 

 

Hints: 1. Indien de selectielijst leeg is, betekent dat dat alle objecten al geplaatst zijn binnen de geopende module. 

Het is mogelijk componenten in te voegen uit de type database met deze opdracht. 

 

¶ Selecteer de module (Schema, paneelbouw of Huisinstallatie). 
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¶ Open het blad waarop u de componenten wil plaatsen. 

¶ Voer de opdracht uit. 

De volgende dialoog verschijnt: 

 

 

HINT: Inhoud venster zal in uw situatie anders zijn. 

 

Filters maken het eenvoudiger de juiste componenten binnen een uitgebreide lijst te selecteren: 

Rechtsklik in het veld waarvoor u een filter wil definiëren. 

 

Voor meer details met betrekking tot filters  

zie ook: 

ñSorteer criteria en filters:ò zoals beschreven op blad 749 

 

¶ Selecteer de objecten die in de getoonde lijst moeten worden ingevoegd. 

¶ Dubbelklik een invoer indien de component meteen moet worden ingevoegd. 

¶ Gebruik de "Shift" en "Ctrl" toetsen om diverse componenten te selecteren (standaard Windows 
procedure voor Multi selectie). 

 

Indien meerdere componenten geselecteerd zijn: 

¶ Definieer de manier waarop componenten geplaatst moeten worden: "Vrij", "Horizontaal" of 
"Verticaal"  

Als "Horizontaal" of "Verticaal" werd gekozen: 

Geef de afstand in tussen de individuele componenten in het "Afstand tussen componenten " 
veld. 

¶ Klik de Toevoegen type (s) uit type database knop om types te zoeken en daarna te selecteren. 

¶ Klik Ophalen om de componenten in de huidige module op te halen. 
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HINT: Indien het bericht ñGeen symbool toegewezen aan type in typedatabase type òverschijnt, houdt dat 
in dat het systeem geen symbool kan plaatsen of zelf aanmaken. Controleer dan de toewijzingen aan het 
type in de typedatabase binnen deze module. 

 

¶ Plaats de componenten. 

Indien verschillende componenten horizontaal of verticaal moeten worden geplaatst:  

Positioneer de eerste component. 

 

Hint: Symbolen die gebruikt moeten worden binnen de paneelbouwmodule moeten op een dusdanige 
manier worden opgeslagen dat hun referentiepunt in het midden aan de linkerzijde ligt. Dat punt kan dan 
gebruikt worden om de component juist op de rails te positioneren.  

Via de spatiebalk kunt u dan tussen laagste, midden en hoogste punt kiezen tijdens plaatsen.  

 

Als een component geplaatst is verdwijnt het van de selectielijst. Als een component gewist wordt 
van het blad verschijnt deze weer in de selectielijst 

 

Indien "Componenten zonder grafische informatie" binnen het project werden gebruikt 

Advanced 

Indien u "Componenten zonder grafische informatie " heeft gebruikt kunt u deze via de selectielijst 
invoegen. 

Indien een symbool voor de schema module werd toegewezen aan het type binnen de kanalen zal dat 
symbool gebruikt worden. Indien geen symbool toegewezen werd, zal SEE Electrical automatische een 
symbool met een enkel aansluitpunt aanbieden. 

 

Indien een kabel werd toegewezen via de selectielijst, moet u de regels voor het tekenen van een kabel 
volgen. Indien u kabeladers op verschillende plekken gaat gebruiken kunt u de eerste kabelader(s) 
ophalen via de selectielijst, maar de volgende kabeladers moeten dan via de kabel teken opdracht 
worden geplaatst.  

De kabel verdwijnt namelijk uit de selectielijst als de eerste kabelader geplaatst is. 

Indien een connector werd toegevoegd als component zonder grafische informatie is het niet mogelijk 
individuele pinnen toe te voegen, slechts de complete connector kan geplaatst worden. Indien u een 
enkele pin plaatst in het schema met behulp van de selectielijst zal de connector uit de ñComponent 
zonder grafische informatieò lijst gewist worden.  

U dient in dat geval de andere pint m.b.t. van de Type toewijzing 

 

Standard 

Het "Type" veld maakt het mogelijk een type via de type database toe te wijzen. 
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U kunt de type database openen door op de  knop in het "Type" veld te klikken. Daarna kunt u het 
type zoeken en toewijzen. 

 

Hint: De automatische contactnummering en de controle op contactoverbezetting is slechts mogelijk als 
een type gekozen is, dat over de noodzakelijke informatie beschikt.  

 

Om een type uit de type database te selecteren 

¶ Klik op de  knop in het "Type" veld van de het Component Eigenschappen venster. 

Het Zoek in type database venster verschijnt. Dit venster bevat de Database en de Geselecteerd 
gebieden. 

Binnen het Database gebied kunt u het gewenste type selecteren (op Type of Artikelgroep) of u 
filtert uw selectie op leverancier. 

Het Geselecteerd gebied laat de toegewezen types zien. 

 

Hint: Dit venster laat verschillende inhoud zien. 

 

¶ Open het Leverancier of Artikelgroep niveau door erop te klikken of door op . te klikken 

¶ Gebruik het "Filter" veld om een specifiek type te zoeken. 

Voer de gehele naam in of een gedeelte ervan. 

Gebruik het sterretje (asterisk) teken "*" om alle types te tonen. 

Filter de database op leverancier of artikelgroep. 

Type 'Leverancier' of 'Artikelgroep' gevolgd door een "=" teken en de naam van de leverancier of 
artikelgroep. 

 

Voorbeeld 1: 
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Het programma zoekt bij leverancier Omron naar alle artikelen die toegewezen zijn aan artikelgroep ñTime 
delay and mesuring relaysò 

 

Voorbeeld 2: 

 

Het programma zoekt bij leverancier Omron naar alle artikelen. 

 

Voorbeeld 3: 

 

Het programma zoekt bij leverancier Omron naar alle artikelen die de tekst ñmy2ò in een van de 
zoekvelden bevat. 

 

HINT: Het zoekvenster is NIET hoofdlettergevoelig  

Als een leverancier folder geopend is, wordt deze leverancier automatisch als filter ingevuld in het 
"Filter" veld. 

Indien u geen leverancier kiest, zullen alle leveranciers doorzocht worden. 

¶ Klik de  knop om het filter te resetten. 

¶ Klik op "Enter" of klik op de  knop. 

Het type dat voldoet aan de gestelde zoekcriteria verschijnt in het middelste gedeelte van het 
venster. 

Klik op Instellingen om te bepalen welke kolommen worden getoond en doorzocht  op de 
binnen het filter ingestelde tekst. 

! De hoeveelheid getoonde kolommen heeft sterke invloed op de zoeksnelheid! 

Klik op Eigenschappen om alle beschikbare database informatie van het geselecteerde type te 
tonen. 

Klik Selecteren om een type toe te wijzen. 

Klik  om een nieuw type toe te voegen. 

Klik  om een toegewezen type te verwijderen. 

Gebruik de  en  knoppen om de lijstvolgorde te veranderen. 

 

¶ Dubbelklik het gewenste type (of gebruik Selecteren). 

Het type wordt gekopieerd naar het Geselecteerd venster.  

¶ Klik OK om het venster te verlaten. 

Alle onderdelen die deel uitmaken van dit type komen beschikbaar in het grafische selectievenster. 

¶ Klik op een symbool om het te selecteren. 

¶ Voeg het symbool in de tekening en voer de vereiste informatie in. 
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Zoek passende spoel aan de hand van toegewezen contacten 
 

Indien u een relais plaatst in een schema, en aan deze spoel contacten hebt toegewezen, kunt u het 
systeem laten zoeken naar relais die minimaal over de noodzakelijke contactbezetting beschikken. 

¶ Klik op de  knop in het "Type" veld van de het Component Eigenschappen venster. 

Het Zoek in type database venster verschijnt. Dit venster bevat de Database en de Geselecteerd 
gebieden. 

¶ Klik op de   knop 

¶ Het systeem gaat nu op zoek naar relais met minimaal de gekozen contactbezetting. In het 
voorbeeld werden aan een relais twee wisselcontacten toegewezen. 

 

¶ U kunt nu verdere eisen invullen met betrekking tot de contactbezetting. Dit doet u door op de 
knop Definitie te klikken. Het volgende scherm verschijnt dan. Doordat er in het schema al twee 
relaiscontacten aan de spoel waren toegewezen staat dit al ingevuld bij Relaiscontact, wissel.  
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¶ Vul het aantal contacten in dat ook beschikbaar moet zijn bij de spoel. Het systeem biedt de 
beschikbare spoelen aan nadat u op OK geklikt hebt. 

Type groepering 

 

U kunt de types groeperen volgens leverancier en daarbinnen volgens artikelgroep: 

¶ Zet de muiscursor op de kolom kop waarop u wilt sorteren.  

¶ Klik met de linkermuisknop op de kolom kop en sleep deze in het grijze gebied. Laat de linker 
muistoets los als u rode pijlen ziet.  

¶ Doe hetzelfde met de tweede kolom. Met behulp van de rode pijlen kunt de sorteervolgorde 
beïnvloeden. 

Indien nodig kunt u deze sortering ongedaan maken: 
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¶ Klik met de linkermuisknop op de (grijze) kolom kop waarop u nu sorteert en sleep deze weer naar 
beneden. 

¶ Laat de linker muistoets los als u rode pijlen ziet 

Weergave types samenvouwen / uitbreiden 
Het is nu ook mogelijk de gekozen groepering samen te vouwen en weer uit te breiden. 

Type database in uitgebreide weergave, klik op Samenvouwen om weergave aan te passen.  

 
 

Type database in samengevouwen weergave, klik op Uitbreiden om weergave aan te passen.  
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Wijzigen veld volgorde 
¶ Zet de muiscursor op een kolom kop  

¶ Klik met de linkermuisknop op de kolom kop en sleep deze naar de nieuwe positie. 

¶  Laat de linker muistoets los als u rode pijlen ziet.  

¶ Doe hetzelfde met andere kolommen indien nodig. 

 

Hints: 1 

1.U kunt de Instellingen knop gebruiken om niet gebruikte velden to deactiveren. De snelheid is afhankelijk van het 

aantal velden dat actief is, al deze velden worden namelijk ook doorzocht. 

2.U kunt binnen alle zichtbare velden zoeken. 

3. U kunt ook een type toewijzen via de   

4. U kunt ook componenten plaatsen via de Voeg artikel direct toe uit artikeldatabase opdracht. 

5. Indien componenten zijn samengesteld uit diverse onderdelen kunt u via de ñFout! Ongeldige 

bladwijzerverwij zing.ò zoals beschreven op blad 267 opdracht de beschikbare onderdelen direct selecteren en 

toepassen, mits de relevante kanaalinformatie binnen de typedatabase beschikbaar is. 

 

Zie ook: 

ñArtikel (Type) databaseò zoals beschreven op blad 801 

ñKanaal definitieò zoals beschreven op blad 819 

ñBewerken artikeldatabaseò zoals beschreven op blad 256 
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ñFout! Ongeldige bladwijzerverwijzing.ò zoals beschreven op blad 267 

Toon niet geplaatste onderdelen functie toe te voegen. 

 

 

Specifieke regels voor het gebruik van de selectielijst binnen de paneelbouw module 

Als meer dan een enkel type is toegewezen aan een component kunnen voor elk van deze types 
symbolen worden gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan een relais met socket voor rails montage. Binnen het 
paneel moet dan zowel voet als relais worden aangeboden om geplaatst te worden. 

Het gebruikte symbool of een rechthoek/cirkel met de juiste afmeting moet binnen de kanaaldefinitie 
worden gedefinieerd binnen het  "Paneel symbool" veld. 

Afmetingen worden als volgt genoteerd: 

- 33x30 (voor een rechthoek) 

- D30 (voor een diameter) 

of 

- R15 (voor een radius). 

Indien subtypes werden gebruikt zullen deze ook de symbolen gebruiken. 

Indien een paneelbouw symbool of een afmeting werd gedefinieerd binnen de kanaaldefinitie zullen alle 
symbolen of rechthoeken getoond worden en moet u het juiste eerste uitkiezen. Daarna moet u de 
volgende selecteren etc. Het moet op die manier gedaan worden omdat er geen vaste regel gedefinieerd 
kan worden voor deze situatie. 

Voorbeeld: 

- Als een spoel bestaat uit de spoel zelf en twee hulpblokken, eentje links en eentje rechts gemonteerd 
moet u eert het linker hulp blok plaatsen, dan de spoel en daarna het rechter hulp blok. 

- Als een spoel bestaat uit de spoel zelf en een hulp blok dat bovenop de spoel wordt gemonteerd dient u 
eerst de spoel te plaatsen en daarna het hulp blok. 

Indien u het eerste type via de selectielijst plaatst en de andere overspringt wordt het component niet 
meer gevonden in de selectielijst. Dit komt omdat de selectielijst (indien opgeroepen binnen de 
paneelbouw) uitsluitend types bevat die ook in de schemamodule werden gebruikt. In dat geval moet u de 
Functies > Component > Toon niet geplaatste onderdelen opdracht uitvoeren om het onderdeel 
compleet te maken. 

Indien symbolen voor de paneelbouw worden gebruikt is het belangrijk dat dit component een identiek 
aantal aansluitpunten heeft binnen het eerste kanaal waarin het paneelbouw symbool werd gedefinieerd, 
u ziet anders een foutmelding. Deze regel geldt voor alle symbolen binnen alle kanalen die gebruikt 
worden binnen de paneelbouw. 

 

HINT: Indien u de H toets op het toetsenbord indrukt terwijl u componenten plaatst wordt de 
componentnaam verborgen. 

Het is mogelijk de componentnaam weer zichtbaar te maken binnen de component eigenschappen 
dialoog. 

Indien geen goed symbool voor paneelbouw of geen type werd toegewezen aan het symbool in de 
schema module is het mogelijk uit de bibliotheek te kiezen als de plaatsing via de selectielijst plaatsvindt. 

 

Wissel tekeningsjabloon uit over alle bladen binnen module 
 

 

 
 

FUNCTIES ï OVERIGE ï WISSEL TEKENINGSJABLOON UIT OVER ALLE 
BLADEN BINNEN MODULE 



 

300  ¶  SEE Electrical opdrachten Handleiding SEE Electrical V7R2 

 

 

Advanced 

 

Deze functie wordt gebruikt voor het uitwisselen van het normblad (tekeningsjabloon) binnen een project. Als u 

bijvoorbeeld beschikt over de paneelbouwmodule, en u werkt daar op dat moment in, zal het normblad uitsluitend 

worden uitgewisseld binnen de module Paneelbouw. 

U hebt op dat moment immers het blad actief (=open) 

 

¶ Selecteer de functie 

¶ Een venster verschijnt. Selecteer nu een nieuw normblad (tekeningsjabloon) en klik OK. 

¶ Het systeem vraagt of een nieuwe codering uitgevoerd moet worden. Indien u gebruik maakt van een pad-

gerelateerde codering kunnen alle gebruikte componenten automatisch opnieuw gecodeerd worden.  

 

Indien u een sjabloon selecteert, dat een ander aantal stroompaden bezit dan het huidig gebruikte EN u maakt 

gebruik van een pad-gerelateerde componentnummering zal het systeem navragen of de componenten volgens de 

nieuwe bladpositie gecodeerd moeten worden. Dit kunt u desgewenst bevestigen. Als het om een bestaand project 

gaat ( As build) is deze functionaliteit natuurlijk ongewenst, in dat geval moet u er ook eigenlijk voor zorgdragen dat 

een tekeningsjabloon met hetzelfde aantal paden gebruikt wordt.  

Gaat het om een 'To Build" situatie neemt u deze functie veel werk uit handen. 

 

HINT: Deze functie kan niet ongedaan gemaakt worden met de "Ongedaan maken" functie. Bent u niet  zeker van 

uw zaak, maak dan eerst een kopie van het project  

Zie ook: 

 ñProject (Opslaan als nieuw projectò zoals beschreven op blad 138 

 

Wissel tekeningsjabloon uit van het actieve blad 

 

Het uitwisselen van een tekeningsjabloon op het actieve blad kan op verschillende manieren gedaan worden: 

 

¶ Als u een tekeningsjabloon op het actieve blad wil uitwisselen kan dat m.b.v. ñOpen tekeningsjabloonò 

zoals beschreven op blad 126  

¶ via de Bladeigenschappen, veld ñTekeningsjabloon naamò. Selecteer daar het nieuwe tekeningsjabloon 

 

Het systeem vraagt of u alles wilt wissen of uw bestaande informatie wilt behouden. In de meeste gevallen is NEE 

het juiste antwoord, uitsluitend de tekeningsjabloon wordt uitgewisseld. Indien de nieuwe tekeningsjabloon een 

ander aantal stroompaden bezit dan het originele en u gebruikt een Blad/Normteken/Pad codering zal het systeem 

vragen of de componenten opnieuw gecodeerd moeten worden. 

Advanced : Als u meerdere schemaôs wil voorzien van een ander tekeningsjabloon kan dat ook via de Aanpassen 

van het tekeningsjabloon via de inhoudsopgave editor 

Bijschriften (Redlining) categorie 

Bijschrift objecten zijn grafische markeringen die ingevoegd kunnen worden in tekeningen. Ze kunnen ook 
ingevoegd worden m.b.v. de Viewer. 

Bijschrift objecten worden apart opgeslagen in de database, ze worden niet opgenomen in de tekeningen 
maar ermee gecombineerd 

Alle bijschrift objecten worden rood getekend en opgeslagen in layer 1. Ze bestaan uit de bijschrift 
grafische informatie en een bijschrift tekst, welke in een enkele bewerking worden gemaakt. 
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Teken bijschriften paneel 

 

 

De opdrachten binnen het Bijschriften(redlining)> Teken bijschriften paneel maken het mogelijk de 
objecten binnen tekeningen te gebruiken. 

 

HINT: indien u bijschrift objecten wil selecteren en wissen kan dat uitsluitend met de daarvoor bestemde 
opdracht. Het selecteren op de normale manier is niet mogelijk omdat de objecten geen deel uitmaken 
van de tekening zelf. 

 

Hint: Het is mogelijk meervoudige lijnen te hebben binnen bijschrift objecten. Om een volgende regel te 
beginnen kunt u dan CTRL+ENTER gebruiken. 

 

Rechthoekig 

 

 
BIJSCHRIFTEN(REDLINING) ï TEKEN BIJSCHRIFTEN ï RECHTHOEKIG  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een bijschrift te tekenen in de vorm van een rechthoek. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik twee punten om het bijschrift gebied aan te geven. 

¶ Klik het punt waar de tekst moet worden geplaatst. 

¶ Type de gewenste tekst. 

¶ Klik de linker muistoets of druk op "Enter" om te stoppen met tekenen. 

Het bijschrift object wordt geplaatst 

 

¶ Rechtsklik om de opdracht af te sluiten. 

 

Hint : Het is mogelijk meer regels tekst te hebben binnen bijschrift objecten. Om een volgende regel te beginnen 

kunt u dan CTRL+ENTER gebruiken. 
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Afgeronde rechthoek 

 

 
BIJSCHRIFTEN(REDLINING) ï TEKEN BIJSCHRIFTEN ï AFGERONDE 
RECHTHOEK 

 

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een bijschrift te tekenen in de vorm van een afgeronde rechthoek. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik twee punten om het bijschrift gebied aan te geven. 

¶ Klik het punt waar de tekst moet worden geplaatst. 

¶ Type de gewenste tekst. 

¶ Klik de linker muistoets of druk op "Enter" om te stoppen met tekenen. 

Het bijschrift object wordt geplaatst 

 

¶ Rechtsklik om de opdracht af te sluiten. 

 

Hint : Het is mogelijk meervoudige lijnen te hebben binnen bijschrift objecten. Om een volgende regel te beginnen 

kunt u dan CTRL+ENTER gebruiken. 

Ovaal 

 

 
BIJSCHRIFTEN(REDLINING) ï TEKEN BIJSCHRIFTEN ï OVAAL  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een bijschrift te tekenen in de vorm van een ovaal. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik twee punten om het bijschrift gebied aan te geven. 

¶ Klik het punt waar de tekst moet worden geplaatst. 

¶ Type de gewenste tekst. 

¶ Klik de linker muistoets of druk op "Enter" om te stoppen met tekenen. 

Het bijschrift object wordt geplaatst 
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¶ Rechtsklik om de opdracht af te sluiten. 

 

Hint: Het is mogelijk meervoudige lijnen te hebben binnen bijschrift objecten. Om een volgende regel te 
beginnen kunt u dan CTRL+ENTER gebruiken. 

Wolk 

 

 
BIJSCHRIFTEN(REDLINING) ï TEKEN BIJSCHRIFTEN ï WOLK  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een bijschrift te tekenen in de vorm van een wolk. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik twee punten om het bijschrift gebied aan te geven. 

¶ Klik het punt waar de tekst moet worden geplaatst. 

¶ Type de gewenste tekst. 

¶ Klik de linker muistoets of druk op "Enter" om te stoppen met tekenen. 

Het bijschrift object wordt geplaatst 

 

¶ Rechtsklik om de opdracht af te sluiten. 

Hint : Het is mogelijk meervoudige lijnen te hebben binnen bijschrift objecten. Om een volgende regel te beginnen 

kunt u dan CTRL+ENTER gebruiken. 

 

Lijn 

 

 
BIJSCHRIFTEN(REDLINING) ï TEKEN BIJSCHRIFTEN ï LIJN  
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Deze opdracht maakt het mogelijk een bijschrift te tekenen in de vorm van een lijn. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik op het punt waar het bijschrift naar moet verwijzen. 

¶ Klik het punt waar de tekst moet worden geplaatst. 

¶ Type de gewenste tekst. 

¶ Klik de linker muistoets of druk op "Enter" om te stoppen met tekenen. 

Het bijschrift object wordt geplaatst 

: 

 

¶ Rechtsklik om de opdracht af te sluiten. 

Hint : Het is mogelijk meervoudige lijnen te hebben binnen bijschrift objecten. Om een volgende regel te beginnen 

kunt u dan CTRL+ENTER gebruiken. 

Polygoon 

 

 
BIJSCHRIFTEN(REDLINING) ï TEKEN BIJSCHRIFTEN ï POLYGOON  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een bijschrift te tekenen m.b.v. de polygoon tekenfunctie. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik ten minste drie punten om het bijschrift gebied aan te geven. 

¶ Esc 

¶ Klik het punt waar de tekst moet worden geplaatst. 

¶ Type de gewenste tekst. 

¶ Klik de linker muistoets of druk op "Enter" om te stoppen met tekenen. 

Het bijschrift object wordt geplaatst 
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¶ Rechtsklik om de opdracht af te sluiten. 

 

Hint : Het is mogelijk meer regels tekst te hebben binnen bijschrift objecten. Om een volgende regel te beginnen 

kunt u dan CTRL+ENTER gebruiken. 

 

Definitie bijschrift instellingen 

 

 BIJSCHRIFTEN(REDLINING) ï TEKEN BIJSCHRIFTEN ï INSTELLINGEN  

 

¶ Klik op de pijl in de rechterhoek van het paneel. 

De Bijschrift Instellingen dialoog verschijnt: 

 

¶ Definieer de standaard lijndikte van het bijschrift object: 

Klik  in het "Lijndikte" veld. 

Selecteer de gewenste waarde uit het verschenen menu. 

Een dialoog verschijnt, deze maakt het mogelijk een lijndikte te selecteren tussen 
0.18 en 32.00. 

¶ Pas de eigenschappen van het bijschrift object aan: 

¶ Definieer de lijnkleur van het bijschrift object: 

Klik de  knop naast Instellen tekstattributen". 

Definieer de teksteigenschappen in de dialoog: 
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Klik de knop naast "Lettertype" om het lettertype te kiezen en de codepage voor niet-vector fonts. 

Geef de waarden voor teksthoogte, breedte, letter afstand regelafstand en de hoek in. 

 Klik OK om de instellingen op te slaan. 

¶ Zet de opslaan/printen optie aan of uit, afhankelijk ervan of de bijschriften op de afdruk/pdf 
/DWG/XML etc. moeten verschijnen of niet. 

Standaardmatig staat deze instelling aan. 

¶ Klik OK om de bijschrift instellingen te bevestigen. 

 

Selecteer bijschrift 

 

Selecteer bijschrift 

 

 
BIJSCHRIFTEN(REDLINING) ï SELECTEER BIJSCHRIFT  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een of meerdere bijschrift objecten te selecteren. 

¶ Voer de opdracht uit. 

De cursor verandert in . 

¶ Klik op de bijschrift objecten die geselecteerd moeten worden. 

 

Selectie van meerdere objecten: 

¶ Klik op alle gewenste objecten terwijl u de "Shift" of "Ctrl" toets indrukt. 

 

Selectie opheffen van geselecteerde objecten: 

¶ Druk de "Shift" toets in en klik de gemarkeerde objecten. 
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Wis bijschrift 

 

 
BIJSCHRIFTEN(REDLINING) ï WIS BIJSCHRIFT  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een of meerdere bijschrift objecten te wissen. 

 

¶ Selecteer de (het) bijschrift object(en) (zie: ñSelecteer bijschriftò zoals beschreven op blad 306) 

¶ Voer de opdracht uit. 

De geselecteerde objecten werden gewist 

 

HINT. De ñWis bijschriftò functie wordt pas actief als u ten minste een bijschrift object geselecteerd hebt. 

Verplaats bijschrift 

 

 

 
BIJSCHRIFTEN(REDLINING) ï VERPLAATS BIJSCHRIFT  

Deze opdracht maakt het mogelijk een of meerdere bijschrift objecten te verplaatsen. 

 

¶ Selecteer de (het) bijschrift object(en) (zie ñSelecteer bijschriftò zoals beschreven op blad 306) 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik op het bijschrift 

¶ U kunt het bijschrift nu verplaatsen 

De geselecteerde objecten werden gewist 

 

HINT. De ñVerschuif bijschriftò functie wordt pas actief als u ten minste een bijschrift object geselecteerd hebt. 

 

Wijzig bijschrift 

 

 
BIJSCHRIFTEN(REDLINING) ï WIJZIG BIJSCHRIFT  

Deze opdracht maakt het mogelijk een bijschrift object te wijzigen. 

 

¶ Selecteer de (het) bijschrift object(en) (zie: ñSelecteer bijschriftò zoals beschreven op blad 306) 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik op het bijschrift 
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¶ U kunt het bijschrift nu wijzigen 

 

HINT . De ñWijzig bijschriftò functie wordt pas actief als u ten minste een bijschrift object geselecteerd hebt. 

 

Extensions Categorie 

Copy Function paneel 

 

Zie voor de beschrijving van de functies Kopiëren (Advanced) 

PDF module paneel 
 Extra module  

 

 

 EXTENSIONS ï PDF MODULE ï DRAWING2PDF  

Met behulp van deze opdracht kunt u het actieve blad opslaan in PDF formaat. 

 

 

 EXTENSIONS ï PDF MODULE ï WORKSPACE2PDF  

Met behulp van deze opdracht kunt u het actieve project opslaan in PDF formaat. 

 

 

 EXTENSIONS ï PDF MODULE ï PRINTLIST2PDF  

 

Met behulp van deze opdracht kunt u de bladen zoals gedefinieerd binnen de printlijst (beschikbaar binnen 

Advanced )opslaan in PDF formaat. 

 

Schema categorie 
Deze categorie bevat diverse opdrachten die het mogelijk maken elektrische elementen in schemabladen 
te tekenen. De functies zijn uitsluitend beschikbaar binnen de Schema module. 

 



 

Handleiding SEE Electrical V7R2 SEE Electrical opdrachten  ¶  309 

Potentiaal paneel 

 

Potentiaal ï Boven 

 

 
SCHEMA ï POTENTIAAL ïBOVEN F11 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om een potentiaal boven in een stroomschema te plaatsen. 

U kunt ook een potentiaal beneden of willekeurig invoegen. 

 

HINT 1: Wanneer u potentialen of geleiders benoemt dienen de voeding geleiders benoemt te 

worden in overeenstemming met de IEC 60445.  

 Volgens deze standaard dient er "punt komma" gebruikt te worden voor de potentiaal 

naam. 

Voorbeeld: Potentiaal L1, L2 en L3 van schakelaar 15Q8 worden benoemd als "15Q8;L1", 

"15Q8;L2" en "15Q8;L3". 

HINT: De methode om potentialen in te voegen is afhankelijk van de instellingen zoals gedefinieerd in 
de Draden tab van de eigenschappen ñSchema moduleò zoals beschreven op blad 165 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ De Component eigenschappen dialoog verschijnt. 

¶ Voer de potentiaalnaam in. 

¶ Klik OK. 

¶ De potentiaal wordt geplaatst op de Y-coördinaat, 
 zie ñSchema module bladeigenschappenò zoals beschreven op blad 182 

De volgende potentiaal wordt 5mm. eronder geplaatst enz. 

HINTS: 1. Indien u de standaard afstand van 5 mm aan wil passen kan dat met de volgende 
registersleutels: 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version 
V7R2\1000\PatternGrid_X] 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version 
V7R2\1000\PatternGrid_Y] 

U moet administrator zijn om deze waarden te wijzigen binnen het Windows register. 

2. Indien de "Vraag voor draadparameters bij aanmaak dradenò optie ingeschakeld is binnen 
de ñDradenò tab van de schema eigenschappen zal het systeem om eigenschappen vragen tijdens het 
invoeren van de potentiaal  

3. Indien de "Signaaltype voor draden" optie ingeschakeld is binnen de ñDradenò tab van de 
schema eigenschappen moet u voordat u de potentiaal plaatst de juiste eigenschappen toewijzen.  

4. Potentialen kunnen als potentiaal objecten of als draden behandeld worden. Tot aan versie 
V4R1 B170 werden alle draden als potentiaal objecten behandeld.  
De methode van behandeling is afhankelijk van de gekozen instelling, vastgelegd in een projectsjabloon. 
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Voor meer details  

ñSplitOPR/Wis SplitOPR  Schakel potentiaal management methodenò zoals beschreven op blad 
490 

 

Zie ook: 

 

òPotentiaal ï Benedenò zoals beschreven op blad 310 

ò 

Potentiaal ï Cursorò zoals beschreven op blad 311  

 

Potentiaal ï Beneden 

 

 
SCHEMA ï POTENTIAAL ïBENEDEN F12  

 

Deze opdracht wordt gebruikt om een potentiaal beneden in een stroomschema te plaatsen. 

U kunt ook een potentiaal beneden of willekeurig invoegen. 

 

HINT 1: Wanneer u potentialen of geleiders benoemt dienen de voeding geleiders benoemt te 

worden in overeenstemming met de IEC 60445.  

 Volgens deze standaard dient er "punt komma" gebruikt te worden voor de potentiaal 

naam. 

Voorbeeld: Potentiaal L1, L2 en L3 van schakelaar 15Q8 worden benoemd als "15Q8;L1", 

"15Q8;L2" en "15Q8;L3". 

HINT: De methode om potentialen in te voegen is afhankelijk van de instellingen zoals gedefinieerd in 
de Draden tab van de eigenschappen ñSchema moduleò zoals beschreven op blad 165  

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ De Component eigenschappen dialoog verschijnt. 

¶ Voer de potentiaalnaam in. 

¶ Klik OK. 

¶ De potentiaal wordt geplaatst op de Y-coördinaat 

De volgende potentiaal wordt 5mm. eronder geplaatst enz. 

HINTS: 1. Indien u de standaard afstand van 5 mm aan wil passen kan dat met de volgende 
registersleutels: 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version 
V7R2\1000\PatternGrid_X] 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version 
V7R2\1000\PatternGrid_Y] 

U moet administrator zijn om deze waarden te wijzigen binnen het Windows register. 

2. Indien de "Vraag voor draadparameters bij aanmaak dradenò optie ingeschakeld is binnen 
de ñDradenò tab van de schema eigenschappen zal het systeem om eigenschappen vragen tijdens het 
invoeren van de potentiaal  
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3. Indien de "Signaaltype voor draden" optie ingeschakeld is binnen de ñDradenò tab van de 
schema eigenschappen moet u voordat u de potentiaal plaatst de juiste eigenschappen toewijzen.  

Zie ook: 

ñPotentiaal ï Bovenò zoals beschreven op blad 309 

ñ 

Potentiaal ï Cursorò zoals beschreven op blad 311 

 

Potentiaal ï Cursor 

 

 
SCHEMA ï POTENTIAAL ï CURSOR   

 

Deze opdracht wordt gebruikt om een potentiaal op een willekeurige plaats in het schema te plaatsen. 

HINT: De methode om potentialen in te voegen is afhankelijk van de instellingen zoals gedefinieerd in 
de Draden tab van de Schema eigenschappen. 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Plaats de hoekpunten van de potentiaal. 

U kunt de potentiaal als polygoon tekenen. 

¶ Rechtsklik om het potentiaaltekenen te beëindigen. 

De Component eigenschappen dialoog verschijnt. 

¶ Geef de potentiaalnaam in. 

¶ Klik OK. 

¶ Klik de rechter muistoets op druk op "Esc" om de opdracht af te sluiten. 

 

1 Indien de "Vraag voor draadparameters bij aanmaak dradenò optie ingeschakeld is binnen 
de ñDradenò tab van de schema eigenschappen zal het systeem om eigenschappen vragen tijdens het 
invoeren van de potentiaal  

2. Indien de "Signaaltype voor draden" optie ingeschakeld is binnen de ñDradenò tab van de 
schema eigenschappen moet u voordat u de potentiaal plaatst de juiste eigenschappen toewijzen.  

3. Potentialen kunnen als potentiaal objecten of als draden behandeld worden. Tot aan versie 
V4R1 B170 werden alle draden als potentiaal objecten behandeld. De methode van behandeling is 
afhankelijk van de gekozen instelling, vastgelegd in een. 

Zie ook: 

ñPotentiaal ï Bovenò zoals beschreven op blad 309 

ñPotentiaal ï Benedenò zoals beschreven op blad 310 
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Draadverbindingen paneel 

 

 

Orthogonale bedrading 

 

 
SCHEMA ïDRAADVERBINDINGEN ï ORTHOGONALE BEDRADING   

 

Advanced 

Deze opdracht maakt het mogelijk orthogonale draden te tekenen met ontwerpregel controle (Design Rule 
Check of DRC) van zowel enkele als meervoudige draden. 

De methode om draden in te voegen is afhankelijk van de instellingen zoals gedefinieerd in de Draden tab 
van de eigenschappen ñSchema moduleò zoals beschreven op blad 165 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Teken de draden, enkel of meervoudig, op de gewenste positie met behulp van de linker muistoets. 

¶ Rechtsklik om het tekenen af te sluiten. 

¶ Klik de rechter muistoets of druk op "Esc" om de opdracht te verlaten. 

 

HINT 1:Aanpassen instelling 5 mm naar andere waarde 

Indien u de standaard afstand van 5 mm aan wil passen kan dat met de volgende registersleutels: 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version 
V7R2\1000\PatternGrid_X] 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version 
V7R2\1000\PatternGrid_Y] 

U moet administrator zijn om deze waarden te wijzigen binnen het Windows register. 

 

Wetenswaardigheden met betrekking tot verbindingen 

¶ Indien de "Vraag voor draadparameters bij aanmaak dradenò optie ingeschakeld is binnen de ñDradenò 

tab van de schema eigenschappen zal het systeem om eigenschappen vragen tijdens het invoeren van de 

potentiaal  

¶ Indien de "Signaaltype voor draden" optie ingeschakeld is binnen de ñDradenò tab van de schema 

eigenschappen moet u voordat u de potentiaal plaatst de juiste eigenschappen toewijzen.  

¶ SEE Electrical controleert automatisch of een verbinding wel mogelijk is, dit is het doel van de 

ontwerpregel test. De mogelijke verbindingen worden met doorgetrokken lijnen getoond, onmogelijke 

verbindingen zijn gestreept weergegeven. 

¶ Tijdens het verplaatsen van de cursor vindt een dynamische weergave plaats van mogelijke en onmogelijke 

verbindingen, inclusief de aanwezige aansluitpunten. 
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¶ De dynamische weergave geeft u de mogelijkheid snel te zien of iets mogelijk is of niet. Het systeem laat 

onmogelijke verbindingen niet toe. 

¶ De orthogonale bedrading voegt orthogonale draden toe van een start- tot een eindpunt binnen een enkele 

bewerking. Standaardmatig worden zoveel mogelijk draden gelijktijdig getekend. 

¶ Druk en houdt de "Shift" toets in om tussen de multi-mode bedrading opties (1, 2 en 3 draden) te wisselen. 

Druk op de TAB toets om de richting te veranderen totdat u de muis verplaatst. 

¶ Het ontwerpregel algoritme wordt ook tijdens het tekenen van enkele draden gebruikt 

¶ De draadnummers blijven behouden als binnen Advanced de Zoek en vervang symbool functie wordt 

gebruikt. 

¶ Het is nu mogelijk de lengte bij een draad in te voeren.  

Voorbeelden: 

 

Enkele draad modus: 

 

 

 

 

Meerdraads modus 
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Draadverbindingenï 1 draad 

 

 
SCHEMA ï DRAADVERBINDINGEN ï 1 DRAAD CTRL + 1 

 

Deze opdracht wordt gebruikt om draden tussen symbolen te zetten in een bedradingschema. 

 

De methode om draden in te voegen is afhankelijk van de instellingen zoals gedefinieerd in de Draden tab 
van de eigenschappen ñSchema moduleò zoals beschreven op blad 165 

HINT: Er is een groot verschil tussen draden en lijnen. Draden zijn elektrische verbindingen, lijnen niet. 
Draden worden opgenomen in de verbindingslijst, lijnen niet. 

 

Voorbeeld: 

Er moet een verbinding worden getekend tussen een potentiaal door een component 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik het eerste punt van de verbinding op de potentiaal: 

 

¶ SEE Electrical voegt automatisch een node of een richting knooppunt in: 

 

¶ Klik het einde van de verbinding. 
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¶ De verbinding kan door elektrische componenten worden getekend. SEE Electrical 
zal de draad automatisch doorbreken: 

 

 

HINT: Indien het eindpunt van een verbinding op een bestaande potentiaal, verbinding op aansluitpunt 
wordt geplaatst, zal het draad tekenen gestopt worden. 

 

¶ Klik met de rechter muistoets of druk "Esc" om de opdracht te stoppen. 

 

Hint: U kunt automatisch een referentie plaatsen aan het eind van een verbinding door te dubbelklikken. 

 

Hint  Indien de "Vraag voor draadparameters bij aanmaak dradenò optie ingeschakeld is binnen de ñDradenò tab 

van de schema eigenschappen zal het systeem om eigenschappen vragen tijdens het invoeren van de potentiaal  

HINT. Indien de "Signaaltype voor draden" optie ingeschakeld is binnen de ñDradenò tab van de schema 

eigenschappen moet u voordat u de potentiaal plaatst de juiste eigenschappen toewijzen.  

 

Verbinding eigenschappen 

 

Verbindingen hebben een reeks eigenschappen die overeenkomen met ingestelde eigenschappen van 
schemabladen zoals pen stijl, dikte, kleur en layer, welke gedefinieerd zijn in het Stijlen paneel binnen de 
Tekenen categorie indien signaaltypen niet gedefinieerd zijn. 

 

Verbindingen hebben ook specifieke eigenschappen, zoals draadkleur en draaddoorsnede. 

Er zijn drie methodes mogelijk: 

* Negeer draadkleur en draaddoorsnede of signaaltype (activeer geen van onderstaande 
eigenschappen 

* Gebruik draadeigenschappen: Kleur en doorsnede 

* Gebruik signaaltypes. 

 

Zie ook: 

 

ñòStijlen paneelò zoals beschreven op blad 226ò  
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Instellen draadeigenschappen 

 

¶ Open de Draden tab binnen  ññSchema moduleò zoals beschreven op blad 165. 

 

 

 

¶ Zet de "Vraag  voor draadparameter bij aanmaken draden" optie aan. 

¶ Klik OK. 

¶ Voer de Schema >Draadverbindingen > 1 draad of de Schema >Draadverbindingen > 3 
draden opdracht uit. 

 

De Layertoewijzing dialoog verschijnt. Hier kunt u instellen op welke layer de verbinding gemaakt 
wordt, en de draadeigenschappen Kleur en doorsnede invullen.  

De presentatie van de draadkleur en gebruikt lijntype op het scherm (en afdruk) moet binnen de ñLayer 
Managerò zoals beschreven op blad 224 

 worden ingesteld 

 

¶ Definieer de instellingen voor de verschillende draden (layer, kleur, doorsnede. 

 

Toevoegen nieuw item: 

¶ Ga naar beneden totdat u de eerste lege regel tegen komt, deze is gemarkeerd met . 

¶ Type de waarden in de "Layer", "Kleur" en "Doorsnede" velden. 

¶ Klik OK. 

De eigenschappen van het geselecteerde type worden in de beneden regel van het venster 
gepresenteerd en worden toegewezen aan de getekende draad. 

De instellingen worden opgeslagen in het Wires.mdb bestand, opgeslagen in de..\Templates  
folder. 
De draadeigenschappen worden ook beschreven in: 
ñTonen, Dradenò op blad 767,  
ñEditor, Dradenò op blad 780 en  
 

Selecteer de gewenste regel en klik OK. 

De draad die u tekent zal de toegewezen eigenschappen bezitten 

Er zijn verschillende manieren om te werk te gaan als " Vraag  voor draadparameter bij 
aanmaken draden " instelling actief is en het Layertoewijzing venster wordt getoond: 

¶ De ESC toets sluit het venster direct, en de draad zal de vorige eigenschappen bezitten. 

¶ ENTER selecteert de zichtbare instelling binnen het Layer toewijzing venster. 

¶ U kunt de gewenste instelling met de cursortoetsen opzoeken en bevestigen met de OK  knop. 

¶ U kunt de gewenste instelling met de muis selecteren bevestigen met de OK  knop. 

Instellen signaaleigenschappen 

 

Zet de "Signaaltype voor draden" optie aan binnen het ñModule eigenschappen, algemeenò zoals 
beschreven op blad 86 , Draden tab: 
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Klik het  lijstveld voordat u draad gaat tekenen om het gewenste signaaltype toe te 
wijzen. 

 

De beschikbare signaaltypen worden zichtbaar: 

 

  

 

 

Basic 

Er zijn drie ingestelde (niet aan te passen) signaaltypen beschikbaar via het pull-down menu. 

 

Standard 

U kunt de attributen van VIER signaaltypes aanpassen met behulp van de  
knop, terug te vinden het  ñModule eigenschappen, algemeenò zoals beschreven op blad 86  venster, 
Draden tab: 

Advanced 

U kunt de attributen van een ongelimiteerd aantal signaaltypes aanpassen met behulp van de 

 knop, terug te vinden het ñModule eigenschappen, algemeenò zoals 
beschreven op blad 86, Draden tab: 

¶ Teken de draad zoals beschreven in ñDraadverbindingenï 1 draadò zoals beschreven op blad 314 
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Elk draadsegment kan een enkel signaaltype toegewezen krijgen. In dit voorbeeld werd de draad in twee 
stappen getekend, een die de "230V" eigenschap gebruikt, en een die de "N" eigenschap gebruikt. 

 

HINT 1. Indien een verbinding met toegewezen signaaleigenschappen verbonden is met een potentiaal, 
zal de potentiaal de signaaleigenschappen overnemen. De potentiaal wordt vanaf dat moment ook met 
dezelfde grafische eigenschappen zichtbaar. Het is daarom ook een goede methode om de gevoerde 
potentialen snel grafisch te kunnen identificeren binnen projecten. Als een draad met signaaltype wordt 
aangesloten aan een potentiaal, zullen deze eigenschappen ook meteen door het hele project aan de 
desbetreffende potentiaal worden doorgegeven.  

 2. Indien een draad wordt aangesloten aan een draad die zelf al signaaleigenschappen bezit, zal 
de NIEUWE draad de eigenschappen overnemen van de BESTAANDE draad. 

 3. U kunt de standaard eigenschappen van de draadeigenschappen aanpassen door een pad 
naar een eigen symbool te definiëren. Daardoor worden teksten aan draden (draadnummer, signaalnaam, 
signaalnummer etc.) volgens de door u ingestelde teksteigenschappen zichtbaar  

Maak een symbool met slechts een tekst. De eigenschappen van die tekst worden gebruikt als de 
draadeigenschappen worden getoond. Stel het pad naar het symbool in op de volgende manier via een 
registersleutel: 

Voor tekst op draden moet een symbool via een registersleutel worden gedefinieerd: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version 
V7R2\Settings\Text\1000\WirePropSettings ï voor horizontale symbolen. 

HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version 
V7R2\Settings\Text\1000\WirePropSettingsV ï voor vertikale symbolen. 

Waarschuwing: U moet administrator zijn om deze eigenschappen door te voeren. 

 

Eigenschappen van bestaande draden aanpassen 

 

Dubbelklik op de verbinding. 

De draadeigenschappen dialoog verschijnt: 
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HINT: Het "Signaal" en "Potentiaal" veld worden uitsluitend zichtbaar als de "Signaaltype voor draden" 
optie is geselecteerd binnen de  ñSchema moduleò zoals beschreven op blad 165 

 

Pas de eigenschappen aan zoals gewenst. 

Gebruik de  knop binnen de lijstvelden om de beschikbaar pull-down lijsten ze zien. 

Klik OK. 

De eigenschappen van alle draden en potentialen die met de gewijzigde draad zijn verbonden worden 
ook automatisch aangepast. 

 

Hint: De draadtoewijzing van CADdy Classic kan geïmporteerd worden via Import van CADdy Classic 
projecten opdracht. 

 

Regels voor gedrag draden als symbolen worden ingevoegd, verplaatst of gewist: 

* Indien u een symbool wist- of uit de draad schuift- blijven de draadeigenschappen behouden als de 
draadeigenschappen aan weerszijden van het symbool gelijk waren. Indien dat niet zo is, zullen de 
eigenschappen van een van de draden gebruikt worden. Welke dat is ligt NIET vast, u zult dat 
daarom moeten controleren en eventueel corrigeren. 

* Indien u een draad verbindt met een bestaande draad worden de eigenschappen van de bestaande 
draad overgenomen. De eigenschappen van de NIEUWE draad worden dus NIET gebruikt. De reden 
voor dit gedrag is dat bestaande draadeigenschappen nooit door het aansluiten van een andere 
draad mogen veranderen. Het is immers mogelijk dat deze al in een paneel gebruikt zijn. Het is wel 
mogelijk dat u de draadeigenschap handmatig aanpast. Vanzelfsprekend worden ook dan alle aan 
deze draad aangesloten draden ook voorzien van de nieuwe eigenschappen. Indien een nieuwe 
draad wordt getekend tussen twee bestaande draden, die echter verschillende eigenschappen 
hebben zullen de eigenschappen van een van de draden gebruikt worden. Welke dat is ligt NIET vast, 
u zult dat daarom moeten controleren en eventueel corrigeren. 

* Indien u de draadeigenschappen aanpast van een draad die aan een symbool met actief transparant 
attribuut is aangesloten, zullen de draadeigenschappen door het symbool worden doorgegeven aan 
de andere draad of draden die ook aan het symbool zijn aangesloten. Als het symbool NIET 
transparant is, hebben de draadeigenschappen van de aangesloten draad geen effect op andere 
draden die aan hetzelfde symbool zijn aangesloten. 

* Indien u een draad kopieert die aangesloten is tussen symbolen, en u kopieert de draad inclusief de 
symbolen blijven de draadeigenschappen behouden bij de kopie. Indien u een groep kopieert blijven 
de draadeigenschappen behouden 

* Indien een macro wordt gebruikt uit de symbolenbibliotheek krijgen draden binnen de macro die niet 
aangesloten zijn na het plaatsen en verbinden de eigenschappen van de draden waarop ze 
aangesloten zijn. 

Indien een macro wordt gebruikt uit de symbolenbibliotheek die niet aangesloten draden bevat na 
plaatsing de standaard eigenschappen bij alle draden die nog steeds niet aangesloten zijn. 
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* Indien u symbolen verticaal verplaatst met verbonden verticale draden EN rubberband is actief zullen 
de draadeigenschappen niet veranderen. 

* Indien u een hele groep verplaatst zullen de draadeigenschappen van alle draden die verbonden zijn 
binnen de groep niet veranderen. 

HINT: Aanpassingen aan de draadeigenschappen worden niet opgemerkt door het undo/redo systeem omdat het geen 

grafische aanpassingen zijn. Ook hebben aanpassingen aan draden vaak consequenties die voor meerdere bladen 

binnen het project gelden. Daardoor kan het undo systeem daar niet op reageren. 

Zie ook  

ñEigenschappen van bestaande draden aanpassenò Zie blad 318  

 

Draadverbindingenï 3 draden 

 

 
SCHEMA ïDRAADVERBINDINGEN ï 3 DRADEN CTRL + 3 

  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk 3 verticale draden gelijktijdig in te voegen tussen 3 potentialen en 
elektrische symbolen. 

De tekenmethode is nagenoeg identiek aan de methode voor Draadverbindingenï 1 draad 

De methode om draden in te voegen is afhankelijk van de instellingen zoals gedefinieerd in de ñDraad 
eigenschappenò zoals beschreven op blad 343  

Klik -geoptimaliseerde functie 

Zie: ñKlik optimalisatieò zoals beschreven op blad 230 

 

HINT: Er is een groot verschil tussen draden en lijnen. Draden zijn elektrische verbindingen, lijnen niet. Draden 

worden opgenomen in de verbindingslijst, lijnen niet. 
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HINT 2: Aanpassen instelling 5 mm naar andere waarde 

Indien u de standaard afstand van 5 mm aan wil passen kan dat met de volgende registersleutels: 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version V7R2\1000\PatternGrid_X]  

[HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version V7R2\1000\PatternGrid_Y] 

U moet administrator zijn om deze waarden te wijzigen binnen het Windows register. 

HINT 3. Indien de "Vraag voor draadparameters bij aanmaak dradenò optie ingeschakeld is binnen de ñDradenò tab 

van de schema eigenschappen zal het systeem om eigenschappen vragen tijdens het invoeren van de potentiaal  

HINT 4. Indien de "Signaaltype voor draden" optie ingeschakeld is binnen de ñDradenò tab van de schema 

eigenschappen moet u voordat u de potentiaal plaatst de juiste eigenschappen toewijzen. 

 

Zie ook  

ñEigenschappen van bestaande draden aanpassenò Zie blad 318 

 

Automatisch verbindingen genereren 

 

 
SCHEMA ï VERBINDINGEN ï AUTOMATISCH VERBINDEN ALT + A 

 

Advanced 

Deze opdracht maakt het mogelijk automatisch verbindingen te leggen tussen symbool-aansluitpunten die 
verticaal onder elkaar of horizontaal naast elkaar geplaatst zijn. 

¶ Selecteer een symbool. 

¶ Voer de opdracht uit. 

Verticale en horizontale draden worden automatisch geplaatst. 

 

Voorbeeld: Grafische presentatie voordat en nadat een symbool werd geplaatst: 

 

 

HINT: 1. Automatisch verbinden zal draden plaatsen als u componenten bij andere componenten of 

potentialen plaatst. 
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2. De "Automatisch verbinden " functionaliteit gebruikt attributen gekozen in het layer toewijzing 
menu. Als een verbinding naar een bestaand net wordt gemaakt, zullen de eigenschappen van dat net 
worden gebruikt. 

Als de signaaltypen actief zijn worden de attributen voor het actieve signaal gebruikt door de ñautomatisch 
verbindenò functie. 

 

Rubberband voor draden 

 

 
SCHEMA ï DRAADVERBINDINGEN ï DRAAD RUBBERBAND ALT + W 

 

Basic 

Deze opdracht maakt het mogelijk componenten te verplaatsen met behoud van draad verbindingen: 

 

HINT: Deze functionaliteit werkt uitsluitend bij verbindingen die horizontaal of verticaal verplaatst worden. 

 

¶ Activeer Draad Rubberband. 

¶ Verplaats een component horizontaal of verticaal met behulp van Drag&drop. 

De bestaande verbindingen worden dynamisch verlengd of ingekort en blijven verbonden met de 
component. 

Voorbeeld: 

 

Rubber band opdracht is UIT. Het symbool (-C1) wordt verplaatst: 
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De draden die aan de component zijn aangesloten blijven op hun originele positie. 

Rubber band opdracht is AAN. Het symbool (-C1) wordt verplaatst: 

 

 
 

De aangesloten draden volgen de positie van het symbool: 

 

 
 

Let op dat u altijd het component EN de draden selecteert die verplaatst moeten worden.  

 

 
 

HINT 2: Deze opdracht maakt het mogelijk heel snel delen van schemaôs aan te passen zonder delen 

opnieuw te moeten tekenen of aan te sluiten. 

 

 

Draadverbindingen ï Verbinden tussen 
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SCHEMA ï DRAADVERBINDINGEN ï VERBINDEN TUSSENï TWEE POTENTIALEN 

 
SCHEMA ï DRAADVERBINDINGEN ï VERBINDEN TUSSEN ï TWEE COMPONENTEN 

 

 
SCHEMA ï DRAADVERBINDINGEN ï VERBINDEN TUSSEN ï POTENTIAAL EN 
COMPONENT 

 

Advanced 

Deze opdrachten maken het mogelijk eenvoudig verbindingen tussen verschillende symbolen te maken. 

De opdrachten zijn beschikbaar binnen het Verbinden tussen sub-paneel. 

¶ Klik de pijl naast de Verbinden tussen opdracht. 

¶ Voer de juiste opdracht uit, afhankelijk van de componenten c.q. potentialen die u wilt verbinden. 

¶ Klik de twee elementen die u wilt verbinden. 

De verbinding wordt gemaakt. 

¶ Klik de rechter muistoets of toets "Esc" om de opdracht af te sluiten. 

 

HINT 1 . Indien de "Vraag voor draadparameters bij aanmaak dradenò optie ingeschakeld is binnen de Schema 

moduleò zoals beschreven op blad 162 ñ ñDradenò tab, zal het systeem om eigenschappen vragen tijdens het plaatsen 

van de draad  

HINT 2 . Indien de "Signaaltype voor draden" optie ingeschakeld is binnen de òSchema moduleò zoals beschreven 

op blad 162 ñDradenò tab moet u  voordat u de draad plaatst de juiste eigenschappen toewijzen. 

 

Zie ook  

ñEigenschappen van bestaande draden aanpassenò Zie blad 318 

 

Draden paneel 

 

Draadnummers 

 

 
SCHEMA ï DRADEN ï NUMMERS-GENEREREN   
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Standard 

De opdracht is beschikbaar binnen het Nummers sub-paneel. U kunt de opdracht vinden door op de pijl 
onder ñNummersò te klikken.  

HINT 1: U kunt elk draadnummer wijzigen door te dubbelklikken op een draad. Een dialoog maakt het dan 
mogelijk het draadnummer aan te passen. Indien het draadnummer niet (automatisch) aangepast mag 
worden kunt u de ñBlokkeer draadò optie inschakelen. 

HINT 2: In het geval dat u een bestaand nummer invult zal het systeem dat opmerken en u waarschuwen, 
maar het nummer toch accepteren. 

HINT 3: Draadnummers kunnen worden aangepast m.b.v.de ñEditor, Dradenò zoals beschreven op blad 
780 

HINT4. Als u de naam van een potentiaal of kruisverwijzing aanpast, worden de eerder toegewezen 
draadnummers van die verbindingen gewist. De draadnummers worden gewist om te voorkomen dat bij 
een mogelijk conflict in draadgegevens (twee netten worden met elkaar verbonden) dit onopgemerkt blijft 

HINT5: U kunt draaddoorsnede en draadkleur bij de draden laten zien door het aanpassen van een 
instelling in òSchema moduleò zoals beschreven op blad 165, tabblad ñDradenò. 

HINT6: Identificatie van draden is nodig bij het bouwen van machines in overeenstemming met de IEC 

60204-1 clausule 14.7. 

 

Deze opdracht maakt het mogelijk alle draden binnen het project te (her)nummeren. De functionaliteit is 
afhankelijk van instellingen in òSchema moduleò zoals beschreven op blad 165 tabblad ñDradenò. 

Er bestaan twee methoden om draden te nummeren: 

* Zonder ñsignaaltype voor dradenò 

* Met ñsignaaltype voor dradenò 

De "Signaaltypes voor draden" instelling kan aangepast worden in de ñòSchema moduleò zoals 
beschreven op blad 165, tabblad ñDradenò. 

HINT 7: Een draad heeft geen nummer als het draadnummer veld een ñ@ò bevat. In alle andere 
situaties, ook een leeg veld, spreken wij van een draadnummer. 

HINT 8: Als draadnummers gewist worden met de daarvoor aanwezige functie wordt het bestaand 
draadnummer vervangen door een ñ@ò, waardoor de draad weer als niet genummerd wordt gezien. 

 

Signaaltypes voor draden  NIET gebruiken: 
¶ Klik op de "Potentiaal" of "Uniek" optie binnen de Draden tab. 

¶ Voer de Schema > Draden > Nummers > Genereren opdracht uit. 

Het volgende scherm verschijnt: 
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¶ Selecteer het formaat van de draadnummering: 

Volgens potentiaalverschil 
Alle draden die hetzelfde potentiaal hebben (minimaal aan een kant met elkaar 
verbonden) krijgen een identiek draadnummer. De draadnummering vindt dus plaats 
per NET 

Voorbeeld: 
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In het "Instelling potentiaalnummers" gebied (zie verderop) kunt u het gebruikte formaat van 
de potentiaal nummers instellen. 

 

Draadnummers aan weerszijden klem gelijk 
Deze optie zorgt ervoor dat het draad/potentiaalnummer aan weerszijden van een klem gelijk blijft. 

 

Volgens instelling 
Elke draad krijgt een eigen nummer. (optie ñDraadnummers aan weerszijden klem gelijkò vervalt 
dan automatisch)  

 

Voorbeeld: 
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HINT 9: Hoge-risico stroomkringen zouden een speciale (unieke) manier ter identificatie van de draden 
kunnen vereisen. In dat geval dient NIET de potentiaalnummering maar de "volgens instelling" parameter 
gezet te worden. Zo krijgt elke draad een uniek, instelbaar nummer 

 

HINT 10: Voordat u een draadnummering uitvoert op een groot project, dat wellicht ook al 
(gedeeltelijk) gebouwd is, is het een goed idee om eerst uw huidige projectstatus op te slaan. Dat 
geeft u de mogelijkheid bij het ontdekken van een probleem na het her nummeren terug te keren naar 
de vorige situatie. Ga als volgt te werk 

Å Sluit het project 

Å Check het project in. Gebruik Check in, uitgecheckt houdenò of Check in, Vrijgeven. (belangrijk! 
Pas op dat moment wordt de huidige situatie opgeslagen) 

Å Open het project weer. 

Å Voer de hernummering uit 

Å Als u de eerdere situatie wil herstellen:  

Å Sluit het project  

Å Uitchecken ongedaan maken > u slaat de situatie niet op 

Å Haal het project weer op 

Å U hebt de situatie terug voordat u de hernummering doorvoerde.  

In het "Instellen draadnummers" gebied (zie verderop) kunt u het draadnummerformaat 
instellen. 

 

Ook draadnummer tussen comp. met verschillende 
functie(=)/locatie(+) 

Zet deze optie aan als ook draden van een nummer moeten worden voorzien die 
componenten tussen verschillende functie(=)/locaties(+) met elkaar verbinden. In veel gevallen 
wordt dit met kabel(ader) verbindingen gedaan.  

 

Alle nummers gebruiken zoals in oudere versie 
Tot aan versie V6R1 werden draadnummers toegekend in de volgorde zoals aan de component 
aangesloten. vanaf V7R1 werd het ook mogelijk de draadnummering te relateren aan de positie van de 
draad zoals het pad. 
U kunt de voor u geschikte keuze maken. 
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Instelling potentiaalnummers 
Als deze optie aan staat, zal een draad die aan een potentiaal is aangesloten de potentiaalnaam als 

draadnummer gebruiken. 

Als deze optie uit staat, zal een draad een nummer toegewezen krijgen. Het startnummer en de te 
gebruiken stapgrootte kan worden ingesteld. 

 

 

Instelling draadnummers 
Dit gebied bevat instellingen voor draden die niet met een potentiaal verbonden zijn: 

 

Opeenvolgend  

De nummering begint met een instelbaar startnummer. De stapgrootte is ook instelbaar, meestal is 
dit ñ1ò 

 

Blad/Opeenvolgend 
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De draden krijgen een nummer dat bestaat uit het bladnummer waarop ze de eerste keer gebruikt 
zijn (mocht de draad over meerdere bladen gebruikt worden via referenties) gevolgd door een 
opeenvolgend nummer. Het nummer wordt opgehoogd met de ingestelde stapgrootte. 

 

Blad/Pad/Nummer in blad 

De draden krijgen een nummer dat bestaat uit het bladnummer en het padnummer, aangevuld met 
een nummer dat op elk blad gereset wordt. 

 

Blad/Pad/Nummer in pad 

De draden krijgen een nummer dat bestaat uit het bladnummer en het padnummer, aangevuld met 
een nummer dat binnen elk pad gereset wordt. 

 

"Scheidingsteken tussen blad- en draadnummer" 

Maakt het mogelijk een scheidingsteken te bepalen tussen de verschillende waarden. 

 

Startnummer 

Vul hier het startnummer in van de draadnummering. 

 

Stapgrootte 

Met deze waarde wordt het volgende draadnummer bepaald. 

 

Hernummer nieuwe (ongenummerde) draden en é" 
"Niet-geblokkeerde draden" 

ALLE draden op elk blad worden voorzien van een nieuw nummer, mits ze niet geblokkeerd zijn. 

"!!!Geblokkeerde!!!! draden (+ opheffen blokkade)" 

Deze instelling zal elke draad her nummeren binnen het project, ook de draden die u eerder via het 
blokkeren van draden hebt beveiligd tegen hernummeren. 

Gebruik deze optie niet als het om een ñAs Buildò situatie gaat, de gehele draadnummering wordt 
immers herzien. 

 

HINT 11: Deze optie gebruikt u bijvoorbeeld als u een eerder gemaakt project gebruikt als basis voor een 
nieuw project. 

 

¶ Klik Hernummer om het proces the starten. 

De "Toon draadnummers" optie binnen de òSchema moduleò zoals beschreven op blad 165, 
tabblad ñDradenò wordt automatisch ingeschakeld na het Hernummer proces, anders zouden de 
draadnummers onzichtbaar zijn. 

LET OP: Er is geen UNDO voor deze actie! 

HINT 12. Gebruik de Schema > Draden > Nummers > Alles wissen opdracht om alle draadnummers uit 
het actieve project te wissen. 

HINT 13: Indien u draadnummers wilt tonen die boven op potentialen zijn geplaatst moet u de volgende 
registerwaarde op ñ1ò zetten: 

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CAEDevelopment\SEE Electrical\Version 
V7R2\1000\ShowWireNumberOnPotential 
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HINT 14: Door de "Doorgeven potentiaal namen ò option in ñSchema moduleò zoals beschreven op blad 
165, ñSignaaltype setupò kunt u defini±ren dat draden die aan potentialen zijn aangesloten automatisch de 
potentiaalnaam overnemen. 

HINT 15: Indien u transparante klemmen (=transparant attribuut staat op ñ1ò) gebruikt en u genereert 
draadnummers zal hetzelfde draadnummer aan weerszijden worden gebruikt. 

Indien u klemmen zonder het transparant attribuut gebruikt, maar u hebt de Draadnummers aan 
weerszijden klem gelijk optie ingeschakeld behaald u hetzelfde resultaat, het draadnummer is gelijk aan 
beide zijden van de klem 

 

Gebruik "Signaaltypes voor draden ":  

Standard 

¶ Zet de ñSignaal type voor draden" optie binnen de Draden tab aan. 

¶ Voer de Schema > Draden > Nummers > Genereren opdracht uit. 

¶ Het Signaal nummering venster verschijnt.  

 

¶ Hier kunt u de signalen bepalen die voorzien moeten worden van een draadnummer. Dit is tevens 
een groot voordeel van de signalen, u kunt selectief te werk gaan. 

¶ Selecteer in de "Signa(a)l(en)" lijst het bereik van de draadnummering. 
Alles of per signaal. 

De signaaltypes verschijnen in de volgorde zoals ze ingevoerd zijn in de signaaltype setup 
instellingen binnen tabblad Draden. 
De "Alle signalen" keuze wordt automatisch bovenaan geplaatst. 

¶ Selecteer of u nummers op signalen wil genereren of wissen. 

 

Selecteer of alleen nieuwe draden voorzien moeten worden van signaainformatie of dat ook al 
genummerde en/of geblokkeerde draden meedoen. 
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¶ Klik OK. 

De signaalnummering werd uitgevoerd. Draadnummers en signaaltoewijzing werden geplaatst: 

 

 

Indien u kleur en doorsnede aanpast binnen de òSchema moduleò zoals beschreven op blad 165, tabblad 
ñDradenò, signaaltype setup worden de veranderingen niet direct zichtbaar op draden die al getekend 
zijn. 

De Schema > Verbindingen > Definitie Signaalnummer opdracht maakt een definitie per component 
aansluiting mogelijk. 

 

 

HINT : Potentialen kunnen als potentiaal objecten of als draden behandeld worden. Tot aan versie V4R1 B170 

werden alle draden als potentiaal objecten behandeld. De methode van behandeling is afhankelijk van de gekozen 

instelling, welke vastligt in een projectsjabloon en mede door de land specifieke wensen worden bepaald 

Voor meer details  

Zie ook: ñSplitOPR/Wis SplitOPR  Schakel potentiaal management methodenò zoals beschreven op blad 490 

Indien potentialen als draden worden beheerd kunt u: 

- Kabeladers toewijzen aan potentialen 

- Potentiaalnamen kunnen aan een kabel worden toegewezen; 

- U kunt op de verbinding dubbelklikken waaraan de kabel is toegewezen en de eigenschappen instellen. 

 

Draadnummering in IEEE schemaôs (USA) 
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Indien u schemaôs maakt met de IEEE module kunt u uitsluitend signaalnummering gebruiken. Het 
gebruikte formaat voor de signaalnummers is altijd het lijnnummer, met indien noodzakelijk een 
toegevoegde.1 of .2 

 

Definitie van de attributen voor de draadtekst positie 

Indien u signaaltype toewijzing gebruikt is het mogelijk de positie voor draadnummer, potentiaalnaam, 
draaddoorsnede of draadkleur te bepalen. 

De positie van al deze teksten moet binnen een symbool worden vastgelegd. Om de positie voor 
horizontale en verticale draden vast te leggen zijn twee symbolen noodzakelijk, een voor horizontaal en 
een voor verticaal. Elk symbool moet een regel bevatten die verantwoordelijk is voor de draad en het. 
draadnummer, potentiaalnaam, draaddoorsnede of draadkleur. 
De tekst moet de juiste attributen bezitten voor draadnummer, potentiaalnaam , draaddoorsnede of 
draadkleur. De teksteigenschappen zoals lettertype, hoogte, regelafstand, hoek, kleur, lijndikte, lijnsoort 
etc. worden gebruikt bij het genereren van de teksten  

Als er geen tekst voor een draadeigenschap beschikbaar is, zal het programma standaard eigenschappen 
gebruiken. 

De positie van de draadeigenschap op de draad zal uit de positie van de tekst worden afgeleid, samen 
met de ID van de tekst. De waarde van de tekst bepaald hoe de tekst in relatie tot de draad wordt 
geplaatst, de lijn in de tekst stelt de draad voor.  
De volgende waarden zijn mogelijk: 

"W->"  dit betekend dat de positie van de tekst berekend zal worden vanaf de linkerkant van de draad. 

Bijvoorbeeld: De positie van de tekst (dX, dY) in relatie tot het einde van de lijn zoals gevonden binnen 
het symbool is bijvoorbeeld 5 mm. Dit is dan vanaf het begin van de lijn, links. De waarde "W->" is 
gedefinieerd in het tekstattribuut met het ID voor draadnummer. 

Het resultaat is, dat het draadnummer ALTIJD 5 mm vanaf de linkerkant (of beneden) van de draad wordt 
geplaatst, onafhankelijk van de lengte van de draad. 

 

 

"<-W"  De positie wordt berekend ten opzichte van de rechterkant van de draad (of boven). 

"<-W->" De positie wordt berekend als een percentage in relatie tot de draad. 

Het symbool voor de horizontale draad ondersteunt verplaatsbare X-coördinaat, het symbool voor de 
verticale draad ondersteunt verplaatsbare Y-coördinaat  
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Belangrijk: Nadat u een symbool hebt aangepast moet SEE Electrical opnieuw gestart worden. De 
symbolen worden tijdens het starten van SEE Electrical gelezen. 

 

De symbolen moeten op de volgende manier binnen het register gedefinieerd worden: 

       <symbool database>\<symbolen folder>\<symboolnaam> 

De registerwaarde voor het horizontale draadsymbool is...\1000\WirePropSettings 

De registerwaarde voor het verticale draadsymbool is: ...\1000\WirePropSettingsV 

Deze instelling wordt gebruikt voor de Schema en de IEEE module 

Deze manier van teksteigenschappen definitie werkt voor alle methoden van draadnummering. 

Voorbeeld: 

 

Symbool (niet gegroepeerd), 

 

 

Opgeslagen in symbolenbibliotheek EigenTekst, in folder DraadMidden. Symboolnaam is Centerh.  

Dit symbool wordt gebruikt voor draadgegevens (draadkleur,draadnummer  en draaddoorsnede) die op 
de horizontale draad worden geplaatst. 

De gebruikte karakters ñ<- W - >ò zorgen ervoor dat de teksten gecentreerd worden op de draad.  

 

Symbool Centerv bevat de gegevens voor informatie die op de verticale draad wordt geplaatst. 



 

Handleiding SEE Electrical V7R2 SEE Electrical opdrachten  ¶  335 

 

 

 

 

In het Windows register zijn deze beide symbolen toegewezen: 

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version V7R2\1000] 

"WirePropSettingsV"="EigenTekst\DraadMidden\CenterV" 

"WirePropSettings"="EigenTekst\DraadMidden\Centerh" 

Het resultaat in de schemaôs: 
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Met draadnummer ingeschakeld binnen Schema module, Tab Draden: 

 

 

Met draaddikte, draadkleur en draadnummer ingeschakeld binnen Schema module, Tab Draden: 
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Zichtbaarheid voor draadteksten 

 

De zichtbaarheid kan op verschillende manieren in- of uitgeschakeld worden. 

In deze context is het belangrijk dat de definities voor "net", "draad" en "draadsegment" geheel duidelijk 
zijn. Gebruikt u ook signaalnummering komt daar nog ñsignaaltypeò bij.  

 

Net 

In het voorbeeld worden twee lampen geschakeld. De twee draden vormen een net, ze hebben hetzelfde 
potentiaal doordat ze ten minste op een punt aan elkaar zijn aangesloten en meerdere componenten met 
elkaar verbinden. 

Indien u signaaltype toewijzing gebruikt kunt u hetzelfde signaaltype aan meerdere netten toekennen.  

Een signaaltype hoeft dus niet uniek te zijn. 

Draad 

Een draad is een fysieke geleider die twee componenten met elkaar verbindt.  

HINT De draad kan ook alleen maar als draad bestaan als beide verbindingen gemaakt zijn, alleen in 
dat geval verschijnen de draadeigenschappen als u op de draad dubbelklikt. 

- Een draad verbindt schakelaar 2S1 met lamp 2P1 

- Een draad verbindt lamp 2P1 met lamp 2P2. 

De draadrichting, bepaald door het gebruikte richting knooppunt, is daarbij heel belangrijk. 

Draadsegment. 

Draad 1 bevat 2 segmenten, draad 2 3 segmenten. (Het segment tussen lamp 2P1 en het richting 
knooppunt is gemeenschappelijk voor beide draden.) 
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De volgende regel om de zichtbaarheid te schakelen is van toepassing: 

1
st
 situatie: Er worden geen signaaltypen gebruikt, Potentiaal instelling is actief: 

De zichtbaarheid kan ingesteld worden in de Schema module, tabblad Draden, in het Grafische 
Presentatie gebied. 

Als de zichtbaarheid van de verschillende draadteksten op deze plek is uitgeschakeld zal niets getoond 
worden. 

Met de Draad eigenschappen opdracht kan nu de zichtbaarheid voor het net worden ingesteld, niet voor 
de draad. Potentiaal betekend immers ook dat dezelfde eigenschappen aan alle draden binnen het net 
worden toegewezen, dat geldt daarom ook voor de zichtbaarheid. 

Indien de draadtekst algemeen zichtbaar is geschakeld kunt u hier de zichtbaarheid per net schakelen. 

Als de Eigenschappen venster tonen optie actief is, kunt u per segment de zichtbaarheid (en andere 
eigenschappen) instellen. Dit werkt uitsluitend als: 

¶ De algemene zichtbaarheid van draadteksten is ingeschakeld 

¶ EN de teksten voor het net zichtbaar zijn 

¶ En de zichtbaarheid voor het draadsegment ingeschakeld is. 

U kunt de zichtbaarheid van het net in de dradeneditor inschakelen. 

2
nd

 situatie: Er worden geen signaaltypen gebruikt, Uniek instelling is actief: 

De zichtbaarheid kan ingesteld worden in de Schema module, tabblad Draden, in het Grafische 
Presentatie gebied. 

Als de zichtbaarheid van de verschillende draadteksten op deze plek is uitgeschakeld zal niets getoond 
worden. 

Met de Draad eigenschappen opdracht kan nu de zichtbaarheid voor de draad worden ingesteld. 
Doordat de uniek instelling actief is, kunnen de eigenschappen van elke individuele draad worden 
ingesteld en behouden blijven. Dit geldt ook voor de zichtbaarheid. 

Indien de draadtekst algemeen zichtbaar is geschakeld kunt u hier de zichtbaarheid per draad schakelen  

Als de Eigenschappen venster tonen optie actief is, kunt u per segment de zichtbaarheid (en andere 
eigenschappen) instellen. Dit werkt uitsluitend als: 

¶ De algemene zichtbaarheid van draadteksten is ingeschakeld 

¶ EN de teksten voor de draad zichtbaar zijn 

¶ En de zichtbaarheid voor het draadsegment ingeschakeld is. 

 

U kunt de zichtbaarheid van het net in de dradeneditor inschakelen. 

3
rd

 situatie: Signaaltypes gebruikt: 

De zichtbaarheid kan ingesteld worden in de Schema module, tabblad Draden, in het Grafische 
Presentatie gebied. 
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Als de zichtbaarheid van de verschillende draadteksten op deze plek is uitgeschakeld zal niets getoond 
worden 

In de Signaaltype Setup, kunt u een instelling terugvinden die definieert of een eigenschap binnen het 
net of per draad moeten worden ingesteld: 

 

 

 

Met behulp van de Draad eigenschappen opdracht kan nu de zichtbaarheid per net of per draad 
geregeld worden. Het gedrag is afhankelijk van de ñWijzig draadeigenschappenò instelling binnen de 
ñSignaaltype setupò. 

Indien de instelling ñPer Netò actief is, zal een wijziging voor het net worden doorgevoerd, niet per draad. 

Als draadtekst algemeen kan worden getoond, kunt u hier de per NET optie in- of uitschakelen. 

Indien de instelling ñPer draadò actief is, zal een wijziging voor de draad worden doorgevoerd, niet per net. 

Als draadtekst algemeen kan worden getoond, kunt u hier de per draad optie in- of uitschakelen. 

. 

Indien de instelling ñVragenò actief is, gebruikt u de instelling per draad. 

Als de Eigenschappen venster tonen optie actief is, kunt u per segment de zichtbaarheid (en andere 
eigenschappen) instellen. Dit werkt uitsluitend als: 

¶ De algemene zichtbaarheid van draadteksten is ingeschakeld 

¶ EN de teksten voor de draad zichtbaar zijn 

¶ En de zichtbaarheid voor het draadsegment ingeschakeld is. 

Met behulp van de dradeneditor kunt u de zichtbaarheid van het net of de draad sturen.  

Dit is afhankelijk van de instelling per NET of per draad, terug te vinden binnen de 

,òSchema moduleò zoals beschreven op blad 165 eigenschappen venster, 
Draden tab: 

 

 

Hints: 

1.  
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In een situatie zoals getoond (geen signaaltypes gebruikt > draadinstelling op UNIEK. Indien WEL 
signaaltypes gebruikt > draadnummer, geen potentiaalnaam) wordt het draadnummer uitgeschakeld voor 
een enkele draad, het draadnummer wordt nog steeds getoond op het draadsegment dat aan beide 
draden toebehoort. Wilt u ook in dat segment het draadnummer ñ1ò niet zien moet u het ook daar 
uitschakelen. In dat geval wordt ook draadnummer ñ2òniet meer getoond. Dat komt doordat een enkel 
tekstveld gebruikt wordt om de draadnummers te tonen. Hetzelfde gedrag is van toepassing bij draadkleur 
en draaddoorsnede. 

 

2. In het geval dat er verschillende draaddoorsnedes en draadkleuren gebruikt zijn binnen 
hetzelfde net kan volgende situatie voorkomen: 

 

In de draadsegmenten waar meerdere draden lopen worden de gegevens meervoudig getoond. 

 In het voorbeeld worden draadkleuren getoond. 

 

Positie van de draad/potentiaalnummers 

Standard 

 

Als de Signaal optie niet actief is kunt u de positie van draadnummer en tekstattributen zoals kleur en doorsnede 

zelf bepalen. 

 

Indien de Signaal logica actief is, kunt u aanvullend aan de genoemde attributen ook de positie van de 

potentiaalnaam bepalen. 

 

De positie van de eigenschappen is gedefinieerd als symbool. Zo is het voor de horizontale en verticale draden 

noodzakelijk aparte symbolen aan te maken. Elk symbool bevat een regel die de draad vertegenwoordigd en de 

tekst voor draadnummer, potentiaalnaam en draaddoorsnede. Als er geen teksteigenschappen binnen het 

symbool aanwezig zijn zullen de standaard eigenschappen worden toegepast. 

 

Nadat een wijziging werd aangebracht moet SEE Electrical opnieuw gestart worden. De symbolen moeten 

binnen het Windows register op de volgende manier worden ingesteld: 

 

<symbolen database>\<symbolen folder>\<symboolnaam>. 

 

ǐ De registerwaarde voor de horizontale draad is:  ...\1000\WirePropSettings 
ǐ De registerwaarde voor de verticale draad is: ...\1000\WirePropSettingsV 
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De instelling is bruikbaar voor de Schema module EN de (Amerikaanse) IEEE 
module. 
 
De register waarden 
 
...\Settings\Text\DefaultWirePropertiesFont  
en  
...\Settings\Text\DefaultPotentialNameFont  
 
zoals geïntroduceerd in V4R1\V5R1 worden NIET meer gebruikt. 

Wissen draadnummers 

 

 
SCHEMA ï DRADEN ïNUMMERS ï ALLES WISSEN   

 

Standard 

Deze opdracht maakt het mogelijk alle draadnummers binnen het project te wissen, met de mogelijkheid 
de geblokkeerde draden hiervan uit te sluiten. 

De opdracht is beschikbaar binnen het  Nummers sub-paneel. U krijgt toegang tot de functie door op de 
pijl onder de Nummers opdracht te klikken. 

De optie is uitsluitend actief als de "Potentiaal" of "Uniek" optie gekozen werd binnen ñSchema module,ò 
op blad 165 eigenschappen venster, Draden tab: 

Na gebruik van de functie ziet u de volgende dialoog: 

 

U kunt hier de keuze maken of draadnummers op niet-geblokkeerde draden gewist moeten worden of dat 
ook de draadnummers op geblokkeerde draden gewist moeten worden. 

Indien de "Signaaltypes voor draden" optie werd geselecteerd binnen ñSchema moduleò, op blad 165 
eigenschappen venster, Draden tab moet u de Schema > Draden > Nummers > ñDraadnummersò op 
blad 324 opdracht gebruiken om de draadnummers te wissen. 

 

Let op: Er is geen undo voor deze opdracht. 

Wissen geselecteerde draadnummers 

 

 
SCHEMA ï DRADEN ïNUMMERS ï WIS SELECTIE   

 

Standard 
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Deze opdracht maakt het mogelijk alle geselecteerd draadnummers binnen het project te wissen. 

De opdracht is beschikbaar binnen het  Nummers sub-paneel. U krijgt toegang tot de functie door op de 
pijl onder de Nummers opdracht te klikken. 

 

¶ Klik de draden aan waarvan het draadnummer gewist moet worden. 

¶ Druk de "Shift" toets in tijdens de selectie om draden toe te voegen aan de selectie. 

¶ Voer de opdracht uit. 

De geselecteerde draadnummers werden gewist. 

 

Let op: Er is geen undo voor deze opdracht. 

 

Pas draadrichting aan 

 

 
SCHEMA ï DRADEN ï RICHTING  

 

Standard 

Deze opdracht maakt het mogelijk de aansluitrichting aan te passen. 

 

Hint: U kunt de richtingknooppunten tonen door de optie ñToon richtingknooppuntenò binnen ñSchema 
moduleò op blad 165 eigenschappen venster, Draden tab te activeren. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

De richting van de aansluitpunten wordt getoond, zelfs als de Toon richtingknooppunten optie 
niet ingeschakeld is. 

 

¶ Wijs het aansluitpunt aan dat u wilt veranderen. 

¶ Klik de linker muistoets om de richting aan te passen  

SEE Electrical biedt de mogelijke richtingen aan. 

¶ Klik de rechter muistoets of druk op "Esc" om de opdracht te beëindigen. 
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HINT: U kunt de standaard aansluitrichting aanpassen via een Windows registersleutel: 

.[HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version 
V7R2\1000\WireDirections] 

 

De mogelijke waarden zijn: 

WireDirectionLeftRightDown: 15025, 15027, 15035 en 15037 (default) 

WireDirectionLeftRightUp: 15026, 15028, 15036 en 15038 (default) 

WireDirectionLeftUpDown: 15022 (default), 15024, 15032 en 15034 

WireDirectionRightUpDown: 15021 (default), 15023, 15031 en 15033 

U moet administrator rechten bezitten om deze bewerking uit te voeren 

 

OPM. : Er zijn 8 mogelijke richtingen. 

 

Voorbeeld 1 

Richting: Van onder naar rechts. 

Voorbeeld 2 

Richting: Van boven naar rechts. 

Voorbeeld 3 

Richting: Van beneden naar links. 

Hint: Voor de beste prestaties met betrekking tot het genereren van klemmenstroken werden de volgende 
waarden standaard ingesteld: 

WireDirectionLeftRightDown = 15037 

WireDirectionLeftRightUp = 15038 

WireDirectionLeftUpDown = 15024 

WireDirectionRightUpDown = 15023 

Draad eigenschappen 

 

 SCHEMA ï DRADEN ï EIGENSCHAPPEN  

 

Standard 

Deze opdracht maakt het mogelijk de eigenschappen van draden te tonen en aan te passen  

HINT: Dubbelklikken op een draad heeft hetzelfde effect. 

¶ Dubbelklik de draad. 

of 
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¶ Voer de opdracht uit. 

De cursor verschijnt in kruisvorm . 

¶ Klik op de draad om de eigenschappen te tonen of aan te passen. 

De volgende dialoog verschijnt: 

 

 

HINT  De "Signaal" en "Potentiaal" velden zijn uitsluitend zichtbaar indien de  "Signaaltypes voor 
draden" optie actief is in ñInstellen signaaleigenschappenò zoals beschreven op blad 316, Draden tab. 

 

¶ Gebruik de  knop in de lijstvelden om pull-down lijsten te openen. 

¶ Definieer de doorsnede, de draadkleur en eventueel het draadnummer. 

 

Opmerking: ñKleurcodesò zoals beschreven op blad 981 zouden moeten worden gebruikt volgens IEC 
60757. 

 

¶ Bepaal via de "Tonen" kolom voor elke eigenschap of deze zichtbaar moet zijn of niet. 

¶ Wijs het draadtype of het brugtype toe, het signaaltype en de potentiaalnaam. 

¶ Klik OK om de instellingen op te slaan. 

 

Advanced 

Hints:1. De draadeigenschappen kunnen aangepast worden in de ñEditor, Dradenò zoals beschreven op 
blad 780.  

In die lijst kunt u meerdere draden tegelijkertijd aanpassen in Advanced niveau. 

2. De zichtbaarheid voor draadtekst kan op verschillende manieren worden ingesteld. 

Draad instellingen 

 

 SCHEMA ï DRADENï INSTELLINGEN  
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Deze opdracht maakt het mogelijk direct naar de Draden tab te springen binnen de Schema 
Eigenschappen dialoog, de plek waar u de draadinstellingen kunt aanpassen voor het actieve project. 

De opdracht is beschikbaar binnen het Draden paneel. U krijgt toegang tot de functie door op  in de 
rechter onderhoek te klikken. 

¶ Voer de opdracht uit. 

De Schema Eigenschappen dialoog verschijnt. 

 

Voor meer details met betrekking tot draadinstellingen zie ook Schema module,ò op blad 165 
eigenschappen venster, Draden tab. 

 

Kabel paneel 

 

Kabel tekenen 
 

 
SCHEMA ï KABEL ï KABEL   

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een kabel toe te wijzen tussen symbolen, klemmen etc. We spreken 
ook wel van het opleggen van een kabel. 

In het geval dat u geavanceerde kabels gedefinieerd hebt via de Kabel setup knop binnen de Schema 
module, eigenschappen, tabblad Kabels kunt u een kabel toewijzen via Schema > Kabel > Kabel. Die 
wordt samengesteld uit vooraf gedefinieerde symbolen. 

HINT: het is niet belangrijk of een kabel start bij een component of klemmenstrook. Wel is het belangrijk 
dat de kabel wordt toegewezen aan bestaande, geldige draden. De draden moeten met een van de 
opdrachten voor elektrische verbindingen zijn gemaakt of via de ñAutomatisch verbindingen genererenò 
zoals beschreven op blad 321 optie van Advanced,  

Zie: 

ñDraadverbindingen paneelò zoals beschreven op blad 321 

ñOrthogonale bedradingò zoals beschreven op blad 307 

ñDraadverbindingenï 3 dradenò zoals beschreven op blad 332 

Kabel tekenen via methode Standaard 

¶ Teken de elektrische verbinding tussen de symbolen 

¶ Voer de opdracht Schema > Kabel > Kabel uit. 
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¶ Klik op de Standaard knop, u maakt dan geen gebruik van de grafische mogelijkheden. 

¶ Teken een lijn dwars over de bestaande verbindingen: 

 

 

Het Component eigenschappen venster verschijnt. 
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Het venster toont alle gegevens, inclusief alle kabelader informatie. Het voorbeeld laat de grafische 
presentatie van de kabel zien. 

¶ Vul de noodzakelijke informatie in en klik OK. 

Kabel tekenen via methode Grafisch 

¶ Teken de elektrische verbinding tussen de symbolen 

¶ Voer de opdracht Schema > Kabel > Kabel uit. 

 

¶ Maak uw keuze. In dit voorbeeld werd een grafische kabel gekozen die het adernummer zal laten 
zien per kabelader, er staat ñNoò in de kabelnaam. Heeft een kabel ñCoò of ñColourò in de naam, zal 
de kleurcode van de kabelader in beeld komen.   

¶ Leg de kabel op door een horizontale lijn dwars over de draden te tekenen. Leg deze lijn ruim over de 
draden. 

¶ U krijgt een voorbeeld te zien, en u kunt de juiste kabelwaarden toekennen. 
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Kabelinformatie  

* Functie (=) 

Wijs een functie(=) toe aan de kabel indien de functie(=)/locatie(+) codering actief is. 

Als de functie(=) locatie(+) codering actief is maakt deze deel uit van de naam  

Locatie(+) 

* Wijs een locatie(+)toe aan de kabel indien de functie(=)/locatie(+) codering actief is. 

* Als de functie(=) locatie(+) codering actief is maakt deze deel uit van de naam. 

* Naam (-) 

De kabel krijgt een naam. 

U kunt een binnen het project gebruikte kabelnaam toewijzen, op dat moment ziet u de beschikbare 
kabeladers (mits het kabeltype en daardoor aderbezetting, bekend is). 

Klik  in het veld om de lijst met beschikbare kabels te zien. 

 

HINT: De code voor een kabel moet volgens  IEC 61346-2 tabel 1 een ñWò zijn, de omschrijving 
hiervan: ñLeiden of transporteren van energie, signalen of producten van de ene plaats naar de 
andereò 

 

* Functionaliteitbeschrijving 

Beschrijf de functionaliteit van de kabel (optioneel) 

 

* Type 

Dit veld bevat het type (artikelnummer) van de kabel. 

Klik  om de database te openen en een kabel te selecteren 

Standard 
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De type database maakt het mogelijk door de selectie van een kabeltype direct over 
alle fysieke eigenschappen van de kabel te beschikken. Het aantal kabeladers is 
dan bekend, evenals de kleurcodes en Kabeladerdoorsnede. Vanaf dat moment kan 
het systeem controle uitoefenen op de beschikbaarheid van vrije kabeladers. 

Indien de kabelinformatie correct is ingevoerd en een type geselecteerd uit de type 
database  zal het systeem een foutmelding geven als u meer aders heeft 
toegewezen dan beschikbaar zijn in de gekozen kabel. 

 

* Lengte 

Voer de lengte in mm (of desgewenst meter) in. 

 

Hint: De kabellengte wordt o.a. in de ñAantalò kolom van de ñGrafische lijst, Stuklijstò en ñGrafische lijst, 
Verzamellijst materiaalò  vermeldt.  

De kabellengte van kabels van hetzelfde type wordt opgeteld. Een vereiste voor een juiste calculatie van 
de lengte is dat de punt (.) als decimaal scheidingsteken wordt gebruikt. Wilt u de lengte in meters hebben 
kunt u dus 1.5 gebruiken. Belangrijk is dat het consequent gebeurt, dus niet meters en mm door elkaar 
gebruiken.  

 

* Kabelsoort 

Het soort kabel, bijvoorbeeld "3*1.50mm²".. 

Deze gegevens kunnen uit de type database gebruikt worden. 

 

Kabelader informatie 

Indien adernummer, -kleur en -doorsnede zijn opgenomen in de typedatabase kunnen deze gekozen 
worden als de kabel wordt toegewezen binnen het schema.  

* Kabeladernummer. 

De kabeladers worden achtereenvolgens van links naar rechts, startend met ñ1ò voor elke nieuwe 
kabel toegewezen. 

Als geen (geldig) kabeltype werd toegewezen zal door klikken op  steeds het adernummer met 
ñ1ò worden opgehoogd. 

Klik op  om een lijst te zien met beschikbare kabeladers. 
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In dit voorbeeld kan voor het toewijzen van de vierde kabelader gekozen worden uit kabelader 4 
of 5 

HINT: Het systeem laat foutieve kabelader toewijzingen zien door het veld rood te kleuren. Dit 
betekent meestal dat de kabelader al op een ander plek is toegewezen of het kabelader nummer niet 

bestaat in het gebruikte type. Wijzig het type in dat geval.  

Draadkleur en draaddoorsnede worden automatisch toegewezen indien deze informatie in de 
typedatabase beschikbaar is. 

 

* Kabeladerkleur 

Maakt het mogelijk de kabelader kleur in te vullen. 

Hint: De kabelader kleur codes dienen volgens IEC 60757 standaard gebruikt te worden. 

 

* Kabeladerdoorsnede 

Maakt het mogelijk de kabelader doorsnede in te vullen. 

 

Hint: 1. Het is mogelijk binnen de dezelfde kabel verschillende doorsnedes toe te wijzen aan de 
kabeladers. Ook de zichtbaarheid van zowel kabelader nummer als ook kabelader doorsnede kan per 
kabelader getoond worden. 
 

2. Vanaf Standard niveau kunt u grafische kabellijsten genereren. Als u kabels gebruikt heeft die met 
symbolen zijn opgebouwd kunt u ook de afscherming tonen in de grafische kabellijst. Om de regels te 
zien die gevolgd moeten worden om deze afscherming te gebruiken kunt verder lezen in ñGrafische 
kabellijst (3105)ò zoals beschreven op blad 647 
 

3. In het Component eigenschappen venster kunt u de zichtbaarheid voor alle kabeladers van kleur of 
doorsnede bepalen. Multi-selectie is mogelijk m.b.v. de SHIFT toets. 
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4. Advanced 
Het is mogelijk een componentcode te definiëren voor de kabels. Indien geen waarde ingevuld is in 
ñSchema moduleò zoals beschreven op blad 165 Kabels tabblad bij "Componentcode voor 
automatische kabelcodering", moeten de kabelnamen handmatig worden ingevuld. 
Indien een code bestaat wordt de "Component codering" methode zoals gedefinieerd binnen ñSchema 
moduleò zoals beschreven op blad 165, tabblad Algemeen, toegepast op de kabels. 
 

5. De nieuwe Kopieer duplicaat opdracht maakt het mogelijk een kabel of kabelader te selecteren en 

op een ander plaats weer toe te passen, dit in het geval dat de kabel via referenties naar bijvoorbeeld een 
ander blad loopt. Met de ñPlakkenò opdracht kan het symbool dan geplaatst worden.  Deze kopie is een 
duplicaat, en is niet gelijkwaardig aan het normale symbool. Veranderingen aan de originele kabel worden 
doorgegeven aan dit duplicaat. Als het origineel gewist wordt, zal een vraagteken bij het duplicaat 
verschijnen. 
 

6. Door het gebruik van het Eigenschappen venster heeft u de mogelijkheid alle kabelinformatie binnen 
hetzelfde venster zichtbaar te maken. 

 

 
7. Vectorfont 1 wordt gebruikt voor automatisch gegenereerde tekst. 
U kunt een ander lettertype hiervoor instellen via het Windows register: 
 

HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version 
V7R2\Settings\Text\DefaultFontName 

Weergave grafische kabels verbetert. 

Voorbeeld getwiste aders: 

Kabels die getwiste aders bevatten kunnen nu beter getoond worden omdat de afstand tussen de getekende aders een 

minder belangrijke rol speelt. De symbolen worden op een andere manier verlengd zodat de geometrie ervan beter 

behouden blijft. 
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Kabel instellingen 

 

 SCHEMA ï KABEL ï INSTELLINGEN  

Deze opdracht maakt het mogelijk direct naar de Kabel tab te springen binnen de Schema 
Eigenschappen dialoog, de plek waar u de kabelinstellingen kunt aanpassen voor het actieve project. 

De opdracht is beschikbaar binnen het Kabel paneel. U krijgt toegang tot de functie door op  in de 
rechter onder hoek te klikken. 

¶ Voer de opdracht uit. 

De Schema Eigenschappen dialoog verschijnt. 

 

Voor meer details met betrekking tot draadinstellingen  

zie ook: ñSchema moduleò zoals beschreven op blad 165 Kabel tab. 
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Multiverbinding paneel 

 

Tekenen multiverbinding 

 

 
SCHEMA ï MULTIVERBINDING ï MULTIVERBINDING   

 

Advanced 

Om de presentatie binnen schemaôs te vereenvoudigen biedt SEE Electrical de mogelijkheid een 
enkelvoudige verbinding als meervoudige verbinding te gebruiken. . 

Multiverbindingen kunnen getoond worden in de multiverbindingslijst en de multiverbindingslijst ïdetail 
grafische lijsten en database lijsten.  

Voorbeeld:  

Twee black boxes worden met elkaar verbonden, presentatie via een enkele draad. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik de verticale draad aan die als multiverbinding moet worden gebruikt  

¶ Plaats het symbool dat nu aan de cursor hangt op de draad, zorg dat het referentiepunt op de 
draad wordt geplaatst. De draad krijgt nu een nieuwe code (in het voorbeeld 2W5) 

¶ De draad is nu verplaatst uit de Tonen, Draden database naar de Tonen, Multi-verbindingen lijst 

¶ Wijs nog ander multi verbindingen toe indien noodzakelijk. 

¶ Rechtsklik om de opdracht te beëindigen. 

¶ Dubbelklik op de naam van de Multiverbinding. 

De Component eigenschappen verschijnen 
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¶ Voer een FunctionaliteitOmschrijving, type en lengte in indien gewenst. 

HINT: Ter verduidelijking geven de gekleurde cirkels de aansluitpunten aan, deze optie is via 
Weergave, Verbinding te activeren. 

¶ Klik OK. 
De gegevens zijn in de database opgeslagen 

¶ Als u op een multi-verbinding dubbelklikt zal ook dit getoond worden binnen de tekening. 

 

Multiverbinding Eigenschappen 

 

 SCHEMA ï MULTIVERBINDING ï EIGENSCHAPPEN  

 

Basic 

Deze opdracht maakt het mogelijk de interne verbindingen van de multiverbinding te bekijken en toe te 
wijzen. 

LET OP: Deze opdracht werkt uitsluitend met verticale draden  

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Selecteer een multiverbinding draad, doe dit door op de eerder toegekende code te klikken. 

 

Het volgende venster verschijnt: 
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HINT: Inhoud venster kan verschillen met uw situatie. 

 

¶ Klik in een willekeurig veld om een ader toe te voegen. 

¶ Voeg een adernummer of code toe voor linker en rechter object. 

¶ Voer waarden in voor kleur en draaddoorsnede indien gewenst. 

¶ Klik OK om te bevestigen. 

 

U kunt de gegevens terugvinden in de Tonen, Multi-verbindingen lijst. 

 

 

 

HINT: 1. De notatie wordt geschreven als "2B5.1:1a" resp. "2B5.2:1a ". Het verbindingsnummer staat 

achter de dubbele punt. 
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2. Een multiverbinding draad kan gewist worden door de regel te selecteren en de DEL toets te 
gebruiken. 

 

Functie(=)/Locatie(+) paneel 

 

 

Functie(=)/locatie(+) venster tekenen 

 

 
SCHEMA ï FUNCTIE(=)/LOCATIE(+) ï FUNCTIE(=)/LOCATIE(+) 
VENSTER 

 

 

Standard 

Deze opdracht maakt het mogelijk een selectie te omvatten door middel van een rechthoek, waarna alle 
componenten binnen deze rechthoek een nieuwe (zelfde) functie(=)/locatie(+) toegewezen kunnen 
krijgen. 

De opdracht is uitsluitend beschikbaar als de "Gebruik Functie/Locatie management" optie binnen de 
Algemeen tab van de projecteigenschappen actief is. 

 

HINT: Het is de bedoeling dat de aan het functie(=)/locatie(+) venster toegekende functie(=)/locatie(+) 

afwijkt van de functie(=)/locatie(+) van het blad. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik het eerste punt van de rechthoek. 

¶ Klik het tweede (tegenoverliggende) punt van het venster, zodat een rechthoek gevormd wordt die 
alle gewenste componenten omvat. 

Er verschijnt een dialoog  

¶ Definieer de functie(=)/locatie(+) voor het omvatte gebied. 

¶ Klik OK om te bevestigen. 

Een bericht verschijnt. 

¶ Klik JA om alle componenten binnen het functie(=)/locatie(+) venster te hernoemen. 

Instellen afmeting geplaatst functie(=)/locatie(+) venster 

Als de Markers op geselecteerde elementen functie ingeschakeld is, kunt u een aanwezige functie(=)/locatie(+) 

venster verschalen. De functie(=)/locatie(+) tekst blijft ongewijzigd. 

Als u een venster kleiner maakt. waardoor eerder omvatte componenten nu buiten het venster vallen zullen deze 

componenten hun functie(=)/locatie(+) code behouden. 

Als u een venster dusdanig vergroot dat nieuwe componenten binnen het functie(=)/locatie(+) venster vallen zullen 

deze NIET de functie(=)/locatie(+) van het venster overnemen. 

U moet in dat geval dubbelklikken op de functie(=)/locatie(+) tekst van het venster, en de dialoog weer sluiten. Op 
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dat moment krijgt u de vraag of alle componenten van een nieuwe code moeten worden voorzien. 

Antwoord ja en ook de nieuwe component(en) ontvangen de functie(=)/locatie(+) van het venster. 

Instellen lettertype voor functie(=)/locatie(+) venster 

Het gebruikte lettertype voor het functie(=)/locatie(+)venster kan ingesteld worden in het Windows 
register: 

¶ Voeg een tekst toe in een tekening, met attribuut ñNormaalò. 

¶ Stel het lettertype en eigenschappen van die tekst in zoals gewenst  

¶ Sleep de tekst in een symbolen bibliotheek en sla hem op. 

¶ Wijzig de registersleutel: 

HKey_CurrentUser\Software\CAEDevelopment\SEE Electrical\Version V7R2\1000\ 

In de DefaultCrossRefFont instelling kunt u de instelling aanpassen zodat deze de naam van het 
symbool bevat, bijvoorbeeld: 

MijnSymbolen\Tekst\TekstBox 

Verbindingen paneel 

 

Omwisselen interne componentverbindingen 

 

 
SCHEMA ï VERBINDINGEN ï OMWISSELEN  

 

Basic 

Deze opdracht maakt het mogelijk de eerste twee verbindingen van een symbool om te draaien. 

De functie wordt bijvoorbeeld gebruikt om interne en externe verbindingen om te wisselen van klemmen 
of kabeladers. 

 

HINT: Deze opdracht heeft effect op de draden, kabels en klemmenlijsten. Ook de grafische 
klemmenstrook en andere grafische lijsten waarin klemmen voorkomen worden erdoor beïnvloed.  

 

Hints: 1. In een klem wordt de eerste verbinding (geel ingekleurd) altijd als interne verbinding gezien, en 
de andere als externe verbinding. Bij het genereren van grafische lijsten wordt dat gegeven gebruikt. 

2. Indien aansluitnummers van contacten moeten worden omgewisseld, bijvoorbeeld 13 en 14 bij 
een maakcontact, kan dat met deze opdracht worden gedaan. 

 

¶ Maak de aansluitpunten zichtbaar door de Schema > Weergave > Aansluitpunten opdracht te 
gebruiken. 

Het eerste aansluitpunt wordt als gele cirkel ingekleurd: 
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¶ Selecteer het symbool of symbolen waarvan de aansluitingen moeten worden omgewisseld. 

HINT: U kunt meerdere symbolen tegelijk selecteren, het omwisselen wordt dan op de hele selectie 
gedaan. 

¶ Klik de Omwisselen opdracht. 

De aansluitpunten zijn omgedraaid: 

 

 

Voorbeeld: Een typische situatie die deze functie noodzakelijk maakt: 

Twee klemmen (-X2:1 en ïX2:2) zijn verbonden met een druktoets (-S1) "buiten" de kast. Aangezien de 
klemmen en de druktoets in hetzelfde pad worden getekend, kan de druktoets niet bij beide klemmen aan 
de externe klemaansluiting worden aangesloten.  
Daarom moeten de aansluitingen van de onderste klem omgewisseld worden. 

 

 

 

Voor klemmen met meer dan twee aansluitpunten zal een dialoog verschijnen waarin u wordt gevraagd 
het eerste te wisselen aansluitnummer in te voeren en het tweede, waarna deze twee worden 
omgewisseld. 

Bijvoorbeeld: Het eerste aansluitpunt moet met het derde aansluitpunt omgewisseld worden. Houdt in 
gedachten dat de telling bij ñ0ò begint, dus in dit geval vult u eerst ñ0ò in en daarna ñ2ò 
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Hint: Voor klemmen met meer dan twee aansluitingen kunnen de interne en externe doelen ook 
vastgelegd worden in de Advanced module met de opdracht ñWijs doel(en) op klem(men) toeò zoals 
beschreven op blad 359 

 

Wijs doel(en) op klem(men) toe 

 

 
SCHEMA ï VERBINDINGEN ï WIJS DOEL(EN) OP KLEM(MEN) 
TOE 

 

 

Advanced 

Deze opdracht maakt het mogelijk de klemverbindingen een interne of externe bestemming te geven. Het 
is ook mogelijk uitsluitend interne of externe toewijzingen te geven. 

 

Belangrijk: Indien de interne en externe doelen omgewisseld moeten worden bij een klem met twee 
aansluitingen kunt u het beste de ñOmwisselen interne componentverbindingenò op blad 357 te gebruiken 
omdat dit de snelste en eenvoudigste procedure is. Dit geldt ook voor etageklemmen. 

 

Voor klemmen met meer dan twee aansluitingen: 

¶ Selecteer het klemsymbool: 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

Het Wijs doel(en) op klem(men) toe venster verschijnt. 

 

¶ Vlag de externe aansluitingen aan 
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Voor etageklemmen: 

¶ Selecteer een klem, bijvoorbeeld de eerste etage van een 3-etage klem. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Het Wijs doel(en) op klem(men) toe venster verschijnt, en laat alle klemmen zien die deel uitmaken van de 

bewuste (etage)klem. 

¶  

 

¶ In de ñSorteer" kolom kunt u aan de waarde zien om welke etage het gaat, en welk nummer de 
aansluiting heeft. 

 

Voorbeeld: 100 wordt gebruikt voor de eerste layer, 200 voor de volgende etc. Het aansluitnummer wordt 
erbij opgeteld, in dit geval begint de telling met ñ1ò, niet met ñ0ò De eerste aansluiting in de eerste etage 
heeft daarom nummer ñ101ò 

2. De sortering binnen een etageklem kan hier aangepast worden indien nodig. Dit moet echter 
uitsluitend gedaan worden als de sortering die het systeem uitgevoerd heeft niet uniek is. Bijvoorbeeld als 
een etageklem op twee plaatsen wordt gebruikt is de sortering niet meer accuraat. U kunt in dat geval 
aanpassingen doen. In alle andere gevallen kunt u beter geen aanpassingen doen! Klemmen waarvan de 
sortering niet handmatig is aangepast worden automatisch toegevoegd aan een etageklem. Als een 
handmatig aangepaste klem wordt gekopieerd kan ook het etagenummer veranderen terwijl dit bij een 
niet aangepaste klem automatisch goed gebeurd. 

 

¶ Gebruik de Stel standaard waarde in: Sorteren knop om handmatige aanpassingen ongedaan te 
maken. 

De sortering voor de huidige klem wordt naar de standaard waarden teruggebracht. 

¶ Gebruik de Stel standaard waarde in: Extern knop om handmatige aanpassingen ongedaan te 
maken en de standaard externe aansluitingen weer te activeren. 

 

Herschikken aansluitnummers van aansluittekst 
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SCHEMA ïVERBINDINGEN ï HERSCHIKKEN  

 

Basic 

Deze opdracht maakt het mogelijk de interne verbindingen te rangschikken. Dit is belangrijk om de 
koppeling met aansluitgegevens die in de type database staan correct te laten verlopen. 

Voorbeeld: Als een wisselcontact wordt gemaakt, worden de aansluitingen bijvoorbeeld in de volgorde 
MAAK, VERBREEK, ALGEMEEN (P) geplaatst door het systeem. Binnen de kanaaldefinitie van de type 
database staan de aansluitgegevens echter in de volgorde Algemeen, Maak, Verbreek.  

De volgorde moet daarom aangepast worden aan de standaard zoals de contactnummers in de 
kanaaldefinitie zijn opgenomen, anders zouden de aansluitgegevens in een foute volgorde bij de 
contacten verschijnen.  

 

 

Het wijzigen van de aansluitvolgorde binnen het symbool: 

 

¶ Dubbelklik het symbool. 

De Component eigenschappen dialoog verschijnt.  Het eigenschappen venster toont de 
gegevens, waaronder de aansluitnummers. 

Binnen het voorbeeld gebied kunt u de toewijzing van de aansluitnummers zien.  

In dit voorbeeld:  

¶ De eerste aansluittekst (Aansluittekst 00) bezit waarde ñ12ò en verschijnt aan het VERBREEK 
gedeelte van het contact 

¶ De tweede aansluittekst (Aansluittekst 01) bezit waarde ñ14ò en verschijnt aan het MAAK 
gedeelte van het contact 

¶ De derde aansluittekst (Aansluittekst 02) bezit waarde ñ11ò en verschijnt aan het algemene (P) 
gedeelte van het contact 

Dit is niet correct, de aansluitvolgorde moet als volgt zijn: 

¶  De eerste aansluittekst (Aansluittekst 00) MOET toegewezen zijn aan het P (algemene) gedeelte 
van het wisselcontact 

¶ De tweede aansluittekst (Aansluittekst 01) MOET toegewezen zijn aan het MAAK gedeelte van 
het wisselcontact 

¶ De derde aansluittekst (Aansluittekst 02) MOET toegewezen zijn aan het VERBREEK gedeelte 
van het wisselcontact 

Procedure  
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¶ Koppel als eerste het wisselcontact los van de spoel. 
Als de spoel een type toegewezen heeft, wordt de aansluitinformatie automatisch aan het 
wisselcontact (in de volgorde P,M,V) doorgegeven. 
U kunt dan niets aan de aansluitinformatie aanpassen, de aansluitinformatie binnen het type is 
ALTIJD sturend. 
U kunt een contact loskoppelen van de spoel door de componentnaam van het contact te 
veranderen in een nog niet gebruikte naam. Verander bijvoorbeeld -K6 in -K6A 

 

¶ Hernoem dit  > het contact is nu niet meer gekoppeld met de spoel, en zal veranderingen in de 
aansluitinformatie accepteren. 

¶ Dubbelklik het symbool. 

De Component eigenschappen dialoog verschijnt.  Het eigenschappen venster toont de 
gegevens, waaronder de aansluitnummers. 

¶ Pas nu de aansluitnummervolgorde aan door het invullen van 1,2,3 in de gewenste volgorde. Dat 
is 1 bij de algemene aansluiting, 2 bij de ñmaakò aansluiting en 3 bij de ñverbreekò aansluiting. U 
ziet welke verbinding op welke plaats binnen het symbool staat doordat de aansluitingen rood 
oplichten als u in het desbetreffende veld bij de aansluitgegevens klikt. Dit ziet nu zo uit: 

 

¶ Klik op OK, de dialoog wordt gesloten. 

¶ Klik (een keer) op het symbool, het wordt rood (geselecteerd) 

 

 

¶ Voer nu de opdracht Schema >Verbindingen>Herschikken  uit 

¶ Het symbool is nu aangepast: 
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¶  Sla het symbool op in de symbolenbibliotheek, de nieuwe interne volgorde van aansluitingen 
wordt meegenomen in het symbool. 

¶ Ken bij Component nu weer een spoel toe 

¶ De aansluitingen worden uit het type overgenomen 

 

¶ Voorbeeld: Relais heeft type MY2ZI2N-DC12 van Omron, bijbehorende contactbezetting is nu 
correct  

HINT: Via deze functie past u het geplaatste symbool aan.  

Wilt u ook in de toekomst de juiste contactvolgorde gebruiken moet u het symbool in een bibliotheek 
opslaan zodat u het in de toekomst kunt gebruiken. 

 

Definitie aansluitrichting 

 

 
SCHEMA ïVERBINDINGEN ï RICHTING  

 

Advanced 

Deze opdracht maakt het mogelijk de aansluitrichting te bepalen per aansluiting. 

 

Hint: De opdracht heeft uitsluitend uitwerking als de ñòAutomatisch verbindingen genererenò zoals 
beschreven op blad 321 functie actief is. 

Door de vorm van het symbool te analyseren kan SEE Electrical in de meeste gevallen de 
mogelijke aansluitrichtingen berekenen. (omhoog, omlaag, links, rechts). Soms maakt de vorm van een 
symbool het echter onmogelijk deze calculatie uit te voeren. In zo een geval neemt SEE Electrical 
gebruikersinstellingen over. 

De opdracht  maakt het mogelijk deze standaard instellingen vast te leggen. 
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¶ Voorbeeld: Twee lampen moeten altijd via een horizontale draad met elkaar verbonden worden. 
Gewenst resultaat: 

 

¶ Haal een lamp op uit de standaard bibliotheek en plaats deze lamp op een schemablad 

¶ Voer de opdracht Schema >Verbindingen>Richting uit. 

¶ Klik het bovenste aansluitpunt van de zojuist geplaatste lamp aan  

 

¶ Verander de richting naar ñLinksò 

¶ Sla deze lamp op in een bibliotheek, noem hem bijvoorbeeld ñLamp-linksò 

¶ Voer de opdracht Schema >Verbindingen>Richting  uit. 

¶ Verander nu de richting naar Rechts 

 

¶ Sla deze lamp op in een bibliotheek, noem hem bijvoorbeeld ñLamp-rechtsò 

¶ Zorg dat de optie ñAutomatisch verbindingen genererenò zoals beschreven op blad 321 aan staat. 

¶ Plaats ñlamp,rechtsò  

¶ Plaats ñlamp, linksò RECHTS naast de eerste lamp, aansluitpunten op dezelfde hoogte (Y-
coördinaat) 

¶ Het systeem plaatst automatisch een draad 

Definitie signaalnummer 
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 SCHEMA ïVERBINDINGEN ï DEFINITIE SIGNAALNUMMER  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk voor elke verbinding een definitie te maken hoe het aansloten signaal 
genoemd moet worden.  

Indien twee componenten op een draad zijn aangesloten, en ze bezitten beide verschillende regels, zal 
een van beide regels gekozen worden. 

Let erop dat u geen regel maakt die duplicaat draadnummers aanmaakt.  

Hoe maakt u een definitie: 

¶ Activeer de Schema>Verbindingen>Definitie signaalnummer functie  

¶ Klik het aansluitpunt van een geplaatst symbool aan waarvoor u een definitie wilt maken 

¶ Selecteer een beschikbaar component teken aan de linker kant en kopieer deze naar de rechter 

(Signaalnummer definitie) kant met behulp van de   knop. 

¶ Indien u een onderwerp wilt verwijderen kan dat door deze te selecteren en met de  knop te 
verwijderen. 

Wissen van een definitie: 

Gebruik de Wis definitie knop. 

 

 

Voorbeeld van een regel: 

 

Het scheidingsteken kan elke tekst bevatten, een enkel karakter maar ook een langere tekst. Denk 
bijvoorbeeld aan de tekst ñextò als deze toegewezen is aan de uitgaande (externe) kant van een klem. 
Resultaat van vorig voorbeeld: 
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De regel wordt samen met het symbool opgeslagen. 

HINT: Binnen de signaal setup dialoog Schema module Draden tab) is er een optie 

 "Negeer codering informatie in symboolò". Als deze optie geactiveerd is, wordt geen rekening meer 
gehouden met de individuele definities zoals zojuist uitgelegd maar de definitie van het signaal gebruikt.  

  

Weergave paneel 

 

SCHEMA ï WEERGAVEï VERBINDING 

SCHEMA ï WEERGAVE ï DRAADRICHTING 

 

 

Deze opdrachten maken het mogelijk de aansluitpunten zichtbaar te maken (Verbinding) en de 
aansluitingen als richtingknooppunten te presenteren of als aansluitnodes (Draadrichting). 

 

Tonen verbindingen 

 

 
SCHEMA ï WEERGAVEï VERBINDING ALT + I 

 

Deze opdracht laat de aansluitpunten op symbolen zien. Deze zijn normaal gesproken niet zichtbaar. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

Het eerste aansluitpunt wordt altijd geel getoond, de rest in een andere kleur: 
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Op die manier is het bijvoorbeeld eenvoudiger de interne aansluiting (geel) van de externe 
aansluiting(en) van klemmen te identificeren. 

 

Hint: Deze opdracht is uitsluitend beschikbaar als een tekening geopend is. 

 

Verdeel- schakelinrichting categorie ï Paneelbouw 
module 
 

Deze categorie bevat verschillende opdrachten, speciaal voor het opzetten van verdeel- 
schakelinrichtingen. U kunt rails, kabelkanalen en panelen tekenen. De opdrachten verschijnen alleen als 
u over de paneelbouw module beschikt. 

Verdeel- schakelinrichting, algemeen 

Sneltoetsen plaatsing binnen paneelbouw 

¶ Indrukken van de ñHò toets onderdrukt de componentnaam tijdens het plaatsen. 

¶ Indrukken van de ñHò toets, samen met de ñ2ò toets onderdrukt de componentnaam van het tweede 

component indien een product bestaat uit meerdere componenten (meerdere types en/of subtypes).  

Koppelen en losmaken van paneelbouwsymbolen 
Zoals reeds aangegeven, worden paneelbouwcomponenten bij het plaatsen op de montagerail gekoppeld aan deze 

rail en vanaf dat moment als één geheel gezien. Hierin is dus ook het verschil te zien tussen symbolen gegroepeerd 

als paneelbouwcomponent en symbolen die niet gegroepeerd zijn dan wel niet als paneelbouwcomponent 

gegroepeerd zijn. Deze laatste twee symbolen zullen niet gekoppeld worden aan de rail. 

Om na koppeling van symbolen op een rail, deze toch weer los te kunnen maken, dient men gebruik te maken van de 

functietoets F7, deze vertegenwoordigd de functie: ñSelecteer Componentò. Dit wil zeggen: Selecteer component 

uit een groep componenten. Door het koppelen van de paneelbouwsymbolen op de rail is het een groep componenten 

geworden en met de functietoets F7 kunnen de losse elementen weer worden losgemaakt van het geheel. 

TIP: Het is ook mogelijk door middel van een venster (selectie met gelijktijdig ingedrukte Ctrl en Shift toets) een 

selectie te maken van componenten die op de rails zitten. Gebruik vervolgens de rechter muistoets om de positie via 

ñVerplaatsenò 

Selectielijst Paneelbouwcomponenten 
De kracht van de SEE Electrical Paneelbouwmodule ligt in het feit dat de gebruikte symbolen in de schemaôs via de 

artikeldatabase gekoppeld zijn aan paneelbouwsymbolen of afmetingen (LxHxB) van een universeel 

paneelbouwcomponent. Als de schemaôs gereed zijn, maar ook tussentijds, is er een selectielijst ontstaan die in de 



 

368  ¶  SEE Electrical opdrachten Handleiding SEE Electrical V7R2 

paneelbouwmodule kan worden opgevraagd. Het pictogram dat deze functie vertegenwoordigd is afgebeeld in de 

onderstaande afbeelding. 

 

 
 

Als er op dit pictogram geklikt wordt, verschijnt de selectielijst, zie volgende afbeelding. 

 

 
 

Zoals in de vorige afbeelding te zien is, is er een lijst opgenomen van gebruikte componenten in de schemaôs van het 

actieve project. Deze zijn te selecteren door erop te klikken en vervolgens op ñOphalenò te klikken. 

Daarnaast zijn er nog een 3-tal functies opgenomen: 

Plaats volgens instelling:  
 

 
 

Vrij, Horizontaal Links-Rechts, Verticaal Beneden-Omhoog. Horizontaal Rechts-Links, Verticaal Omhoog-Beneden 

 

Deze functie kan men gebruiken als men meer dan één component geselecteerd heeft om ze ofwel zelf te plaatsen 

(Vrij), ofwel automatisch te laten plaatsen in horizontale of verticale volgorde. Hierbij dient men wel het tweede 

item duidelijk aan te geven, zijnde de afstand tussen de componenten om overlapping te voorkomen. 

 

Afstand tussen componenten: Om componenten netjes in een paneel te plaatsen kan men hier een vaste afstand 

opgeven die in acht genomen moet worden. Zo houdt SEE Electrical bij zowel het automatisch als handmatig 

plaatsen van de symbolen deze afstand aan. 

 

Artikelen direct uit artikeldatabase toevoegen: Als op deze knop geklikt wordt, opent de typedatabase en kan men 

componenten toevoegen aan de selectielijst. 
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Elementen paneel 

 

 

Verdeel-schakelinrichting 

 

 
VERDEEL-SCHAKELINRICHTING ï ELEMENTEN ï VERDEEL-
SCHAKELINRICHTING 

  

 

Het tekenen van een Verdeel- Schakelinrichting is vergelijkbaar met het tekenen van een rechthoek in een SEE 

Electrical tekening. 

Door gebruik te maken van deze functie geeft SEE Electrical aan het paneelcomponent een aantal eigenschappen 

mee en wordt het component opgenomen in de lijsten. In de volgende afbeelding zijn de eigenschappen van een 

paneelcomponent opgenomen. 

 

 

HINT: Panelen krijgen automatisch tekst toegewezen zoals functie(=)/locatie(+), type etc. 
Al die informatie is ook beschikbaar in diverse grafische lijsten. 
Dubbelklik op het paneel om de informatie te zien. 

Zie ook: 

ñVerdeel-schakelinrichtingò zoals beschreven op blad 369 

ñRailò zoals beschreven op blad 369 

ñTekenen kabel/draadkanaalò zoals beschreven op blad 373 

 

Rail 
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VERDEEL-SCHAKELINRICHTING ï ELEMENTEN ï RAIL  

 

Met deze functie tekent u een rail in een paneel in. De rail wordt na het plaatsen automatisch gegroepeerd en 

voorzien van componentcode ñUò.  

Deze groepering maakt het mogelijk dat u een type aan de rail kunt toewijzen, waardoor de aan het type gerelateerde 

gegevens in uw materiaallijst gebruikt kunnen worden. 

De paneel componenten kunnen op deze rail worden ñgekliktò en zijn automatisch met de rail verbonden na het 

plaatsen. De componenten kunnen op de rail verschoven worden en ook weer uitgelijnd worden tegen elkaar zodat 

tussenvoegen van componenten altijd mogelijk is.  

 

Klik op het  pictogram, de volgende dialoog verschijnt: · 

 
 

Plaatsen rail met vaste (bekende) lengte) 

U heeft de keuze direct een breedte, lengte en hoek in te vullen, waarna de rail aan de muiscursor hangt 

¶ Verdeel- Schakelinrichting, Elementen, Rail 

¶ Vul de breedte in 

¶ Vul de lengte in 

¶ (Optioneel) Vul de hoek in 

¶ Plaats de rail in uw tekening 
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¶ Het aanpassen van lengte van een bestaande rail is mogelijk door erop te dubbelklikken.  

er wordt dan een dialoog zichtbaar: 

 
 

¶ Verander de lengte op deze plek, de rail wordt dan aangepast. 

Let op, gebruik niet de ñTrackers (Plaats markers op geselecteerde elementen) functie, hoewel u de rail 

ermee kunt aanpassen zal de nieuwe lengtemaat in dat geval niet correct worden doorgegeven aan de 

materiaallijstò 

Inpassen rail tussen twee punten 

Het is nu mogelijk de lengte van een rail afhankelijk te maken van twee punten die u binnen een tekening selecteert. 

Uit die informatie wordt de lengte en de hoek van de rail afgeleid. 

U moet wel nog de railbreedte invoeren. Het is mogelijk een aantal hulplijnen te plaatsen waarmee u de positie van 

de rail kunt bepalen.  

Voorbeeld: Er moet een nieuwe rail worden ingepast tussen de twee markeringen: 
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¶ Verdeel- Schakelinrichting, Elementen, Rail 

 

¶ Klik op  ñMarkeer invoegpuntenò 

¶ Voordat u verder gaat kan het handig zijn de ñSnap aan elementenò functie in te schakelen mocht dit nog 

niet actief zijn. 

 

 

¶ Selecteer daarna het eerste punt en klik de linker muistoets 

¶ U ziet een stippellijn, deze begint bij het startpunt, aan de cursor. Zo ziet u precies waar het startpunt is. 

¶    

¶ Selecteer daarna het tweede punt en klik de linker muistoets 
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¶ De dialoog verschijnt, met de lengte zoals deze uit de tekening is bepaald. 

¶ klik op ñInvoegen railò 

¶ Plaats de rail in uw tekening 

HINTS:  

Rails krijgen automatisch tekst toegewezen zoals functie(=)/locatie(+), type etc. Al die informatie is ook 
beschikbaar in diverse grafische lijsten. Dubbelklik op de rails om de informatie te zien. 
 
Als componenten op een rail worden geplaatst, worden ze er automatisch mee verbonden. Als de rails 
verplaatst wordt, gaan de componenten mee. 
 
Als u een of meerdere componenten wilt verwijderen van de rail kunt u dit met de ñSelecteer componentò 
zoals beschreven op blad 193 opdracht of F7 doen. 
 
Nadat u op een rail dubbelklikt kunt u de lengte aanpassen in het lengte veld. De rail wordt dan aan de 
ingevoerde lengte aangepast. 
 
Gebruik de Markers op geselecteerde elementen functie NIET om de rail te verlengen of in te korten. 
Grafisch werkt dit wel, maar de lengte wordt dan niet overgenomen 

Zie ook: 

ñVerdeel-schakelinrichtingò zoals beschreven op blad 369 

ñTekenen kabel/draadkanaalò zoals beschreven op blad 373 

Tekenen kabel/draadkanaal 

 

 
VERDEEL-SCHAKELINRICHTING ï ELEMENTEN ï 
KABEL/DRAADKANAAL 

 

 

Met deze functie tekent u een kanaal in een paneel in. Het kanaal wordt na het plaatsen automatisch gegroepeerd en 

voorzien van componentcode ñUò.  

Deze groepering maakt het mogelijk dat u een type aan het draadkanaal kunt toewijzen, waardoor de aan het type 

gerelateerde gegevens in uw materiaallijst gebruikt kunnen worden. 

 

Klik op het  pictogram, de volgende dialoog verschijnt: 
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Plaatsen kanaal met vaste (bekende) lengte) 

U heeft de keuze direct een breedte en lengte in te vullen, waarna de rail aan de muiscursor hangt 

¶ Verdeel- Schakelinrichting, Elementen, Kabel/draad kanaal 

¶ Vul de breedte in 

¶ Vul de lengte in 

¶ (Optioneel) Vul de hoek in 

¶ Plaats het kanaal in uw tekening 

 
¶ Het aanpassen van lengte van een bestaand kanaal is mogelijk door erop te dubbelklikken.  

Er wordt dan een dialoog zichtbaar: 
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¶ Verander de lengte op deze plek, de rail wordt dan aangepast. 

Let op, gebruik niet de ñTrackers (Plaats markers op geselecteerde elementen) functie, hoewel u de rail 

ermee kunt aanpassen zal de nieuwe lengtemaat in dat geval niet correct worden doorgegeven aan de 

materiaallijstò 

Inpassen kanaal tussen twee punten 

Het is nu mogelijk de lengte van een rail afhankelijk te maken van twee punten die u binnen een tekening selecteert. 

Uit die informatie wordt de lengte en de hoek van de rail afgeleid. 

U moet wel nog de railbreedte invoeren. Het is mogelijk een aantal hulplijnen te plaatsen waarmee u de positie van 

de rail kunt bepalen.  

Voorbeeld: ·Er moet een nieuw kanaal worden ingepast tussen de twee markeringen: 

 

¶ Verdeel- Schakelinrichting, Elementen, Kabel/Draad kanaal 
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¶ Klik op  ñMarkeer invoegpuntenò 

¶ Voordat u verder gaat kan het handig zijn de ñSnap aan elementenò functie in te schakelen mocht dit nog 

niet actief zijn. 

 

 

¶ Selecteer daarna het eerste punt en klik de linker muistoets 

¶ U ziet een stippellijn, deze begint bij het startpunt, aan de cursor. Zo ziet u precies waar het startpunt is. 

   

¶ Selecteer daarna het tweede punt en klik de linker muistoets 
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¶ De dialoog verschijnt, met de lengte zoals deze uit de tekening is bepaald. 

¶ klik op ñInvoegen kanaalò 

¶ Plaats het kanaal in uw tekening 

HINTS: 

1 Kabelkanalen krijgen automatisch tekst toegewezen zoals functie(=)/locatie(+), type etc. Al deze 
informatie is ook beschikbaar in diverse grafische lijsten. Dubbelklik op het kabelkanaal om de informatie 
te zien. 
 
2. De componentomschrijvingen bevatten vaak teveel tekst om ze duidelijk in het paneel te kunnen 
plaatsen. In een dergelijk geval kunt u gebruik maken van de index tabel via Paneel > Functies 
>Indexeren componenten. Deze opdracht is uitsluitend binnen Paneelbouw beschikbaar. 
 
3. Nadat u op een kabelkanaal dubbelklikt kunt u de lengte aanpassen in het lengte veld. Het kabelkanaal 
wordt dan aan de ingevoerde lengte aangepast. 

 

Zie ook: 

ñVerdeel-schakelinrichtingò zoals beschreven op blad 369 

ñRailò zoals beschreven op blad 369 

 

Functies Paneel 

 

 

Indexeren componenten 

 

 
VERDEEL-SCHAKELINRICHTING ï FUNCTIES ï INDEXEREN 
COMPONENTEN 

  

 

Standard 
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Deze opdracht maakt het mogelijk een referentietabel naast de paneel lay-out te plaatsen. Alle 
componentnamen worden dan door een positienummer vervangen, waarna u aan de hand van het 
positienummer de componentcode kunt opzoeken in de tabel.  

Indien u de opdracht gebruikt op een blad waarop ten minste een enkel component staat, laat SEE Electrical een 

symbolenbibliotheek (IndexTabelsSymb) zien waaruit u een voor uw toepassing geschikte lay-out voor de 

indextabel kunt kiezen.  

 

Maak uw keuze en klik OK. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

Er wordt automatisch een tabel aan uw cursor geplaatst, volgens de geselecteerde lay-out. 

Als het aantal componenten groter is dan het Max. aantal binnen de tabel kunt u een andere tabel 
kiezen. Wis in dat geval de index en plaats de nieuwe tabel.  

 

Voorbeeld: Alle componentnamen zijn opgenomen in de tabel, en er werd een referentie bij elke 
componentnaam in de vorm van een nummer geplaatst: 

In dit geval, itemnummer vier is "-F3". 

 

 

De tekeningsjablonen voor de index kunnen nu door de gebruiker worden aangepast. Een nieuwe 

symbolenbibliotheek, IndexTablesSymb, bevat symbolen die gebruikt kunnen worden.  
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Als de opdracht ñIndexeren componentenò binnen de paneelbouw wordt aangeroepen kunt u de gewenste lay-

out van de indextabel direct binnen de symbolendatabase selecteren.  

 

 
 

Er verschijnt een foutboodschap als het aantal componenten groter is dan het aantal beschikbare plaatsen binnen 

de tekeningsjabloon  

Als er al een index binnen de tekening aanwezig is, wordt deze geüpdatet met de meest recente gegevens. 

Vermelding klemmen in indextabel 

 

Binnen de paneelbouw eigenschappen is het mogelijk te bepalen of in de indextabel per klemmenstrook slechts een 

enkele klem of alle klemmen getoond worden.  
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Aanmaak sjabloon voor indexen: 

Het tekeningsjabloon wordt aangemaakt met geometrie en specifieke teksten. 

* #Lines <aantal regels> <Afstand tussen regels> 

Deze waarde stelt het aantal regels in en de afstand in mm tussen de regels, ook Boven naar 
beneden of Beneden naar boven richting van de tekening (negatieve afstand-> Beneden naar 
boven).  

De tekst moet met attribuut ñNormaalò zijn geplaatst, en mag op elke willekeurige positie binnen het 
tekeningsjabloon bestaan. 

Voorbeeld: #Lines 30 4   of   #Lines 30 -4 

 

* #Columns <Aantal kolommen> <Afstand tussen kolommen> 

Deze waarde is uitsluitend noodzakelijk als u meer dan een enkele kolom gebruikt. 

De tekst moet met attribuut ñNormaalò zijn geplaatst, en mag op elke willekeurige positie binnen het 
tekeningsjabloon bestaan 

Voorbeeld: #Columns 2 36 

 

* #Start <formaat nummer> 

De tekst moet aanwezig zijn, met attribuut ñNormaalò. Dit attribuut %2d formatteert het nummer met 
minimum 2 digits, zoals 01, 02, .., 10, é, 99, 100... 

 

* Voeg tekst toe met attribuut ñNormaalò en de component tekst IDôs die u wilt zien. 

#160010  componentnaam of klem naam/scheidingsteken/nummer 

#140020  component functie(=) 

#140050  component locatie(+) 

 

* Geometrie toevoegen. 

Op layers 450, 451 en 452 moet u lijnen voor de afzonderlijke cellen plaatsen die de index 
informatie bevatten. 

Lijnen voor de kopregel mogen niet in deze layers staan. 
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Groepeer de geometrie en de tekst als ñPaneelbouw,ComponentIndexTabelò 

Sla het symbool op in de "IndexTableSymb.ses" bibliotheek. 

 

Vergelijk componenten paneel-schema 

 

 
VERDEEL-SCHAKELINRICHTING ï FUNCTIES ï VERGELIJK 
COMPONENTEN PANEEL ïSCHEMA 

 

 

Advanced 

Deze opdracht maakt het onder andere mogelijk de inhoud van de schema en de paneelbouw module 
met elkaar te vergelijken. Daarmee kunnen verschillen worden opgespoord zoals een type dat binnen de 
schema module is aangepast, terwijl deze in het paneel al geplaatst was.  

¶ Voer de opdracht uit. 

De volgende dialoog verschijnt: 
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* Actie paneel 

Klik de "Stel achtergrondkleur in van extra componenten " optie om componenten te 
accentueren die wel in het paneel, maar niet in de schema module bestaan. 

Klik de " Stel achtergrondkleur in van componenten die een gewijzigd type hebben" optie 
in om componenten te accentueren waarvan het type na het plaatsen is aangepast. 

Stel de gewenste achtergrondkleur in voor de aanwezige componenten (standaard is dit groen). 

Klik de "Hernoem extra componenten" optie om componenten te updaten die zowel in schema 
alsook in paneelbouw bestaan met hetzelfde type, maar verschillende namen. 

Klik de "Rapportage" optie uit in het geval dat u geen TXT bestand hebben wil met alle 
wijzigingen erin. (optie staat standaard aan) 

Voer een afwijkend pad en aan in indien gewenst 

Klik op Bewerk open tekeningen om alleen de open tekeningen te bewerken. 

Of 

Klik op Bewerk alle tekeningen om alle projecttekeningen te bewerken. 

U ziet de gemarkeerde componenten binnen het paneel. 

 

Om de markeringen te annuleren 

¶ Klik op de opdracht. 

¶ Klik de "Resetten achtergrondkleur van paneel componentenò" optie aan 

¶ Klik op de Bewerk open tekeningen of Bewerk alle tekeningen knop om het proces te starten. 

De accentkleur wordt verwijderd. 

 

Hint: Als u de componenten hebt aangepast die gecorrigeerd moesten worden kunt u de ñWis niet 
gebruikte artikelgegevens uit projectò op blad 257  optie gebruiken, daarmee wordt type historie gewist en 
zal de vergelijk opdracht vanaf dat moment alleen nieuwe wijzigingen aangeven. 

 

Functie(=)/Locatie(+) paneel 

 

 

Functie(=)/locatie(+) venster tekenen 

 

 
VERDEEL-SCHAKELINRICHTING ï FUNCTIE(=)/LOCATIE(+) ï 
FUNCTIE(=)/LOCATIE(+) VENSTER 

 

 

Standard 

Deze opdracht maakt het mogelijk een selecte te omvatten door middel van een rechthoek, waarna alle 
componenten binnen deze rechthoek een nieuwe (zelfde) functie(=)/locatie(+) toegewezen kunnen 
krijgen. 
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De opdracht is uitsluitend beschikbaar als de "Gebruik Functie/Locatie management" optie binnen de 
Algemeen tab van de projecteigenschappen actief is. 

 

HINT: Het is de bedoeling dat de aan de functie(=)/locatie(+) venster toegekende functie(=)/locatie(+) 

afwijkt van de functie(=)/locatie(+) van het blad. 

 

HINT: U kunt het gebruikte lijntype voor het functie(=)/locatie(+) venster instellen via de Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. instelling binnen de project instellingen. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik het eerste punt van de rechthoek. 

¶ Klik het tweede (tegenoverliggende) punt van het venster, zodat een rechthoek gevormd wordt die 
alle gewenste componenten omvat. 

Er verschijnt een dialoog  

¶ Definieer de functie(=)/locatie(+) voor het omvatte gebied. 

¶ Klik OK om te bevestigen. 

Een bericht verschijnt. 

¶ Klik JA om alle componenten binnen het functie(=)/locatie(+) venster te hernoemen. 

Het gebruikte lettertype voor het functie(=)/locatie(+)venster kan ingesteld worden in het Windows 
register: 

¶ Voeg een tekst toe in een tekening, met attribuut ñNormaalò. 

¶ Stel het lettertype en eigenschappen van die tekst in zoals gewenst  

¶ Sleep de tekst in een symbolen bibliotheek en sla hem op. 

¶ Wijzig de registersleutel: 

HKey_CurrentUser\Software\CAEDevelopment\SEE Electrical\Version V7R2\1000\ 

In de DefaultCrossRefFont instelling kunt u de instelling aanpassen zodat deze de naam van het 
symbool bevat, bijvoorbeeld: 

MijnSymbolen\Tekst\TekstBox 

Weergave paneel 

 

 

 

VERDEEL-SCHAKELINRICHTING ï WEERGAVEï VERBINDING  

Deze opdracht maakt het mogelijk de aansluitpunten zichtbaar te maken  

Het eerste aansluitpunt  (Verbinding 0) verschijnt altijd in een gele kleur,  de andere aansluitpunten in een 
paars tint.  
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Railcomponenten paneel 

  
 

 

Deze functies maken het mogelijk de geplaatste railcomponenten  te optimaliseren door ze na plaatsing tegen elkaar 

uit te lijnen. 

Selecteer een rail waarbij openingen tussen de componenten zitten.  

Gebruik een van de twee opdrachten Uitlijnen Links of Uitlijnen Rechts. 

Alle componenten worden vervolgens tegen het meest linkse of meest rechts component uitgelijnd.  

 

Voorbeeld laat het resultaat zien van de ñUitlijnen Linksò opdracht 

 

 
VERDEEL-SCHAKELINRICHTING ï LINKS UITLIJNEN  

 
VERDEEL-SCHAKELINRICHTING ï RECHTS UITLIJNEN  

 

 

Zie ook  

 

ñPaneelbouwò zoals beschreven op blad 89  

Huisinstallatie categorie ï Huisinstallatie module 
Deze categorie bevat verschillende opdrachten om binnen de huisinstallatie muren en andere objecten te 
tekenen.  

Muren paneel 

 

Maak muur 
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HUISINSTALLATIE ï MUREN ï MAKEN   

 

Deze opdracht maakt het mogelijk muren te tekenen in de plattegrond. 

 

¶ Controleer de schaalinstellingen in de. 

¶ Voer de opdracht uit. 

De Muur dimensie dialoog verschijnt, deze toont de standaard ingestelde muurdikte, welke 
ingesteld staat in de ñHuisinstallatie bladeigenschappenò op blad 185  

 

¶ Pas de muurdikte aan indien noodzakelijk. 

¶ klik OK. 

¶ Klik het startpunt van de muur. 

¶ Klik het eindpunt van de muur. 

of 

¶ Druk op de spatiebalk. 

¶ Voer de hoek en de lengte in  

 

Hint: De eenvoudigste en snelste manier om muren te tekenen is ze ongeveer te tekenen met behulp van 
de cursor. Later kunt u dan de echte lengte toekennen met behulp van de daarvoor geschikte opdrachten.  

 

Zie ook: 

ñMaak muurò zoals beschreven op blad 384 

ñHoek aanpassen van murenò zoals beschreven op blad 386 

ñLengte van de muren aanpassenò zoals beschreven op blad 387 
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Muren verplaatsen 

 

 
HUISINSTALLATIE ï MUREN ï VERPLAATSEN  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk bestaande muren te verplaatsen binnen uw plattegronden. 

De lengte van tegenoverliggende muren (aspect ratio van het gebouw ) wordt ook aangepast. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik op de muur die verplaatst moet worden. 

¶ Verplaats de cursor op het raster. 

De muren die aan de verplaatste muur vast zitten veranderen hun lengte. De lengte wordt zichtbaar 
op de tekening: 

 

¶ Klik de linker muistoets als de muren op de juiste plaats staan. 

¶ Rechtsklik om de opdracht te beëindigen. 

 

Zie ook: 

ñMaak muurò zoals beschreven op blad 384 

ñHoek aanpassen van murenò zoals beschreven op blad 386 

ñLengte van de muren aanpassenò zoals beschreven op blad 387 

 

Hoek aanpassen van muren 

 

 
HUISINSTALLATIE ï MUREN ï HOEK   

 

Deze opdracht maakt het mogelijk de hoek van bestaande muren te veranderen binnen uw plattegronden. 

 

¶ Selecteer de opdracht. 

Terwijl u de cursor over de muren beweegt ziet u de hoek van de muur  
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Klik op de muur om deze aan te passen. 

¶ Voer de gewenste waarde in. 

¶ Klik OK. 

De hoek is aangepast, net als de muren die ermee verbonden zijn. 

¶ Rechtsklik om de opdracht te beëindigen  

 

Zie ook: 

ñMaak muurò zoals beschreven op blad 384 

ñHoek aanpassen van murenò zoals beschreven op blad 386 

ñLengte van de muren aanpassenò zoals beschreven op blad 387 

Lengte van de muren aanpassen 

 

 
HUISINSTALLATIE ï MUREN ï LENGTE   

 

Deze opdracht maakt het mogelijk de lengte van bestaande muren te veranderen binnen uw 
plattegronden  

De lengte van tegenoverliggende muren (aspect ratio van het gebouw ) wordt ook aangepast. 

 

¶ Selecteer de opdracht. 

Terwijl u de cursor over de muren beweegt ziet u de lengte van de muur  

Klik op de muur om deze aan te passen. 

¶ Voer de gewenste waarde in. 

¶ Klik OK. 

De lengte is aangepast, net als de muren die ermee verbonden zijn. 

¶ Rechtsklik om de opdracht te beëindigen  

 

Zie ook: 

ñMaak muurò zoals beschreven op blad 384 

ñHoek aanpassen van murenò zoals beschreven op blad 386 

ñLengte van de muren aanpassenò zoals beschreven op blad 387 

 

Opening paneel 

 

Opening maken 
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HUISINSTALLATIE ï OPENING ï MAKEN   

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een opening in een bestaande muur te maken. 

HINT: Deze opdracht is uitsluitend beschikbaar als er een muur is. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

De volgende dialoog verschijnt: 

 

¶ Voer de breedte van de opening in. 

¶ Klik OK. 

¶ Klik op de gewenste plaats op de muur om de opening te maken. De opening wordt automatisch in 
de juiste (muur)hoek geplaatst. 

 

¶ Rechtsklik om de opdracht te beëindigen  

 

Hint: De eenvoudigste en snelste manier om openingen te tekenen is ze ongeveer te tekenen met behulp 
van de cursor. Later kunt u de juiste positie bepalen.  

 

Zie ook 

ñOpening verplaatsenò op blad 388 

ñBreedte aanpassenò op blad 392 

ñPlaats aanpassenò op blad 392 

Opening verplaatsen 
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HUISINSTALLATIE ï OPENING ï VERPLAATSEN  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een opening in een bestaande muur te verplaatsen. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik op de opening die verplaatst moet worden. 

¶ Verplaats de cursor op het raster om de nieuwe startpositie van de opening te bepalen. 

¶ Klik de linker muistoets om te plaatsen. 

¶ Rechtsklik om de opdracht te beëindigen  

 

Deuren Paneel 

 

Deuren tekenen 

 

 
HUISINSTALLATIE ï DEUR ï MAKEN  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk deuren in bestaande muren te plaatsen. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ De volgende dialoog verschijnt: 

 

 

¶ Geef de gewenste deurbreedte in (mm). 

¶ Klik op de gewenste plaats op de muur om de deur te plaatsen. De deur wordt automatisch in de 
juiste (muur)hoek geplaatst. 

¶ Gebruik de spatiebalk om de deur positie ten opzichte van de muur te veranderen met steeds 90 
graden. 
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¶ Rechtsklik om de opdracht te beëindigen  

 

Hint: De eenvoudigste en snelste manier om openingen te tekenen is ze ongeveer te tekenen met behulp 

van de cursor. Later kunt u de juiste positie bepalen 

Zie ook 

ñDeuren verplaatsenò zoals beschreven op blad 390 

ñBreedte aanpassenò zoals beschreven op blad 392 

ñPlaats aanpassenò zoals beschreven op blad 392 

Deuren verplaatsen 

 

 
HUISINSTALLATIE ï DEUR ï VERPLAATSEN  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een deur in een bestaande muur te verplaatsen. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik op de deur die verplaatst moet worden. 

¶ Verplaats de cursor op het raster om de nieuwe startpositie van de opening te bepalen. 

¶ Gebruik de spatiebalk om de deur positie ten opzichte van de muur te veranderen met steeds 90 
graden. 

¶ Klik de linker muistoets om te plaatsen. 

¶ Rechtsklik om de opdracht te beëindigen  

 

Zie ook 

ñDeuren tekenenò zoals beschreven op blad 389 

ñBreedte aanpassenò zoals beschreven op blad 392 

ñPlaats aanpassenò zoals beschreven op blad 392 

 

Venster paneel 

 

Venster tekenen 
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HUISINSTALLATIE ï VENSTER ï MAKEN  

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een venster in een bestaande muur te plaatsen. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

De volgende dialoog verschijnt: 

 

¶ Geef de gewenste deurbreedte in (mm). 

¶ Klik op de gewenste plaats op de muur om het venster. Het venster wordt automatisch in de juiste 
(muur)hoek geplaatst. 

 

¶ Rechtsklik om de opdracht te beëindigen. 

¶  

Hint: De eenvoudigste en snelste manier om vensters te tekenen is ze globaal te tekenen met behulp van 
de cursor. Later kunt u de juiste positie bepalen 

 

Zie ook 

 

ñVensters verplaatsenò zoals beschreven op blad 391 

ñBreedte aanpassenò zoals beschreven op blad 392 

ñPlaats aanpassenò zoals beschreven op blad 392 

 

Vensters verplaatsen 

 

 
HUISINSTALLATIE ï VENSTER ï VERPLAATSEN   

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een venster in een bestaande muur te verplaatsen. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik op de deur die verplaatst moet worden. 

¶ Verplaats de cursor op het raster om de nieuwe startpositie van het venster te bepalen. 
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¶ Klik de linker muistoets om te plaatsen. 

¶ Rechtsklik om de opdracht te beëindigen  

 

Zie ook 

ñVenster tekenenò zoals beschreven op blad 390 

ñBreedte aanpassenò zoals beschreven op blad 392 

ñPlaats aanpassenò zoals beschreven op blad 392 

Algemene opdrachten huisinstallatie 

Breedte aanpassen 

 

 

 

 

HUISINSTALLATIE ï OPENING ï BREEDTE 

HUISINSTALLATIE ï DEUR ï BREEDTE 

HUISINSTALLATIE ï VENSTERï BREEDTE 

  

 

Deze opdrachten zijn algemeen toepasbaar voor openingen, deuren en vensters. 

Ze maken het mogelijk de breedte van het geselecteerde element aan te passen. 

 

¶ Klik het gewenste element. 

¶ Klik op de juiste opdracht. 

¶ De volgende dialoog verschijnt: 

 

 

¶ Type de gewenste waarde. 

¶ Klik OK. 

Plaats aanpassen 

 

 

 

 

HUISINSTALLATIE ï OPENING ï PLAATS 

HUISINSTALLATIE ï DEUR ï PLAATS 

HUISINSTALLATIE ï VENSTER ï PLAATS 

 

 

Deze opdrachten zijn algemeen toepasbaar voor openingen, deuren en vensters. 
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Ze maken het mogelijk de positie van het geselecteerde element aan te passen. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik op de rechter of linker zijde (of boven/beneden) naast de deur, opening of venster.  

¶ U ziet de lengte van de muur. 

¶ Klik met de linker muistoets  

De volgende dialoog verschijnt: 

 

¶ Voer de nieuwe waarde in. 

¶ Klik OK. 

De opening /deur/venster wordt verplaatst naar de nieuwe positie. 

¶ Rechtsklik om de opdracht te beëindigen. 

 

Ruimten Paneel 

 

Calculatie van gebied 

 

 HUISNSTALLATIEï RUIMTEN ï GEBIED  

Standard 

Deze opdracht maakt het mogelijk de oppervlakte berekenen van de ruimten binnen uw huisinstallatie 
tekeningen  

Voer de opdracht uit. 

De oppervlakte van de ruimten wordt berekend en verschijnt als tekst op uw huisinstallatietekening. 
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Kabel paneel 

 

Deze opdrachten binnen dit paneel maken het mogelijk verbindingen (draden en kabels) tussen 
huisinstallatie symbolen. 

 

Kabel/draad als Spline 

 

 
HUSINSTALLATIE ï KABEL ï SPLINE  

 

Basic 

Deze opdracht maakt het mogelijk een draad of kabel verbinding tussen huisinstallatie symbolen te 
tekenen met behulp van een Spline. 

 

HINT: Er moeten huisinstallatiesymbolen op de tekening staan voordat deze opdracht gebruikt kan 

worden. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik op het eerste huisinstallatie symbool waarmee u de verbinding wil maken. 

¶ Klik op het tweede symbool waar de verbinding moet eindigen. 

SEE Electrical verbindt de beide symbolen met een rechte lijn. 

¶ Verplaats de cursor, de verbinding wordt als een rubberdraad gelegd. 

¶ Verplaats de cursor totdat de verbinding correct. 

 

¶ Klik de linker muistoets om de verbinding te bevestigen. 

¶  Rechtsklik om de opdracht te beëindigen. 

 

U kunt nu de eigenschappen van de verbinding bekijken en wijzigen 

¶ Dubbelklik op de verbinding. 

De volgende dialoog verschijnt: 
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¶ Voer de gewenste waarden in. 

¶ Klik OK. 

Kabel/draad als lijn 

 

 
HUISINSTALLATIE ï KABEL ï LIJN   

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een draad of kabel verbinding tussen huisinstallatie symbolen te 
tekenen met behulp van een lijn/polygoon 

 

HINT: Er moeten huisinstallatiesymbolen op de tekening staan voordat deze opdracht gebruikt kan 

worden. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Klik op het eerste huisinstallatie symbool waarmee u de verbinding wil maken. 

¶ Klik op het tweede symbool waar de verbinding moet eindigen. 

SEE Electrical verbindt de beide symbolen met een rechte lijn. 

Er verschijnt een pijl die u de mogelijkheid geeft een polygoon te tekenen. 

¶ Verplaats de pijl naar het eerste ñknikpuntò van de verbinding.  

¶ Gebruik de linker muistoets om te plaatsen. 

¶ Verplaats de pijl naar het volgende ñknikpuntò van de verbinding. 

¶ Gebruik de linker muistoets om te plaatsen. 

Het resultaat is: 

 

¶ Herhaal de vorige stappen totdat de verbinding voldoet aan uw wensen. 
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of 

¶ Rechtsklik om de opdracht te beëindigen. 

 

U kunt nu de eigenschappen van de verbinding bekijken en wijzigen 

¶ Dubbelklik op de verbinding. 

De volgende dialoog verschijnt: 

 

 

¶ Voer de gewenste waarden in. 

¶ Klik OK. 

 

Zie ook: 

ñKabel/draad als Splineò op blad 394 

Kabelhoogte 

 

 
HUISINSTALLATIE ï KABEL ï HOOGTE  

 

Standard 

Deze opdracht maakt het mogelijk de kabelhoogte te tonen en aan te passen. 

 

¶ Voer de opdracht uit. 

De vorm van de cursor verandert in . 

¶ Selecteer de kabel die als lijn getekend moet zijn, waarvan u de hoogte wilt aanpassen. 

Er verschijnt een dialoog die de kabelhoogte toont: 
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¶ Geef de nieuwe waarde(n) in zoals gewenst en klik OK. 

De hoogte van de kabel werd aangepast. 

HINT: De standaard kabelhoogte kan worden aangepast in de blad eigenschappen van de Huisinstallatie 

module.  

Zie ook: ñHuisinstallatie bladeigenschappenò op blad 184 

Standaard paneel 

 

 

Dit paneel biedt de mogelijkheid voor drie functies een selectielijst te maken: 

Zekeringgroep 

Montagehoogte 

Ruimtenaam 

Bij het aanklikken van het selectiepijltje achter de opties in het standaardmenu verschijnt een selectievenster. 
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In deze lijst kunt u standaard waarden invullen. Bestaande waarden kunnen worden aangepast en in positie worden 

verschoven zodat de meest gebruikte waarden bovenaan staan. 

Dit is mogelijk voor de zekeringgroep, de montagehoogtes van producten en de ruimtes. 

De waarden die ingevuld zijn kunnen gebruikt worden in de bladeigenschappen van het huisinstallatie 

tekeningsjabloon. 

Indien u de bladeigenschappen oproept via een rechtsklik op een blad (er mag niets geselecteerd zijn) verschijnt dit 

menu: 
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Bij deze eigenschappen kunt u de waarde selecteren uit de lijst. De waarde wordt later doorgegeven aan alle 

componenten die u nieuw op het huisinstallatieblad plaatst. 

 

Automatisch draaien paneel 

 

 

Deze functie zorgt ervoor dat het automatisch draaien van symbolen die opgehaald worden uit de 

symbolenbibliotheek  uit- en ingeschakeld kunnen worden naar behoefte. 

Extra Huisinstallatie Categorie 
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Standard Huisinstallatie 

De opdrachten binnen paneel Extra Huisinstallatie zijn beschikbaar vanaf niveau Standard 

België paneel 

Huisinstallatie Manager België 
 

 
EXTRA HUISINSTALLATIE ï BELGIE - HUISINSTALLATIE 
MANAGER BELGIË 

  

 

  of HMB in de opdrachtregel. 

 

 
 

Nieuw (links): 

Aanmaken van een nieuwe groep symbolen voor het eendraadschema. 

 

Wijzig (links):  

Wijzigen van een bestaande groep symbolen voor het eendraadschema. 

 

Wissen (links): 

Verwijderen van een bestaande groep symbolen voor het eendraadschema.  

 

Nieuw (rechts): 

Nieuwe koppeling maken met symbool schema en symbool voor het eendraadschema. 

 

Wijzig (rechts):  
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Wijzigen van een bestaande koppeling tussen symbool schema en symbool voor het eendraadschema. 

 

Wissen (rechts): 

Verwijderen van een bestaande koppeling tussen symbool schema en symbool eendraadschema.  

 

<< Toevoegen aan groep: 

Toekennen van gekoppelde symbolen aan een groep. 

 

 

Wissen uit groep: 

Verwijderen van gekoppelde symbolen uit een bestaande groep. 

(Koppeling zelf wordt niet verwijderd) 

 

Standaard symbolen: 

Deze standaard wordt gebruikt, zodra voor het eerst in een project een installatietabel gegenereerd wordt en indien er 

geen gebruikersstandaard gedefinieerd is. 

 

 
 

In bovenstaand scherm kunnen de standaard waarden en symbolen worden bepaald welke gebruikt worden het 

eendraadschema. 

 

Locaties: 

Locatie beheer wordt gestart. 

 

Extra:  

Overige instellingen. 

 

Prioriteit:  

Deze waarde bepaald of de betreffende groep een voorrangsgroep is. Een voorrangsgroep wordt altijd vooraan in het 

eendraadschema getekend. 

Beheer eendraadschema 

 

Deze functie biedt de mogelijkheid: 

¶ Symbool uit symbolenbibliotheek te koppelen aan een ander symbool welke gebruikt wordt bij het genereren van het 

eendraadschema 

¶ Symbolen groeperen voor overzichtelijkheid  

¶ Standaardinstellingen instellen voor eendraadschema 
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Symbolen koppelen 

 

De grafische weergave van de symbolen in het eendraadschema zijn naar eigen wens aan te passen. Met behulp van  

beheer eendraadschema kunnen er nieuwe groepen en nieuwe koppelingen van symbolen aangemaakt worden welke 

weer getoond worden in het eendraadschema. 

¶ Selecteer de volgende opdracht   of HMB in de opdrachtregel. 

¶ Volgend scherm verschijnt. 

 

 
 

¶ Klik vervolgens rechts op de knop ñNieuwò. Volgend scherm verschijnt: 

 

 
 

¶ Selecteer links het symbool welke in het eendraadschema zichtbaar moet worden. 
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¶ Selecteer rechts het symbool welke gebruikt zal worden in het project. 

¶ Druk op volgende. Volgend scherm verschijnt: 

 

 
 

¶ Druk op OK in het bevestigingsvenster 

¶ De koppeling is nu gemaakt en zichtbaar in het rechterdeel. 

 

 
 

Koppelingen groeperen 

 

Groepen hebben de functie om koppelingen onder te verdelen. Hiernaast kan op groepsniveau bepaald worden of het 

een voorrangsgroep betreft. 

Groep wijzigen / nieuwe aanmaken 

 

Een nieuwe groep maken wordt gedaan m.b.v. de knop ónieuwô, een bestaande groep kunt u wijzigen met de knop 

ówijzigô. 

 

 
 

Geef de groep een naam en geef aan de gewenste prioriteit van de groep.  
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Koppelingen leggen 
 

 
 

Gemaakte koppelingen zonder groep worden rechts aangegeven. 

Toevoegen aan een groep: 

¶ Selecteer het symbool 

¶ Sleep het symbool naar de gewenste groep  

of 

¶ Druk op de knop ñ<< Toevoegen aan groepò. 

 

Genereren eendraadschema België 
 

 
EXTRA HUISINSTALLATIE ï GENEREREN 
EENDRAADSCHEMA  BELGIË 

  

 

Of GENBELGIUM in de opdrachtregel 

 

Bij componenten die in de huisinstallatie bibliotheek zitten zijn er de volgende twee attributen per component 

aanwezig. Groep en Vermogen. Deze velden dient u in te vullen met een groepsnummer / groepsnaam bijvoorbeeld: 

A1 of B2 en bij vermogen bijv. 200. 

Deze waarden zijn belangrijk voor een goede weergave van het eendraadschema. 

 

 
Voorbeeld eendraadschema 

 

Wanneer u de ruimtes heeft toegekend en alle symbolen geplaatst heeft met Groep en Vermogen kunt u het 

installatieschema gaan genereren. 
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Wanneer u de ruimtes heeft toegekend en alle symbolen geplaatst heeft met Groep en Vermogen kunt u het 

eendraadschema gaan genereren. 

 

Selecteer het volgende opdracht  of GENBELGIUM in de opdrachtregel. 

Volgend scherm verschijnt. 

 

 
 

Instellingen eendraadschema België 
 

Bladnummer eerste schema: 

Eendraadschema ôs worden op nieuwe paginaôs gegenereerd. Het nummer van de eerste pagina kan hier ingesteld 

worden. 

 

Gebruik schaal tekening: 

Gebruik de schaal van de pagina. Indien deze niet gebruikt wordt, wordt de tabel altijd op dezelfde grote 

gegenereerd. 
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Afstand tussen symbolen: 

Horizontale en verticale afstanden tussen de symbolen in de takken kunnen hier worden ingesteld. 

 

 
 

Horizontaal (X-as) is de afstand tussen de symbolen 15 mm en 
verticaal (Y-as) is de afstand tussen de symbolen 25 mm. 

 
 

Horizontaal (X-as) is de afstand tussen de symbolen 25 mm en 
verticaal (Y-as) is de afstand tussen de symbolen 15 mm. 
 

 

Horizontaal (X-as) is de afstand tussen de symbolen 15 mm en 
verticaal (Y-as) is de afstand tussen de symbolen 15 mm. 
 

 

Gebruik standaard: 

Standaard worden de instellingen opgehaald uit het project, indien aanwezig. wil u dit niet, dan vink u deze uit. Dan 

worden de instellingen van het eendraadschema op standaard gezet. 

 

Opslaan instellingen: 

Indien aangevinkt dan worden de instellingen opgeslagen bij het genereren van het eendraadschema op het blad. 

 

Opslaan als standaard: 

De huidige instellingen kunnen worden opgeslagen als standaard. Deze standaard wordt in de SEE Electrical 

installatiefolder opgeslagen en wordt alleen voor de huidige SEE Electrical installatie gebruikt. 

 

Wissen standaard: 

De opgeslagen standaard verwijderen, indien aanwezig. Als deze uitgeveegd is, dat wordt voortaan de absolute 

standaard gebruikt. 
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Het voorbeeld gedeelte maakt het mogelijk om minder gegevens direct zichtbaar te maken in het voorbeeld scherm 

of om een groter voorbeeld in het scherm weer te geven. 

 

In volgende weergave kunnen de diverse symbolen welke gebruikt worden in het eendraadschema veranderd 

worden. 

 

 
 

Om een symbool te wijzigen, klikt u op het symbool of op de knop eronder. Volgend scherm verschijnt. Hier kunt u 

het gewenste symbool selecteren. 

 

 
 

De huidige groep is in het voorbeeld schermpje in rood aangegeven. Om een andere groep te selecteren, moet er 

gebruik gemaakt worden van de volgende en vorige knoppen zie hier beneden. 

 

 
 

Groepen beheren: 
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Het groeperen van groepen in een eendaads schema gebeurt met de onderstaande knoppen. De in rood aangegeven 

groep is de actieve groep.  

 

 
 

Pijl links:  

Deze functie groepeert de groepen links van de actieve groep. 

 

   
 

Pijl omlaag: 

Deze functie verwijdert een groepering van de actieve groep. 

 

   
  

Pijl rechts: 

Deze functie groepeert de groepen rechts van de actieve groep. 
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Na het ingeven van de juiste instellingen wordt door op de knop genereren, het eendraadschema gegenereerd. 

 

 
 

Het schema wordt aangemaakt op de aangegeven pagina. 

 

 
 

 

Nederland paneel 

Huisinstallatie manager NL 

 

 
EXTRA HUISINSTALLATIE ï HUISINSTALLATIE MANAGER 
NEDERLAND 

  

 

  of HMN in de opdrachtregel. 
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Nieuw: 

Aanmaken van een nieuwe groep in het installatieschema. 

 

Wijzig:  

Wijzigen van een bestaande groep in het installatieschema. 

 

Wissen: 

Wissen van een bestaande groep in het installatieschema. 

 

<< Toevoegen aan groep: 

Toekennen van symbolen aan een bestaande of nieuw aangemaakte groep. 

 

Wissen uit groep: 

Verwijderen van symbolen uit een bestaande groep. 

 

Locaties: 

Locatie beheer wordt gestart. 

 

Tabel voorbeeld: 

Voorbeeld weergave van het aantal groepen welke in de kolom gepresenteerd wordt. 

 

Standaard symbolen: 

Deze standaard wordt gebruikt, zodra voor het eerst in een project een installatietabel gegenereerd wordt en indien er 

geen gebruikersstandaard gedefinieerd is. 

 



 

Handleiding SEE Electrical V7R2 SEE Electrical opdrachten  ¶  411 

 
 

In bovenstaand scherm kunnen de standaard waarden en symbolen worden bepaald welke gebruikt worden het 

installatieschema. 

In de dropdown box kan makkelijk een waarde gekozen worden. Hier kunnen ook nieuwe waarden in geplaatst 

worden of bestaande waarden uit verwijderd worden. 

 

Extra:  

Overige instellingen. 

Aanmaken nieuwe groep 
 

In de standaard installatietabel worden de volgende zaken weergegeven. 

¶ Contactdozen 

¶ Verlichting 

¶ Schakelaars 

 

 
 

Met behulp van de beheer installatietabel kunnen er nieuwe groepen aangemaakt worden welke weer getoond 

worden in de installatietabel. 

 

¶ Selecteer de volgende opdracht   of HMN in de opdrachtregel. 

¶ Volgend scherm verschijnt. 
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¶ Om een nieuwe kolom aan te maken selecteer  

¶ volgend scherm verschijnt: 

 

 
 

¶ Klik vervolgens op  en selecteer het symbool welke boven in de kolom gepresenteerd 

moet worden. 

¶ Zie volgend voorbeeld. 
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¶ Na het selecteren van een symbool, druk op OK om te bevestigen. 

¶ Volgend scherm verschijnt: 

 

 
 

¶ Vul een naam in voor de groep (groepen worden op alfabetische volgorde gesorteerd ). 

¶ Vink de check box ñAansluitingen tellenò aan wanneer het aantal gebruikte symbolen in de installatietabel 

opgeteld dient te worden. 

¶ Druk vervolgens op OK om te bevestigen. 

 

¶ Er is nu een nieuwe groep aanwezig 

 

 
 

¶ Om de nieuwe kolom te zien, druk op  

 

 
 

Om er voor te zorgen dat er symbolen geteld worden onder deze kolom, moeten er symbolen worden toegevoegd aan 

de nieuw aangemaakte groep. 
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¶ Selecteer een symbool in de rechtertabel. Houdt de linker knop in en sleep het symbool naar de nieuwe 

groep links (u kunt ook de << toets gebruiken en het is mogelijk om meerdere gelijktijdig te selecteren) 

 

¶ Door nu het betreffende symbool te gebruiken in een installatietekening en daaruit een installatietabel te 

genereren. Wordt het symbool in de nieuwe kolom opgeteld. 

 

Locaties Algemeen 
 

 
 

Selecteerbare symbolen voor ruimten 

In deze map staan de symboolbibliotheken welke gebruikt worden in de Ruimte-assistent. 

 

 
 

 

 
EXTRA HUISINSTALLATIE ïALGEMEEN - WIJZIG GROEP 
VOOR SELECTIE 

  

 

of  WIJZIGGROEP in de opdrachtregel. 

 

Genereren vermogenstabel Nederland 

 

 

Bij componenten die in de huisinstallatie bibliotheek zitten zijn er de volgende twee attributen per component 

aanwezig. Groep en Vermogen. Deze velden dient u in te vullen met een groepsnummer groepsnaam bijvoorbeeld: 

1,2 of 3 en bij vermogen bijv. 200. 

Deze waarden zijn belangrijk voor een goede weergave van de installatietabel. 
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Voorbeeld installatietabel. 

 

Wanneer u de ruimtes heeft toegekend en alle symbolen geplaatst heeft met Groep en Vermogen kunt u het 

installatieschema genereren. 

 

 
 

Wanneer u de ruimtes heeft toegekend en alle symbolen geplaatst heeft met Groep en Vermogen kunt u het 

installatieschema gaan genereren. 

 

Selecteer het volgende opdracht  of GENDUTCH in de opdrachtregel. 

Volgend scherm verschijnt. 
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Instellingen installatietabel Nederland 
De instellingen kunnen nu veranderd worden voor de tabel. Zodra u klaar bent, druk u op genereer en wordt de 

installatietabel aan de cursor aangeboden. 

 

Groepen per Fase: 

De fase belasting bepaald hoeveel groepen in één groepenkast geplaatst worden  

 

Schaal:  

De schaal van de installatietabel  

 

Gebruik schaal tekening: 

Gebruik de schaal van de pagina. Indien deze niet gebruikt wordt, wordt de tabel altijd op dezelfde grote 

gegenereerd. 

 

Gemiddelde belasting: 

De verwachte belasting welke beneden aan de installatietabel wordt geplaatst 

 

Reservegroepen: 

Indien u reservegroepen aanvinkt, dan zal de groepenkast aangevuld worden tot het maximale ingestelde aantal per 

fase, dus in dit geval 3.  

 

Gebruik default:  

Standaard worden de instellingen opgehaald uit het project, indien aanwezig. wil u dit niet, dan vink u deze uit. Dan 

worden de instellingen van de installatietabel op standaard gezet 

 

Opslaan instellingen: 

Standaard worden de instellingen opgehaald uit het project, indien aanwezig. wil u dit niet, dan vink u deze uit. Dan 

worden de instellingen van de installatietabel op standaard gezet 

 

Opslaan als standaard: 

De huidige instellingen kunnen worden opgeslagen als standaard. Deze standaard wordt in de SEE Electrical 

installatiefolder opgeslagen en wordt alleen voor de huidige SEE Electrical installatie gebruikt. 
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Het voorbeeld gedeelte maakt het mogelijk om minder gegevens direct zichtbaar te maken in het voorbeeld scherm 

of om een groter voorbeeld in het scherm weer te geven. 

 

In onderstaande weergave kunnen de diverse symbolen welke gebruikt worden in de installatietabel veranderd 

worden. 

 

 
 

Om een symbool te wijzigen, drukt u op het symbool of op de knop eronder. Volgend scherm verschijnt, selecteer 

hier het gewenste symbool. 

 

 
 

De huidige groep is in het voorbeeld schermpje in rood aangegeven. Om een andere groep te selecteren, moet er 

gebruik gemaakt worden van de volgende en vorige knoppen zie hier beneden. 
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Na het ingeven van de juiste instellingen wordt door op de knop genereren, het installatieschema gegenereerd. 

 

 
 

Het schema kan vrij geplaatst worden in de bestaande tekening. 

 

 
 

Beheer tabel Nederland en België 

 

Deze functie biedt de mogelijkheid: 

¶ Kolommen in installatietabel te beheren. 

¶ Symbolen te beheren welke geteld worden in de kolommen. 

¶ Standaardinstellingen instellen voor de installatietabel. 

 

Locaties Nederland 
Onderstaande locaties hebben betrekking op het genereren van de installatietabel. 

 

¶ NL keuze voor tabelsymbolen 

 
 

In deze map staan de symboolbibliotheken waaruit een symbool geselecteerd kan worden voor het aanmaken van 

een nieuwe groep. Deze groep wordt getoond in de installatietabel. 
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 6 1 2 3 4 5 

 

¶ NL selecteerbare symbolen 1 

 
In deze map staan de symboolbibliotheken waaruit een symbool geselecteerd kan worden voor de weergave in het 

installatieschema. (zie bovenstaand voorbeeld ñ1ò) 

 

¶ NL selecteerbare symbolen 2 

 
In deze map staan de symboolbibliotheken waaruit een symbool geselecteerd kan worden voor de weergave in het 

installatieschema. (zie bovenstaand voorbeeld ñ2ò) 

 

¶ NL selecteerbare symbolen 3 

 
In deze map staan de symboolbibliotheken waaruit een symbool geselecteerd kan worden voor de weergave in het 

installatieschema. (zie bovenstaand voorbeeld ñ3ò) 

 

¶ NL selecteerbare symbolen 4 

 
In deze map staan de symboolbibliotheken waaruit een symbool geselecteerd kan worden voor de weergave in het 

installatieschema. (zie bovenstaand voorbeeld ñ4ò) 

 

¶ NL selecteerbare symbolen 5 

 
In deze map staan de symboolbibliotheken waaruit een symbool geselecteerd kan worden voor de weergave in het 

installatieschema. (zie bovenstaand voorbeeld ñ5ò) 

 

¶ NL selecteerbare symbolen gebruikt om te genereren 

 
In deze map staan de symboolbibliotheken waaruit een symbool geselecteerd kan worden voor het genereren van het 

eendraadschema. (zie bovenstaand voorbeeld ñ6ò) 
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Locaties België: 
Onderstaande locaties hebben betrekking op het genereren van het eendraadschema. 

 

 

 
¶ BE selecteerbare symbolen 1 

 
In deze map staan de symboolbibliotheken waaruit een symbool geselecteerd kan worden voor de weergave in het 

eendraadschema. (zie bovenstaand voorbeeld ñ1ò) 

 

¶ BE selecteerbare symbolen 2 

 
In deze map staan de symboolbibliotheken waaruit een symbool geselecteerd kan worden voor de weergave in het 

eendraadschema. (zie bovenstaand voorbeeld ñ2ò) 

 

¶ BE selecteerbare symbolen 3 

 
In deze map staan de symboolbibliotheken waaruit een symbool geselecteerd kan worden voor de weergave in het 

eendraadschema. (zie bovenstaand voorbeeld ñ3ò) 

 

¶ BE selecteerbare symbolen 4 

 
In deze map staan de symboolbibliotheken waaruit een symbool geselecteerd kan worden voor de weergave in het 

eendraadschema. (zie bovenstaand voorbeeld ñ4ò) 

 

¶ BE selecteerbare symbolen 5 

 
In deze map staan de symboolbibliotheken waaruit een symbool geselecteerd kan worden voor de weergave in het 

eendraadschema. (zie bovenstaand voorbeeld ñ5ò) 

 

¶ BE selecteerbare symbolen 6 (aarde) 
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In deze map staan de symboolbibliotheken waaruit een symbool geselecteerd kan worden voor de weergave in het 

eendraadschema. (zie bovenstaand voorbeeld ñ6ò) 

 

¶ BE selecteerbare symbolen gebruikt om te genereren 

 
In deze map staan de symboolbibliotheken waaruit symbolen geselecteerd worden voor het genereren van een 

eendraadschema. 

 

¶ BE selecteerbare symbolen welke gebruikt kunnen worden om te genereren 

 
In deze map staan de symboolbibliotheken waaruit mogelijke symbolen geselecteerd worden voor het mogelijk 

genereren van een eendraadschema. 

 

Toevoegen folder / symboolbibliotheek. 
Selecteer een van de volgende opdrachten: 

 beheer installatietabel (HMN in de opdrachtregel) of 

 beheer eendraadschema (HMB in de opdrachtregel) 

 

Druk  vervolgens op   

Onderstaand scherm verschijnt: 

 

 
 

Selecteer een folder of bibliotheek rechts en selecteer een omschrijving uit de keuzelijst links. 

Druk vervolgens op ñ<<ò en de toegekende folder/bibliotheek zal ook zichtbaar zijn in de keuzelijst. 

 

Algemeen paneel 

Wijzig groep voor selectie 

 EXTRA HUISINSTALLATIE ï ALGEMEEN WIJZIG GROEP 
VOOR SELECTIE 
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Deze opdracht maakt het mogelijk voor geselecteerde componenten een nieuwe groep toe te wijzen. 

 

¶ Selecteer de te wijzigen componenten. 

¶ Druk op  Wijzig groep of WijzigGroep in de opdrachtregel 

¶ Geef de nieuwe groep aan in het dialoogscherm. 

¶ De ingegeven groep is aangepast in de geselecteerde componenten.  

 

Ruimte manager 
 

 
EXTRA HUISINSTALLATIE ï ALGEMEEN RUIMTE MANAGER   

 

De ruimte manager biedt een snelle manier om symbolen op het werkblad te plaatsen. 

De ruimtes welke aanwezig zijn, voldoen aan de NEN norm.  

Wanneer u de plattegrond getekend heeft kunt u m.b.v. deze functie componenten toekennen aan de verschillende 

ruimtes op de plattegrond. 

 

 
 

Per ruimte ziet u vervolgens de details en de betreffende symbolen per ruimte. 

U hebt hier de mogelijkheid om zowel de Groep en/of Vermogen in te vullen. Na het invullen van de gegevens kunt 

u vervolgens de symbolen neerzetten op de door u te bepalen plaats. De symbolen worden automatisch 

achtereenvolgens aan de cursor aangeboden. 

Tevens hebt u de mogelijkheid om zelf ruimtes te definiëren. 

¶ Selecteer de opdracht ruimteassistent  

¶ Opdracht in opdrachtregel: huis 

 

Het volgende venster verschijnt: 
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¶ Selecteer de gewenste ruimte. Vervolgens drukt u op OK om te bevestigen. 

 

Tip: Klik op het + teken voor een ruimte of dubbelklik op de ruimte om te zien welke componenten 
toegekend zijn. 

 

¶ Volgend scherm verschijnt: 

 

 
 

Belangrijk voor een goede werking van het pakket is dat de Groep en Vermogen ingevuld is. Rechtsonder bij de 

symboolgegevens geselecteerd kunt u de details controleren.  
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Door op Ok te drukken bevestigt u de gemaakte instellingen en kunt u de symbolen neerzetten op de door u te 

bepalen plaats in de plattegrond. 

De symbolen worden automatisch achtereenvolgens aan de cursor aangeboden. 

 

Definiëren van een ruimte 

 

Het komt misschien voor dat u uw eigen ruimte en de daartoe behorende symbolen wil definiëren. 

Selecteer de opdracht ruimtemanager  

Opdracht in opdrachtregel: huis 

 

 
 

¶ Klik op ñNieuwe ruimtedefinitieò. Volgend scherm verschijnt: 

 

 
 

¶ Belangrijk:  De naam van de ruimte 
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De beschikbare symbolen: 

 
 

¶ De symbolen welke standaard geplaatst dienen te worden voor deze ruimte kunt u links in de symboolboom 

(beschikbare symbolen voor een ruimte) uitkiezen. 

 

¶ U selecteert het symbool en door vervolgens op de knop ñ >> ñ te drukken kunt u deze in het rechterscherm 

toewijzen (lijst met selectie). 

 

¶ Door in het rechterscherm een symbool te selecteren en op de knop ñ << ñ te drukken kunt u een 

geselecteerd symbool ongedaan maken. 

 

¶ Door op de knop Volgende te drukken gaat u verder.  

¶ Volgend scherm verschijnt: 
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Druk vervolgens op ñRuimte OKò om de ruimte te maken. 

 

Selecteer de opdracht ruimtemanager  of opdracht huis in de opdrachtregel om de nieuw aangemaakte ruimte te 

selecteren. 

 

Aanpassen van een ruimte 

 

Dit werkt op dezelfde manier als het aanmaken van een nieuwe ruimte, behalve dat u in het eerste dialoog niet op 

nieuwe ruimte, maar op wijzig ruimte klikt. 

 

Verwijderen van een ruimte 

 

¶ Druk op  ruimtemanager of opdracht huis in de opdrachtregel. 

¶ Selecteer een ruimte en druk op óverwijder ruimteô 

¶ Kies ójaô bij bevestigingsdialoog. 

 

 

Locatie Manager (LM)s 
 

 
EXTRA HUISINSTALLATIE ï ALGEMEEN LOCATIE MANAGER   

 

Deze opdracht maakt het mogelijk in te stellen welke folder / bibliotheken aanwezig zijn in de keuzelijsten van de 

huisinstallatie modules. 

Selecteer het volgende opdracht  Locatie management (LM in de opdrachtregel) 

 

 
 

In bovenstaand scherm wordt een onderscheid gemaakt tussen Algemeen, Huisinstallatie Nederland en 

Huisinstallatie België. 
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Algemeen: 

¶ Selecteerbare symbolen voor ruimten 

 

Locaties Nederland: 

¶ NL keuze voor tabelsymbolen 

¶ NL selecteerbare symbolen 1 

¶ NL selecteerbare symbolen 2 

¶ NL selecteerbare symbolen 3 

¶ NL selecteerbare symbolen 4 

¶ NL selecteerbare symbolen 5 

¶ NL selecteerbare symbolen gebruikt om te genereren 

 

Locaties België: 

¶ BE selecteerbare symbolen 1 

¶ BE selecteerbare symbolen 2 

¶ BE selecteerbare symbolen 3 

¶ BE selecteerbare symbolen 4 

¶ BE selecteerbare symbolen 5 

¶ BE selecteerbare symbolen 6 (aarde) 

¶ BE selecteerbare symbolen gebruikt om te genereren 

¶ BE selecteerbare symbolen welke gebruikt kunnen worden om te genereren 

 

 

 

Extra hulpmiddelen 
Deze sectie beschrijft extra hulpmiddelen welke niet terug te vinden zijn in een menu, maar beschikbaar 
zijn via bepaalde acties 

 

Navigator 

 In de selectie modus (cursor verschijnt in deze vorm: ): 
·Dubbelklik op elke willekeurige kruisverwijzing 

 

 

Advanced 

Deze opdracht maakt het mogelijk via een kruisverwijzing naar het doel van de kruisverwijzing te gaan. 

 

¶ Selecteer een kruisverwijzing op een willekeurig relais, potentiaal o.i.d. 

¶ Dubbelklik op de kruisverwijzing om naar het doel te gaan. 

Het doel wordt door middel van een rode pin aangegeven. 
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Constructie en modificatie via het toetsenbord 

 In de selectie modus (cursor verschijnt in deze vorm: ) 
DRUK OP DE SPATIEBALK ALS PUNTEN GEPLAATST MOETEN 
WORDEN. 

 

 

Lijnen, cirkels, bogen e.d. worden normaal gesproken direct op het raster geconstrueerd. Dit kan gedaan 
worden met de beschikbare functies zoals Snap aan elementen. 

Indien echter meer nauwkeurigheid nodig is, is het gebruik van de spatiebalk een betere optie om direct 
coördinaten, hoeken, lengtes e.d. 

 

Het eerste punt plaatsen 

¶ Klik de opdracht die u voor een element wil gebruiken zoals, Rechthoek tekenen, Boog tekenen 
e.d.  

¶ Druk op de spatiebalk voordat u het eerste punt definieert (startpunt, middelpunt) via de cursor. 

De volgende dialoog verschijnt als u een rechthoek tekent: 

 

 

Hint: De inhoud van de dialoog kan met uw situatie verschillen. 

 

¶ Voer de gewenste waarden in (absolute coördinaten). 

¶ Bevestig met OK. 

 

Het tweede punt plaatsen 

¶ Druk op de spatiebalk voordat u het tweede punt definieert. 

De volgende dialoog verschijnt als u een rechthoek tekent: 
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Hint: De inhoud van de dialoog kan met uw situatie verschillen. 

 

¶ Voer de gewenste waarden in (relatieve coördinaten), in dit geval wordt een rechthoek van 4000 bij 
3500 mm getekend. 

 

 

Lijn tekenen 

Als u een lijn tekent zal de volgende dialoog verschijnen als u de spatiebalk gebruikt. 

 

Deze dialoog biedt u de mogelijkheid de lijn op verschillen de manieren te bepalen: 

¶ Absolute coördinaten 

¶ Relatieve coördinaten 

¶ Polair (hoek en lengte) 

¶ Voer de gewenste waarden in. 

¶ Klik OK om de invoer te bevestigen. 
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Verplaatsen/kopiëren met Drag en Drop 

 

 
In de selectie modus (cursor verschijnt in deze vorm: ) 
Selecteer de elementen, plaats de muis op het gewenste referentiepunt, houdt 
de linker muistoets in en verplaats het object. als u gelijktijdig de Ctrl toets 
indrukt maakt u een kopie. 

 

 

Als een object op een andere manier geselecteerd werd dan met een opdracht uit het ñSelecteren paneelò 
op blad 191 kunt u de verplaatsen of kopiëren zonder een van Verplaats selectie of Kopiëren selectie 
opdrachten te gebruiken 

¶ Plaats de cursor dicht bij het punt dat een referentiepunt moet worden bij het kopiëren of 
verplaatsen. 

¶ Druk op de linker muistoets. 

¶ Houdt de linker muistoets ingedrukt en verplaats de objecten naar de gewenste bestemming. 

¶ Houdt de "Ctrl" toets ingedrukt tijdens het verplaatsen om een kopie te krijgen. 

 

Dynamische Zoom 

 

 
In de selectie modus (cursor verschijnt in deze vorm: ) 
Draai het muis wiel met ingedrukte ñCTRLò toets 

 

 

Indien u een muis gebruikt met muis wiel kunt u een tekening dynamisch vergroten en verkleinen door 
met muis wiel te gebruiken. 

 

¶ Plaats de cursor op het middelpunt van het gebied dat u vergroten/verkleinen wil (focus). 

¶ Druk de "Ctrl" toets en draai het muis wiel vooruit, de tekening wordt ingezoomd. 

¶ Druk de "Ctrl" toets en draai het muis wiel achteruit, de tekening wordt uitgezoomd. 

De focus is altijd het punt waar de muiscursor staat 

Gebruik ñZoom origineelò op blad 219 om uw tekening weer naar originele grootte terug te brengen 

 

Zie ook: ñDynamisch een gebied zoomen (Pan tekening)ò zoals beschreven op blad 430 

Dynamisch een gebied zoomen (Pan tekening) 

 In de selectie modus (cursor verschijnt in deze vorm: ) 

Draai het muis wiel  

 

 

¶ Pan de tekening door het muis wiel in te klikken en de muis te bewegen. 

Als u in een ingezoomd gebied bent, kunt u dit gebied bewegen. 

¶ Gebruik de Zoom venster opdracht binnen de Weergave categorie of om te zoomen.  

¶ Klik het muis wiel in. 
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Er verschijnt een cursor in de vorm van·. 

¶ Verplaats de cursor langzaam naar de gewenste richting, met ingedrukt muis wiel, het gebied 
verschuift.  

¶ Gebruik de Zoom venster opdracht binnen de Weergave categorie of Zoom d.m.v. muis wiel om te 
zoomen. 

 

De GA NAAR pop-Up opdracht 

 

De Ga Naar  opdracht is beschikbaar in het pop-up menu van geselecteerde componenten. 

De Ga Naar  opdracht maakt het mogelijk tussen verschillende bladen en modules te navigeren indien 
hetzelfde onderdeel/component gebruikt is binnen verschillende modules. Indien eigen modules gemaakt 
werden kan de Ga Naar opdracht ook naar deze modulen springen. Verder is de opdracht ook 
geµmplementeerd in de ñToon niet geplaatste onderdelenò functie.  

 

HINT: Binnen paneelbouw moet u een enkel component selecteren indien deze op een rail geplaatst is. 
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De opdrachtregel 

Het Opdrachten  paneel wordt gebruikt om met SEE Electrical meegeleverde externe opdrachten uit te 
voeren. 

U kunt de zichtbaarheid instellen door op Start > Weergave > Opdrachten  te klikken. Na installatie is 
het opdrachtvenster in het linker gedeelte van de projectmanager opgenomen. U kunt de positie 
desgewenst wijzigen. 

U kunt een functie binnen de lijst activeren door erop te dubbelklikken of door de naam in te voeren in de 
opdrachtregel en daarna de ENTER toets gebruiken: 

 

Voorbeeld: De ETINFO opdracht via het Opdrachtvenster. uitvoeren 

 

Snelgids: 

¶ Type de naam van de gewenste opdracht in binnen het opdrachtvenster en druk op ENTER. 

¶ Om het uitvoeren te vervolgen volg de dialogen van de gestarte functie en/of meldingen die 
verschijnen. Indien de opdracht binnen een menu wordt opgeroepen volg dan de volgende 
stappen. In het geval dat de opdracht niet in een menu beschikbaar is vindt u de beschrijving hier. 

 

HINTS De Opdrachtregel is niet hoofdletter gevoelig. 

2. Alle opdrachten kunnen binnen menuôs getoond worden, of u kunt pictogrammen en/of 

sneltoetsen toewijzen, Zie: ñAanpassen van de applicatieò zoals beschreven op blad 59 

De externe opdrachten worden opgeslagen in de programmafolder. 

De externe opdrachten hebben extensie EXT. 
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Groeperen van de opdrachten 

Het is nu mogelijk de opdrachten te groeperen. Als u rechts klikt op een opdracht binnen het 
opdrachtenvenster verschijnt een pop-up menu 

 

Dit context gevoelige menu bevat de functies om een groep te vormen, groepen te wissen en om 
opdrachten toe te wijzen of te wissen uit bestaande groepen. Het gebruik van groepen maakt het mogelijk 
opdrachten sneller terug te vinden. 

Het pop-up menu bevat de volgende functionaliteit: 

* Nieuwe groep ï Maakt het mogelijk naar eigen inzicht een groep te maken. 

* Knip opdracht ï Kopieert de opdracht naar het klembord en wist de opdracht uit de groep. 

* Kopieer opdracht ï Kopieert de geselecteerde opdracht. 

* Plak opdracht ï Plaatst de geselecteerde en gekopieerde opdracht in de nieuwe groep 

* Wis opdracht ï Wist de opdracht uit de groep. 

* Uitvoeren opdracht ï Voert de geselecteerde opdracht uit 

* Wis alle groepen ï Wist alle groepen 

Als u op een bestaande groep rechts-klikt  zal een nieuw pop-up menu geopend worden met de volgende 
opdrachten: 

 

* Nieuwe groep ï Aanmaken nieuwe groep 

* Knip groep ï Kopieert de geselecteerde groep naar het klembord en wist deze uit het 
opdrachtenvenster. 

* Kopieer groep ï Kopieert de geselecteerde groep. 

* Plak groep ï plakt de gekopieerde groep. 

* Plak opdracht ï Plakt de gekopieerde opdrachten in de geselecteerde groep. 
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* Wis groep ï Wist de geselecteerde groep. 

* Hernoem groep ï Wijzigen groepsnaam. 

* Wis alle groepen ï Wist alle bestaande groepen. 

 

Tonen externe opdracht informatie  

 

Rechtsklik op de module groep  

 

Er zijn diverse opdrachten beschikbaar om de externe opdracht informatie te tonen. n 

De opdrachten uit de opdracht verkenner kunnen worden gekopieerd en geplakt naar een groep. Ze 
kunnen uit een bestaande groep worden geknipt en naar een andere groep worden geplakt. Ze kunnen 
NIET uit de hoofdfolder gewist worden. Dat houdt in dat ze blijven bestaan in de hoofdfolder en kunnen 
bestaan in een andere groep, waardoor ze dus dubbel kunnen voorkomen.  

De instellingen worden opgeslagen in het bestand CAECommandGroups.xml  in de SEE Electrical 
folder. 

De opdrachten 
Als de opdracht zowel uit de opdrachtenregel alsook uit de menuôs kan worden gestart volg dan de 
volgende aanwijzingen voor de menu opdracht 

Dergelijke opdrachten zijn bijvoorbeeld Teken lijn, Teken rechthoek, Teken Cirkel, Teken Ellips en 
Print. 

 

De menu opdrachten: 

Teken Lijn   L 

Teken Rechthoek  R 

Teken Cirkel  C 

Teken Ellips  E 

Print    Print 

 

Verderop vindt u de beschrijvingen van de functies die uitgevoerd kunnen worden via de Opdrachten 
regel 
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Als de opdrachtregel actief is ziet u een lijst met de beschikbare opdrachten, alfabetisch gerangschikt. De 
beschikbare opdrachten zijn afhankelijk van de actieve module(s) en de situatie zoals bijvoorbeeld een 
open blad, en de module waarbinnen dit blad geopend is. 

Project geblokkeerd 

Vrijgeven_Project - Vrijgeven geblokkeerd project 

 

Deze opdracht mag alleen bij uitzondering gebruikt worden, omdat de procedure van projecten 
opslaan wordt omzeild.!!! 

 

Binnen SEE Electrical wordt de SafeMode gebruikt, zie SafeMode. Soms is noodzakelijk dat toegang tot 
een project verkregen wordt, hoewel het project ñuitgechecktò is, en daardoor geblokkeerd. Deze opdracht 
ñresetò de interne blokkering van het project.  

Dit kent een aantal nadelen, deze moeten duidelijk moeten zijn voordat u de ñVrijgeven_projectò opdracht 
gebruikt: 

 

¶ Als het project op de hoofdlocatie wordt vrijgegeven houdt dat niet in dat het de meest recente versie 
van het project is. Pas als een project ñingechecktò EN vrijgegeven is, bestaat het project uitsluitend 
nog op de hoofdlocatie en is het de meest recente versie. Controleer daarom met de maker c.q. 
bewerker van het project of u de juiste versie gebruikt. 

¶ Als het project vrijgegeven is met de opdracht kan iemand anders het project weer openen, bewerken 
en opslaan. Doordat het project echter oorspronkelijk geblokkeerd stond, bestaat er nog een 
uitgecheckte versie van. 
Het risico dat twee tekenaars hetzelfde project bewerken is dan reëel.  

¶ Als twee tekenaars hetzelfde project bewerken, ñwintò de laatste die het project incheckt! 
Het is dus mogelijk dat alle wijzigingen die iemand anders gedaan heeft overschreven worden!.  
Juist het gebruik van de SafeMode procedure maakt dat onmogelijk. 

 

Het gebruik van de ñVrijgeven_projectò opdracht kan noodzakelijk zijn als het project op de SEE Electrical 
pc niet meer beschikbaar is, bijvoorbeeld door een harddisk crash of een andere calamiteit.  

¶ Voer de opdracht uit, er verschijnt een dialoog, selecteer een of meerdere projecten die vrijgegeven 
moeten worden. 

¶ Klik op openen om te bevestigen. 

¶ Als een project vrijgegeven wordt krijgt u een melding. Als geen vrij te geven project gevonden 
werd krijgt u geen melding. 

Het is mogelijk meerdere projecten gelijktijdig vrij te geven 

 

Bijschriften 

MakeRedliningList ï Genereer een databaselijst met alle bijschrift objecten 
binnen het actieve project. 

Advanced 

Binnen de databaselijsten bestaat de lijst Tonen, Bijschriften (Redlining). Deze lijst kan het actieve project 

doorzoeken op bijschrift objecten. Daarmee is het mogelijk dat een tekenaar snel kan terugvinden wat een andere 

gebruiker eerder in het project heeft aangeduid. De opdracht MakeRedliningList voert deze zoekactie uit. 
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Blad speciaal 

Bevriezen ï Bevriezen van elementen 

 

Deze opdracht maakt het mogelijk elk element op de tekening te beveiligen, wat selecteren en daardoor 
bewerkingen onmogelijk maakt. Indien u elementen selecteert en vervolgens deze opdracht gebruikt heeft 
u geen toegang meer tot de elementen. De ñbevrorenò elementen kunnen niet bewerkt worden totdat ze 
ñontdooidò worden. De functie werkt op alle elementen. 

¶ Selecteer de elementen die bevroren moeten worden. 

¶ Type de Bevriezen opdracht in de opdrachtregel of selecteer de functie uit de lijst van beschikbare 
opdrachten binnen SEE Electrical. 

¶ Klik JA om uw keuze te bevestigen binnen de verschenen dialoog. 

De geselecteerde elementen werden bevroren en zijn vanaf nu niet meer selecteerbaar. 

 

Om ze weer toegankelijk te maken moeten ze ontdooid worden met behulp van de ñOntdooiò opdracht. 

Ontdooi - Ontdooien op een blad 

¶ Type de Ontdooi opdracht in de opdrachtregel of selecteer de functie uit de lijst van beschikbare 
opdrachten binnen SEE Electrical. 

¶ Klik JA om uw keuze te bevestigen binnen de verschenen dialoog. 

Alle elementen zijn weer toegankelijk op het gekozen blad. 

 

FlexRefïToevoegen dynamische contactspiegelreferentie 

 

Standard 

Deze opdracht maakt het mogelijk een eigen contactspiegel of MV boom te construeren en deze op een 
instelbare positie t.o.v. het master component te plaatsen. 

¶ Selecteer een master component (bijvoorbeeld spoel, Component, Component met externe 
contacten). 

¶ Voer de FlexRef opdracht uit via de opdrachtregel. 

 



 

438  ¶  De opdrachtregel Handleiding SEE Electrical V7R2 

Het Positioneer dynamische contactreferentie venster verschijnt. Binnen dit venster kunt u de 
positie van de contactspiegel absoluut of relatief t.o.v. de component vastleggen. Het venster bevat 
drie gebieden: 

* Positie ï Maakt het mogelijk de relatieve positie van de kruisverwijzing via een van vier knoppen 
Boven, Beneden, Links of Rechts te bepalen. Het gebruik van een van deze knoppen zorgt ervoor dat 
een offset X en Y wordt ingevuld, afhankelijk van de gekozen positie. 

* Opties ï Hier stelt u de hoek "Draaien", en de X en Y Offset etc. 

* Uitlijning ï Hier kunt u uit 16 verschillende contactspiegel posities kiezen. 

¶ Selecteer de gewenste optie (positie, draaihoek, uitlijning) voor de gewenste kruisverwijzing.  

¶ Klik de Selecteer punt knop in, indien u de positie via de muis wilt bepalen. 

¶ Klik de "Absolute X" en "Absolute Y" opties aan om de absolute coördinaten in te vullen (deze 
opties staan standaard niet aan). 

¶ Klik de ñTeken lege referentie/spiegel" optie aan om deze te tonen, ook als nog geen contact  
toegewezen is. 

¶ Klik de Voeg contactdefinitie in knop om de kruisverwijzing te plaatsen. 

HINT : 1. De opdracht kan alleen uitgevoerd worden indien de "Gebruik contactspiegels" optie actief is 

2. Indien binnen de schemainstellingen een symbolenbibliotheek voor de contactspiegels werd toegewezen, kan het 

systeem automatisch een contactspiegel plaatsen. Is deze contactspiegel  database niet ingesteld, wordt de MV boom 

getoond. Is er een type toegewezen, en binnen de kanalen van dat type zijn ook contactspiegel symbolen 

toegewezen. Aan de hand van de binnen het schema gebruikte contactspiegel zal het systeem een gelijksoortige 

contactspiegel onder de spoel of bij de component met hulpcontacten plaatsen. Dit werkt ook als er geen type 

toegewezen is. In dat geval worden alleen de gekoppelde contacten getoond. Is het type ( en daarmee de beschikbare 

contactbezetting) bekend, wordt de complete contactspiegel getoond, waarbij de toegewezen contacten een 

verwijzing naar het contact binnen het schema laten zien.  

3. Indien een symbool of type "component" (ID 19000) werd gekozen, wordt het type aangepast naar "Comp.met 

Hulp/multi contacten (kruisverwijzing)" (ID 11399), daarom moet in dat geval ook de kanaaldefinitie voor de 

contacten gedaan worden. 

4. Binnen het symbool verschijnt een tekst #1, deze bevat de noodzakelijke informatie voor het plaatsen van de 

contactspiegel. 

5. Met behulp van deze FlexRef opdracht kunt u de plaatsing van contactspiegel informatie dynamisch beheren. 

 

U kunt starten met een component, dat gegroepeerd is als ñComponent Algemeenò. 

- Plaats het bewuste symbool op een blad en selecteer dit symbool 

- Gebruik vervolgens de FlexRef opdracht om een contactspiegel referentie toe te wijzen op de gewenste 
positie.  

Voor een motor beveiliging kunt u bijvoorbeeld de volgende parameters instellen:  

- "positie" ,  

- "Uitlijning"  
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- en binnen de ñOpties " deactiveer de instelling . 

Door de keuze van deze uitlijning worden de volgende instellingen automatisch ingevuld: 

 

Het type van het symbool wordt veranderd naar " Comp.met Hulp/multi contacten (kruisverwijzing )".  

Eerste situatie: De basiscomponent wordt stand-alone gebruikt.  

 

 

Resultaat: 

Volgende situatie: Aan deze component wordt een hulpblok met een maakcontact toegewezen 

Als eerste moet een type worden toegewezen dat de aansluitingen voor de motorbeveiliging bezit, deze 
zorgt ervoor dat de aansluitnummers 1,2,3,4,5,6 verschijnen. 

 

 

Resultaat:  
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Nu wordt een hulpblok met 2 maakcontacten toegevoegd. Type is terug te vinden in de artikeldatabase 

 

Resultaat: 

 

De contacten verschijnen pas als een van de hulpcontacten gebruikt wordt binnen het schema, dit komt 
doordat bij de FlexRef opdracht de optie ñTeken lege referentiespiegelò NIET aan stond. 

U kunt nu meer hulpblokken toewijzen, de contacten worden automatisch zichtbaar. 

 

Componentcodering 

 

ChangeLockFlag ï Stel de componentcoderingen beveiliging voor het gehele 
project in. 

Binnen V7R2 is het mogelijk bij elke component individueel in te stellen of de componentcodering vastgezet moet 

worden. De opdracht ChangeLockFlag geeft de volgende opties: 
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- Gebruik instelling component > De ingestelde componentcodering wordt gebruikt, bij verschuiven kan de 

componentcode worden aangepast als een plaats gerelateerde componentcodering gebruikt is. 

- Volledig geblokkeerd  > De componentcode staat vast en kan niet aangepast worden. Dit wordt meteen 

zichtbaar binnen de component doordat het veld grijs gemaakt is. Dit is de instelling die voor AS BUILD 

situaties geschikt is.  

- Geblokkeerd tijdens verschuiven  >> Handmatig de componentcodering veranderen is mogelijk, wordt de 

component verschoven zal de componentcodering niet automatisch worden aangepast. 

Al deze instellingen worden uitsluitend toegepast als het project wordt opgeslagen en vervolgens ingecheckt 

(vrijgegeven). Bij het opnieuw openen is de instelling actief.  

Tonen bladen 

Draaien van de het getoonde blad (Drawing Viewer; DraaiLinks90; DraaiRechts90) 

Drie nieuwe opdrachten geven de mogelijkheid de view van bladen te wijzigen door ze links- of rechtsom 
te draaien in bijvoorbeeld grafische klemmenstroken  

De Draai tool  is beschikbaar via de Drawing Viewer opdracht binnen de Opdrachten. 

Indien tekst niet horizontaal geschreven is binnen het originele blad kunt u de tekening draaien met 

behulp van de juiste pictogram  (DraaiLinksom90 draaien of DraaiRechtsom 90 ) 

Het is ook mogelijk in- of uit te zoomen of terug te keren naar de originele view. De zoom opdrachten 
kunnen uitsluitend via de pictogrammen worden benaderd.  

De DraaiLinks90 en DraaiRechts90  opdrachten  draaien de bladen links- of rechtsom met 90 graden. 

 

MD - Aanpassen contactspiegel afstand 

 

Standard 

U kunt de afstand tussen contactspiegels instellen met behulp van de MD opdracht binnen de 
opdrachtregel. Standaard wordt een waarde van of 5 mm gebruikt.  

¶ Wijzig de afstand met behulp van de opdracht 

¶ Sla het project op en sluit het. 

Na het openen is de nieuwe afstand in gebruik. 

Functie (=) / Locatie(+) / Component (-) 

Aspects -Beheer van functies (=) en locaties(+) 

Advanced 

Deze opdracht maakt het mogelijk functie(=)/locatie(+) toewijzingen te beheren via een speciale database  

Door deze beheersfunctie kunt u functie(=)/locatie(+) toewijzingen aanmaken voordat u met het project 
begint of deze later aanmaken. Ook kunt u beschrijvingen toevoegen aan functie(=)/locatie(+) 
toewijzingen. Verder kunt u per functie(=)/locatie(+) tonen welke componenten eraan toegewezen zijn of 
alle bladen tonen die componenten met een bepaalde functie(=)/locatie(+) toewijzing bevatten.  

Het uitvoeren van deze opdracht activeert automatisch de "Gebruik functie/locatie managementò  en de 
ñGroepeer bladen volgens functie(=)ò optie binnen Project eigenschappen ñAlgemeen tabò zoals 
beschreven op blad 69 

Hint: U kunt de ñGroepeer bladen volgens functie(=)ò optie uitschakelen indien u deze vorm van 

sortering niet wenst.  
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¶ Activeer de opdracht binnen het opdrachtvenster. 

 

Het Functie(=)/locatie(+) Management venster verschijnt. Het venster is onderverdeelt in drie 
gebieden. In het linker gedeelte van de dialoog bestaat het Functie  en Locatie gebied, daarin kunt 
u de structuur van de functie(=)/locatie(+) toewijzingen aanpassen, de waarden zijn aan te passen 
in het rechter gedeelte van de dialoog. 

 

HINT Indien u de ñActiveer artikeldatabaseò functie binnen de projecteigenschappen heeft geactiveerd, 
verschijnt er een ñProductenò gebied binnen het Functie(=)/locatie(+) Management venster. Binnen dit 
gebied kunnen vooraf componenten worden toegewezen, inclusief de componentcode die gebruikt moet 
worden, zodat het project al ver geconfigureerd is bij de start.  

Hint: Indien het project al functie(=)/locatie(+) toewijzingen bevat (zoals in de vorige afbeelding) worden 

deze zichtbaar, gaat het om een leeg project zal ook deze dialoog leeg zijn.  
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Een product is te vergelijken met een componentnaam. Aan zoôn componentnaam kunnen meerdere 
componenten worden gekoppeld. Elk van die componenten kan op een andere manier binnen modules 
getoond worden. In het vorige voorbeeld wordt een relais met bijbehorende contacten getoond. Wordt op  
de tab ñPaneelbouwò geklikt wordt het symbool voor de paneelbouw getoond.  

 

Door deze presentatie is het overzicht verbeterd. 

 

Het aanmaken van functie(=)/locatie(+) toewijzingen 
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¶ Rechtsklik om het pop-up menu voor functie(=)/locatie(+) toewijzingen te openen 

  

 

of  

De menuôs bevatten de volgende opdrachten (afhankelijk of opdracht bij functie(=) / of locatie(+) 
aangeroepen werd. 

ï Voeg functie(=) toe- /Voeg locatie (+)toe. Maakt het mogelijk een nieuwe 
functie(=) of locatie(+) aan te maken die onder het eerste niveau ligt. 
 

ï Voeg functie(=) toe op dit niveau- /Voeg locatie (+)toe. Maakt het mogelijk een 
nieuwe functie(=) of locatie(+) aan te maken op hetzelfde niveau als de eerste. 

 

Het invullen van de beschrijving kan nu in de tweede kolom. 

Nieuwe aspects worden onder elkaar geplaatst om het snel invoeren per 
toetsenbord mogelijk te maken. Nadat de invoer gereed is kunt u d.m.v. ñSorteerò de 
(alfabetische) sortering uitvoeren. 

ï Kopieer functie(=) Kopieert de geselecteerde functie(=) of locatie(+). 

ï Plak functie(=)/Plak locatie(+) ï Plakt de geselecteerde functie(=) of locatie(+) 

ï Toon componenten ï Toont alle componenten die aan een bepaalde 
functie(=)/locatie(+) zijn toegewezen. 
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ï Toon bladen ï Toont alle bladen die aan een bepaalde functie(=)/locatie(+) zijn 
toegewezen. 

ï Laden uit project ï Laadt alle functie/locaties uit het project. 

ï Markeer ongebruikt ï Geeft alle functie(=)/locatie(+) aan die niet gebruikt zijn. 

ï Deselecteer ongebruikt ï Haalt de niet-gebruikt indicator weg 

ï Wis gemarkeerd ï Wist alle functie(=)/locatie(+) die niet gebruikt zijn. 

ï Uitbreiden ï Laat alle functie(=)/locatie(+) zien 

ï Samenvouwen ï Vouw de hele lijst weer samen zodat alleen kopregel 
functie(=)/locatie(+) te zien is. 

ï Export naar XML ï Genereer een XML bestand met alle functies of locaties  

ï Import uit XML ï Lees een XML bestand in met functies(=) en/of locaties (+)  

¶ Selecteer de Voeg functie(=) toe of Voeg locatie (+)toe opdracht. 

U kunt functie(=)/locatie(+) onderwerpen aanmaken in een hiërarchische structuur. Op de plek waar 
u de cursor plaatst wordt ook een nieuwe functie(=)/locatie(+) aangemaakt. Type de naam in en vul 
eventueel de omschrijving in.  

HINT: Als u de functie(=)/locatie(+) aanduidingen kort houdt, en de beschrijvende informatie invult 
maakt dat het beheer eenvoudiger doordat ook kruisverwijzingen korter kunnen blijven.  

Functie(=)/locatie(+) aanduidingen aanpassen: 

¶ Selecteer de functie(=)/locatie(+) die u aan wilt passen. 

¶ Type de nieuwe waarden in en bevestig met ENTER. 

 

Functie(=)/locatie(+) aanduidingen wissen: 

¶ Selecteer de functie(=)/locatie(+) die u wilt wissen. 

¶ Rechtsklik en selecteer de Wis gemarkeerd pop-up opdracht. 

¶ Klik JA om te bevestigen. 

 

HINT: Indien er bladen of componenten bestaan die de bewuste functie(=)/locatie(+) code bezitten zal het 
systeem waarschuwen en de ñwisò actie niet accepteren. 

 

Om componenten te tonen die tot een bepaalde functie(=)/locatie(+) behoren: 

¶ Selecteer de functie(=) of locatie(+). 

¶ Rechtsklik en activeer de Toon componenten pop-up opdracht. 

De componenten die tot de geselecteerde functie(=)/locatie(+) behoren worden rechts zichtbaar. 
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Zoeken en wissen van ongebruikte functie(=)/locatie(+) aanduidingen 

¶ Selecteer de Markeer ongebruikt opdracht. 

De niet-gebruikte functie(=)/locatie(+) worden d.m.v. een rood uitroepteken gemarkeerd, zie 
vorige afbeelding. 

¶ Om deze gemarkeerde functie(=)/locatie(+) te wissen kunt u de opdracht Wis gemarkeerd 
aanklikken. 

¶ Om de niet-gebruikt indicator weg te halen kunt u de opdracht Deselecteer ongebruikt toepassen. 

 

Tonen van bladen die tot een functie(=)/locatie(+) behoren: 

¶ Selecteer de functie(=) of locatie(+). 

¶ Rechtsklik en activeer de Toon bladen  pop-up opdracht. 

¶ De bladen die tot de geselecteerde blad functie(=)/locatie(+) behoren worden rechts zichtbaar. 

 

¶ Dubbelklik op een blad om deze te openen 

 

Om functie(=)/locatie(+) aanduidingen uit het project te lezen. 

Mocht een functie(=)/locatie(+) niet correct overgenomen zijn uit een project kunnen deze opnieuw 
gelezen worden uit het project. 

¶ Voer de opdracht uit. 

De informatie wordt nu opnieuw gelezen en getoond in het venster. 
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Om de inhoud van het venster uit- of in te klappen.  

¶ Selecteer de gewenste node. 

¶ Rechtsklik en selecteer de Uitbreiden opdracht  

of 

¶ Rechtsklik en selecteer de Samenvouwen opdracht om de onderliggende sub nodes te verbergen. 

 

In het geval dat de ñActiveer artikeldatabaseò functie binnen de projecteigenschappen, geactiveerd is, 
kunt u het Functie(=)/locatie(+) Management venster gebruiken en de gewenste functie(=)/locatie(+) 
toewijzingen aan blad en/of componenten toewijzen. 

* Om een functie(=)/locatie(+) voor een blad te selecteren: 

¶ Voer de Start > Eigenschappen > Blad opdracht uit, klik de  knop in het functie(=)veld. 

Het Functie(=)/locatie(+) Management venster verschijnt, waardoor het mogelijk wordt een 
functie(=)/locatie(+) toe te wijzen. 

 

* Om een functie(=)/locatie(+) voor een component te selecteren: 

¶ Dubbelklik om de Component eigenschappen dialoog te openen 

¶ Klik op de  knop in het "Functie(=)" veld. 

¶ Het Functie(=)/locatie(+) Management venster verschijnt, waardoor het mogelijk wordt een 
functie(=)/locatie(+) toe te wijzen. 

 

HINT: 1. Indien u een functie(=)/locatie(+) leeg wilt maken, kan dat door op de functie(=) of de locatie(+)te 
klikken. De inhoud van het veld wordt dan leeg gemaakt. 

 

 

2. De functie(=)/locatie(+) toewijzingen kunnen ook via de functie(=)/locatie(+) database editor 
worden bewerkt. 
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Producten en componenten worden gescheiden. 
 Producten en componenten worden vanaf nu apart beheerd. Als een component vaak een van de drie aspecten bezit, 

is het efficiënter deze als combinatie van de drie aspects te beheren binnen de Aspect manager dan ze als producten 

te beheren. Om die reden is er een nieuwe sectie binnen de projectmanager toegevoegd. 

 

Aanmaken producten: 

Indien u de ñProducten databaseò optie geactiveerd hebt binnen projecteigenschappen, ñAlgemeen tabò 
op blad 69 kunt u de producten beheren. 

¶ Voeg product toe  pop-up opdracht 

Om een component binnen het Functie/Locatie/Product management venster te maken recht 
klikt u op de Producten node en kiest u Voeg product toe. 

 

U kunt vervolgens naam, beschrijving, type en componentcode toevoegen. U kunt ook meerdere 
exemplaren van dezelfde component toevoegen indien u de componentnaam niet toevoegt, maar 
wel de componentcode. "Aantal producten" geeft u dan de mogelijkheid een groter aantal dan 1 te 
reserveren. 

HINT: De componentcode binnen ñSchema'sò op blad 86, tabblad Algemeen wordt door het gebruik 
van de Product database automatisch op VRIJ gezet.  
Dit kan NIET aangepast worden, zolang de producten database actief is.  

Als de producten database op non-actief wordt gezet, BLIJFT de optie op VRIJ staan, totdat u hem 
handmatig een ander waarde geeft. Bijvoorbeeld Blad/Normteken/Pad  
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¶ Hernummer Producten opdracht 

Producten met automatische nummering (die waarvoor een component code beschikbaar is) 
kunnen opnieuw genummerd worden mocht er een ñgatò in de nummering ontstaan zijn 
Bijvoorbeeld: M1, M2, M4 bestaat -> Resultaat van de nummering is M1, M2 en M3.  

¶ Kopieer Product opdracht 

Indien u een kopie van een aanwezig product nodig hebt kan dat met deze opdracht.  

¶ Plak  Product opdracht 

U kunt een eerder gekopieerd product plakken, waarna u de gegevens kunt aanpassen zoals in de 
Voeg product toe  opdracht. 

¶ Wis gemarkeerd opdracht 

Deze opdracht kan uitsluitend gebruikt worden als het geselecteerde product niet gebruikt is binnen 
het project, in dat geval ziet u een foutmelding. 

¶ Voeg onderdeel toe ï Voegt onderdelen toe aan de geselecteerde component. De opdracht is in 

de rechterzijde van de dialoog beschikbaar - . U kunt ook een type toewijzen in de rechterzijde 
van de dialoog beschikbaar. 

¶ Voeg Klem/Connector toe ï Voegt een klem of connector toe aan de geselecteerde component. 

De opdracht is in de rechterzijde van de dialoog beschikbaar - . 

¶ Nadat u deze opdracht uitgevoerd heeft zal een venster verschijnen waarin u 
Klem/Connectornummer, de index, het aantal en de offset kunt invullen. 

 

¶ Toon componenten opdracht 

Selecteer een product en kies de opdracht De componenten worden zichtbaar 

¶ Markeer ongebruikt ï  

Geeft alle componenten aan die niet gebruikt zijn. De niet-gebruikte componenten worden aan de 
hand van een uitroepteken binnen een rode cirkel. 

¶ Deselecteer ongemarkeerd opdracht 

De markering wordt gewist. 

¶ Wis gemarkeerd opdracht 

Indien niet-gebruikte producten (=componenten) worden getoond kunnen deze gewist worden 

¶ Laden uit project.  

Deze actie is normaal gesproken niet nodig, de informatie wordt standaard al uit het project gelezen.  
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¶ Uniek Product aspect van component " instelling 

 

Deze functionaliteit is uitsluitend beschikbaar indien een schemablad geopend is. 
De functie dient ervoor te zorgen dat een productcode niet meervoudig kan optreden op hetzelfde 
blad. U kunt de ñMarkeer niet gebruiktò opdracht gebruiken om erachter te komen welke producten 
niet gebruikt zijn. 

Indien u het product op meerdere plaatsen wilt gebruiken dient u de instelling uit te zetten en het 
product nog eens te plaatsen 

Indien de functionaliteit ingeschakeld is , maar het product bestaat al binnen het project zal de OK 
knop licht grijs blijven, en dus niet toelaten dat het product (-) een tweede keer geplaatst wordt. 

Let er a.u.b. op dat zowel functie(=), locatie(+) en product (-) dezelfde warden hebben, alleen dan 
worden de producten met elkaar gekoppeld. 

 

Hoe kunt u de Product Aspect gebruiken. 

Indien u met de Product aspect werkt, moeten component (en kabel) namen worden toegewezen 
met behulp van de Functie(=)/locatie(+) Product manager. (de component attributen 
"Functionaliteit Omschrijving " en "Type" worden ingevuld uit de "Producten" definitie) De 
functie(=)/locatie(+) zoals gekozen binnen de Functie(=)/locatie(+) Product manager worden ook 
gebruikt binnen de componentnaam. 

Als Producten gedefinieerd zijn binnen de Functie(=)/locatie(+) Product manager EN het type is 
correct gedefinieerd binnen de kanalen (verbindingstekst en gekoppelde symbolen voor 
schema/paneel bestaan) kunt u de component uit Functie(=)/locatie(+) Product manager direct 
het schema of paneelblad binnen slepen  

Gebruik van geneste Aspects 

Advanced  

De Aspects opdracht maakt het gebruik van geneste  aspects mogelijk. 

Een optie binnen de Project eigenschappen  maakt het gebruik van relatieve en absolute (=geneste) 
aspects mogelijk  

Let op! De optie kan uitsluitend worden aangezet als er nog geen bladen binnen het project bestaan  

Eerste voorbeeld van geneste aspects: 

 

De aspects van het blad worden toegevoegd aan de aspects van elk object. 
Het  functie(=)/locatie(+) venster geeft de aspects door aan de objecten die binnen het venster staan. 

Object         Referentiebestemming 

Blad      =Fu1 / +Lo1 / -Pr1 

Zekering      =Fu1=Fu2 / +Lo1+Lo2 / -Pr1-F1 

FUNCTIE(=)/LOCATIE(+) venster  =Fu1=Fu3 / +Lo1+Lo3 / -Pr1-Pr3 

Schakelaar     =Fu1=Fu2 / +Lo1+Lo3 / -Pr1-Pr3-S2 

Lamp      =Fu1=Fu3=Fu4  /+Lo1+Lo3 / -Pr1-Pr3-P3 

In dit voorbeeld worden alle aspects van de componenten of het functie(=)/locatie(+) venster gezien als 
sub-aspects van de blad aspects (=Fu1 / +Lo1 / -Pr1). Het zijn relatieve aspects.  
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Tweede voorbeeld voor het gebruik van geneste aspects:  

Er wordt slechts een aspect gedefinieerd, maar de regel is geldig voor alle drie.  

Een project bevat de volgende functie(=) structuur:  

= Fu1 (hoofdfunctie) 

     =Fu2 (sub functie in Fu1) 

     =Fu3 (sub functie in Fu1) 

= Fu 4 (andere hoofd functie) 

Het blad heeft de toegewezen functie  =Fu1. 

De zekering -F1 is relatief gerefereerd, dit betekent dat deze in de sub functie  =Fu2 van de hoofd functie  
=Fu1. 

Het functie(=)/ locatie(+) venster en de schakelaar zijn eveneens relatief gerefereerd. 

Absolute referenties laten een ">" ervoor zien: 

De zekering -F2 is binnen de hoofdfunctie =Fu4 geplaatst welke geen sub-functie van =Fu1 is maar een 
absolute functie, vandaar de ñ>ò . 

De lamp is absoluut gerefereerd aan functie =Fu4. 

Object         Referentiebestemming 

Blad           =Fu1 / +Lo1 / -Pr1 

Zekering-F1      =Fu1=Fu2 / +Lo1+Lo2 / -Pr1-F1 

Zekering-F2      =Fu4 / +Lo1 / -Pr1-F2 

Functie(=)/ locatie(+) venster   =Fu1=Fu3 / +Lo1 / -Pr1 

Schakelaar    =Fu1=Fu3 / +Lo1 / -Pr1-S2 

Lamp     =Fu4  /+Lo1 / -Pr1-P3 
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Hoe absolute aspects van componenten gedefinieerd kunnen worden: 

Er zijn twee verschillende manieren om een absoluut aspect te definiëren, afhankelijk of de aspect 
database actief is of niet. 

Eerste situatie: De Aspect database werd niet gebruikt 

 

Voeg een ">" teken in voor de aspect indien u deze absoluut wilt maken. 

Noot: Dezelfde regel is toepasbaar voor de locatie(+) van componenten. 

Dit houdt in dat een tekst zonder een  ">" in het begin van de functie  altijd wordt gezien als een sub-
functie van de bladfunctie(=) of het functie(=)/ locatie(+) venster  waarbinnen de component wordt of is 
geplaatst. 

 

Tweede situatie: De Aspect database wordt gebruikt: 

De aspects moeten binnen de Aspects Manager worden gedefinieerd.  

¶ Indien een component niet binnen het functie(=)/ locatie(+) venster wordt gevonden: 

¶ Indien een component binnen het functie(=)/ locatie(+) venster wordt gevonden: 

Werken met functie(=)/ locatie(+) vensters in het geval dat genest aspects worden gebruikt 

Attentie: Het belangrijkste weetje met betrekking tot functie(=)/ locatie(+) vensters is: 

Een absoluut (>) aspect dat in de eigenschappen van de functie(=)/ locatie(+) venster werd gedefinieerd zal alles 

tegenhouden dat het venster binnenkomt.  

Voorbeeld van het gebruik van geneste aspects in combinatie met een functie(=)/ locatie(+) venster: 

Er wordt slechts een aspect gedefinieerd, maar de regel is geldig voor alle drie.  

Een project bevat de volgende functie(=) structuur:  
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= Fu1 (hoofdfunctie) 

     =Fu2 (sub functie in Fu1) 

     =Fu3 (sub functie in Fu1) 

= Fu 4 (andere hoofd functie) 

Het blad heeft de toegewezen functie =Fu1. 

Het functie(=)/ locatie(+) venster =Fu2 is relatief gerefereerd, dit betekent het definieert een sub-functie 
van de hoofdfunctie =Fu1. 

De schakelaar -S1 is ook relatief gerefereerd. 

Absolute referenties tonen een > voor de waarde: 

Het functie(=)/ locatie(+) venster  >=Fu2 is absoluut gerefereerd, dit betekent dat het geen sub-functie is 
van hoofdfunctie =Fu1. 

De schakelaar  -S1 is relatief gerefereerd aan de functie zoals toegewezen aan het omvattende venster. 

Object                Referentiebestemming 

Blad       =Fu1 / +Lo1 / -Pr1 

Linker functie(=)/ locatie(+) venster    =Fu1=Fu2 / +Lo1 / -Pr1 

Schakelaar -S1     =Fu1=Fu2 / +Lo1 / -Pr1-S1 

Rechter functie(=)/ locatie(+) venster   =Fu3 / +Lo1 / -Pr1 

Schakelaar  -S2     =Fu3 / +Lo1 / -Pr1-S1 

 

 

Complex voorbeeld  gebruik van geneste aspects in functie(=)/ locatie(+) vensters: 

Er wordt slechts een aspect gedefinieerd, maar de regel is geldig voor alle drie.  

Een project bevat de volgende functie(=) structuur:  

= F1 (hoofd functie) 

 =SF (Sub functie in =F1) 

= F2 (hoofd functie B) 

 =SF (Sub functie in =F2) 

  =SSF (Sub-sub-functie in =F2) 
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Het blad bezit toegewezen functie =F1. 

Het buitenste functie(=)/ locatie(+) venster voegt de sub functie SF1 toe aan alle gevonden componenten 
binnen het venster, daardoor wordt de functie =F1=SF1. 

Het tweede functie(=)/ locatie(+) venster, geteld vanaf de buitenkant, bevat een absolute waarde voor de 
functie, daardoor krijgen alle componenten de functie =F2. 

Het derde functie(=)/ locatie(+) venster, geteld vanuit de buitenkant =SF kan alleen de functie =F2 als 
hoofdfunctie zien, omdat deze als absolute functie werd gedefinieerd. Het binnenste functie(=)/ locatie(+) 
venster ziet =F2 en +SF als hoofdfuncties. 

Daardoor wordt de functie van de lamp =F2=SF=SSF. 

Hoe kan een relatief aspect aan een functie(=)/ locatie(+) venster worden toegewezen 

Indien u een functie(=)/ locatie(+) venster gebruikt om de toegewezen aspects te verbergen moet u NEE 
antwoorden als de vraag "Alle componenten binnen functie/locatie venster nieuw coderen?" 
verschijnt. 

 

Indien het antwoord NEE is, zullen de aspects voor de componenten niet aangepast worden, alleen de 
tonen optie van de tekst wordt dan aangepast. 

Indien het antwoord JA is, zullen de aspects van het venster worden toegevoegd aan de aspects van de 
componenten. Het ïF7 component zal dan =C1=C1+A4+A4-F7 als aspect krijgen. 

Indien het aspect van het venster wordt aangepast en vervolgens opgeslagen zal uitsluitend het 
gewijzigde deel worden aangepast. Voorbeeld: 

 

Het locatie aspect voor de  -F7 component is +A4,  het locatie aspect voor de  -F9 component is 
+A4+A4.1. Nadat de locatie van +A4 naar +A5 werd aangepast, zal de locatie aspect voor de -F7 
component +A5 zijn, het aspect voor -F9 is +A5+A4.1 dus alleen het gewijzigde deel werd aangepast. 
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Hoe absolute aspects van functie(=)/ locatie(+) vensters gedefinieerd kunnen worden: 

Er zijn twee verschillende manieren om een absoluut aspect te definiëren, afhankelijk of de aspect 
database actief is of niet. 

Eerste situatie: De Aspect database werd niet gebruikt 

 

Voeg een ">" teken in voor de aspect indien u deze absoluut wilt maken. 

Noot: Dezelfde regel is toepasbaar voor de locatie(+) van componenten. 

Dit houdt in dat een tekst zonder een ">" in het begin van de functie altijd wordt gezien als een sub-
functie van de bladfunctie(=) of het functie(=)/ locatie(+) venster waarbinnen de component wordt of is 
geplaatst. 

Tweede situatie: De Aspect database wordt gebruikt: 

De aspects moeten in de Aspects Manager worden gedefinieerd.  

Als de eigenschappen van een component of functie(=)/ locatie(+) venster worden aangepast, verschijnt 
de "Absoluut pad" optie in de dialoog en kan een waarde als absolute waarde worden gemarkeerd.  

 

Belangrijke informatie over het tonen van objecten 

Een component toont altijd het volledige pad voor alle aspects binnen het component eigenschappen 
venster. Een functie(=)/ locatie(+) venster laat uitsluitend de eigenschappen zien die het venster zelf 
draagt. 
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Voorbeeld: 

 

Aanpassen eerdere FuncLocvenster ï Tekst van oude functie/locatievensters aanpassen 

Vanaf versie V5R1 worden functie(=)/locatie(+) vensters opgeslagen als componenten.  
Dit houdt in, dat de tekst aangepast wordt via de functie(=)/locatie(+) editor. 

Indien u eerder gemaakte projecten gebruikt waar de functie(=)/locatie(+) tekst van de functie(=)/locatie(+) 
vensters nog als tekst en niet als symbool zijn opgeslagen kunt u deze opdracht gebruiken om ze te 
updaten. 

Nadat u het project geopend hebt, kunt u deze functie gebruiken om deze functie(=)/locatie(+) vensters te 
updaten. Nadat gebeurd is, verschijnen ze ook in de functie(=)/locatie(+) editor. 

Lettertypes 

Zoek alle lettertypes binnen een project (FontToolReadSingleProject) 

Deze opdracht maakt het mogelijk een lijst te maken van de lettertypen die binnen een project gebruikt 
zijn.  

Doordat er ook een XML bestand gemaakt wordt, kan in dit XML bestand precies vermeldt worden welke 

wijzigingen worden doorgevoerd op de lettertypen. Het aanpassen van het XML bestand mag NIET met Excel 

worden gedaan omdat de structuur daardoor verandert.  

Gebruik daarvoor de opdracht ñDefinitie van lettertypes die uitgewisseld moeten worden (FontToolMapFont)ò zoals 

beschreven op blad 460 

Als u de opdracht uitvoert verschijnt een Scan project Tekst dialoog: 
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¶ Definieer het te scannen project ï het huidige project wordt standaard ingesteld. 

¶ Klik de   knop om een ander project te kiezen. 

¶ Definieer  het XML bestand waarin de lettertype instellingen moeten worden opgenomen in het 
ñStel XML bestand in om tekst te exporteren ò veld.  

¶ Klik de   knop om de gewenste folder te laden en te openen en vervolgens de naam van het 
XML bestand te typen.  

¶ Sluit de folder met behulp van de ñOpenenò knop. 

Indien u een bestaand XML bestand kiest, zal een vraag gesteld worden of u de resultaten wil 
toevoegen aan het bestaande bestand of dat u een nieuw bestand wil aanmaken. Indien u de 
resultaten toevoegt kunt u gebruik maken van eerdere instellingen en kunt u waarborgen dat u 
overal dezelfde instellingen gebruikt.  

¶ Klik op de ñDoorzoek project voor tekstenò  knop om het doorzoeken van het project te starten. 

¶ Definieer de nieuwe lettertypes met behulp van de FontToolMapFont opdracht. 

¶ Wijzig de lettertypes met behulp van de FontToolChangeProject of FontToolChangeProjects 
opdrachten. 

Zoek alle lettertypes die in meerdere projecten gebruikt zijn 
(FontToolReadProjects) 

Deze opdracht maakt het mogelijk een lijst te maken van de lettertypen die binnen meerdere projecten 
gebruikt zijn. 

Als u de opdracht uitvoert verschijnt een Scan project Tekst  dialoog: 
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¶ Klik de  knop binnen het Projecten gebied om de te scannen projecten te selecteren. 

¶ Klik de  knop indien u een project wil verwijderen uit deze lijst. 

¶ Definieer  het XML bestand waarin de lettertype instellingen moeten worden opgenomen in het 
ñStel XML bestand in om tekst te exporteren ò veld.  

¶ Klik de   knop om de gewenste folder te laden en te openen en vervolgens de naam van het 
XML bestand te typen.  

¶ Sluit de folder met behulp van de ñOpenenò knop . 

Indien u een bestaand XML bestand kiest , zal een vraag gesteld worden of u de resultaten wil 
toevoegen aan het bestaande bestand of dat u een nieuw bestand wil aanmaken. Indien u de 
resultaten toevoegt kunt u gebruik maken van eerdere instellingen en kunt u waarborgen dat u 
overal dezelfde instellingen gebruikt.  

¶ Klik op de ñDoorzoek project voor tekstenò  knop om het doorzoeken van het project te starten. 

¶ Definieer de nieuwe lettertypes met behulp van de FontToolMapFont opdracht. 

¶ Wijzig de lettertypes met behulp van de FontToolChangeProject of FontToolChangeProjects 
opdrachten. 

Zoek alle lettertypes binnen een enkele of meerdere symbolenbibliotheken 
(FontToolReadSymbol) 

Deze opdracht maakt het mogelijk de lettertypes binnen een of meerdere symbolenbibliotheken in een 
enkele stap te zoeken. 

Als u deze opdracht start verschijnt de Scan symbolen tekst dialoog: 



 

Handleiding SEE Electrical V7R2 De opdrachtregel  ¶  459 

 

¶ Klik de  knop binnen het Symbolen gebied om de te scannen symbolen bibliotheken  te 
selecteren. 

¶ Klik de  knop indien u een symbolenbibliotheek  wil verwijderen uit deze lijst. 

¶ Definieer  het XML bestand waarin de lettertype instellingen moeten worden opgenomen in het 
ñStel XML bestand in om tekst te exporteren ò veld.  

¶ Sluit de folder met behulp van de ñOpenenò knop. 

Indien u een bestaand XML bestand kiest, zal een vraag gesteld worden of u de resultaten wil 
toevoegen aan het bestaande bestand of dat u een nieuw bestand wil aanmaken. Indien u de 
resultaten toevoegt kunt u gebruik maken van eerdere instellingen en kunt u waarborgen dat u 
overal dezelfde instellingen gebruikt.  

¶ Klik op de ñDoorzoek project voor tekstenò  knop om het doorzoeken van het project te starten. 

¶ Definieer de nieuwe lettertypes met behulp van de FontToolMapFont opdracht. 

¶ Wijzig de lettertypes met behulp van de FontToolChangeSymbol opdracht. 

Zoek alle lettertypes binnen een enkele of meerdere tekeningsjablonen 
(FontToolReadSymbol) 

Deze opdracht maakt het mogelijk de lettertypes binnen een of meerdere tekeningsjablonen  in een 
enkele stap te zoeken. 

Als u deze opdracht start verschijnt de Scan tekeningsjablonen tekst dialoog: 
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¶ Klik de  knop binnen het Tekeningsjablonen  gebied om de te scannen tekeningsjablonen te 
selecteren. 

¶ Klik de  knop indien u een tekeningsjabloon wil verwijderen uit deze lijst. 

¶ Definieer  het XML bestand waarin de lettertype instellingen moeten worden opgenomen in het 
ñStel XML bestand in om tekst te exporteren ò veld.  

¶ Sluit de folder met behulp van de ñOpenenò knop . 

Indien u een bestaand XML bestand kiest, zal een vraag gesteld worden of u de resultaten wil 
toevoegen aan het bestaande bestand of dat u een nieuw bestand wil aanmaken. Indien u de 
resultaten toevoegt kunt u gebruik maken van eerdere instellingen en kunt u waarborgen dat u 
overal dezelfde instellingen gebruikt.  

¶ Klik op de ñScan tekeningsjablonen tekstò  knop om het doorzoeken van het project te starten. 

¶ Definieer de nieuwe lettertypes met behulp van de FontToolMapFont opdracht. 

¶ Wijzig de lettertypes met behulp van de FontToolChangeTemplate opdracht. 

Definitie van lettertypes die uitgewisseld moeten worden (FontToolMapFont) 

Deze opdracht maakt het mogelijk de eigenschappen van de lettertypes op elkaar af te stemmen zodat 
een uitwisseling kan plaatsvinden. 

De verschillende lettertypes hebben verschillende groottes, waardoor een nieuw lettertype wellicht niet 
past. Daarom is het belangrijk voor een back-up van het project te zorgen voordat een of meerdere 
lettertypes worden uitgewisseld. Ook is het een goed idee in een proefproject een aantal tests uit te 
voeren zodat het resultaat van een lettertype uitwissel actie bekend is. 

Dit ñmapping (toewijzings)toolò laat de verschillende combinaties van tekstattributen zien zoals gevonden 
binnen de gescande gegevens. In het volgende voorbeeld kunt u zien dat een bepaald lettertype met 
verschillende teksthoogten gevonden werd. Voor elke hoogte kunt u een aparte regel aanmaken.  
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Noot: Indien u de resultaten van elke scan in hetzelfde XML bestand opneemt kunt u dit bestand voor elk 
project gebruiken. 

¶ Selecteer het eerste XML bestand met de resultaten van de scan. 

¶ Wijzig de instellingen voor ñNieuw lettertype bestandòò, ñNieuwe lettertype hoogteò, ñNieuwe 
lettertype breedteò en ñNieuwe lettertype afstandò voor elk van de verschillende lettertypes en de 
combinatie van tekstattributen. 

In het geval dat u een andere code page dan de standaard code page gebruikt is het mogelijk deze 
te selecteren op het moment dat u een ander lettertype kiest. Het script dat u gedefinieerd hebt 
verschijnt in het ñNieuw lettertype scriptò veld en kan NIET gewijzigd worden. 

¶ Sla uw wijzigingen op met behulp van de ñStel lettertype verwijzingen inò knop. 

¶ Sluit het venster met Annuleren. 

Wijzig de lettertypes in een enkel project  (FontToolChangeSingleProject) 

Deze opdracht maakt het mogelijk de lettertypes in een enkel project aan te passen.  

¶ Voer de opdracht uit. 
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Het Vervang projecttekst  venster verschijnt. 

ATTENTIE:  Voordat u deze opdracht kunt gebruiken moeten eerst de lettertype verwijzingen worden 
ingesteld.  

Zie Definitie van lettertypes die uitgewisseld moeten worden (FontToolMapFont) 

Zorg ervoor dat u over een back-up van uw gegevens beschikt mocht het resultaat tegenvallen. 

 

¶ Definieer het project waarin de lettertypes moeten worden uitgewisseld. Standaard verschijnt het 
actieve project. 

¶ Klik op de  knop om een ander project te kiezen. 

¶ Kies het XML bestand waaruit de instellingen moeten worden gelezen voor het ñStel XML bestand 
in om tekst te exporterenò veld.  

¶ Klik de  knop om de gewenste folder te openen en vervolgens het juiste XML bestand te 
selecteren.  

¶ Sluit de folder met behulp van de Openen knop. 

¶ Klik de Vervang projecttekst knop om het vervangproces te starten. 

¶ Klik Annuleren om het venster te sluiten. 

¶ Controleer of het resultaat correct is.  

Wijzig de lettertypes in een meerdere projecten (FontToolChangeProjects) 

Deze opdracht maakt het mogelijk de lettertypes in meerdere projecten aan te passen.  

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Het Vervang projecttekst  venster verschijnt. 
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ATTENTIE:  Voordat u deze opdracht kunt gebruiken moeten eerst de lettertype verwijzingen worden 

ingesteld. Zie Definitie van lettertypes die uitgewisseld moeten worden (FontToolMapFont)  

Zorg ervoor dat u over een back-up van uw gegevens beschikt mocht het resultaat tegenvallen. 

 

¶ Klik de  knop binnen het Projecten  gebied om de projecten te selecteren. 

¶ Klik de  knop indien u een project wil verwijderen uit deze lijst. 

¶ Kies het XML bestand waaruit de instellingen moeten worden gelezen voor het ñStel XML bestand 
in om tekst te exporterenò veld.  

¶ Klik de  knop om de gewenste folder te openen en vervolgens het juiste XML bestand te 
selecteren.  

¶ Sluit de folder met behulp van de Openen knop. 

¶ Klik de Vervang projecttekst knop om het vervangproces te starten. 

¶ Klik Annuleren om het venster te sluiten. 

¶ Controleer of het resultaat correct is.  

Wijzig de lettertypes in een enkel of meerdere symbolenbibliotheken 
(FontToolChangeSymbol) 

Deze opdracht maakt het mogelijk de lettertypes in meerdere symbolenbibliotheken in een enkele stap 
aan te passen.  

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Het Vervang symbolentekst  venster verschijnt. 
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ATTENTIE:  Voordat u deze opdracht kunt gebruiken moeten eerst de lettertype verwijzingen worden 

ingesteld. Zie Definitie van lettertypes die uitgewisseld moeten worden (FontToolMapFont)  

Zorg ervoor dat u over een back-up van uw gegevens beschikt mocht het resultaat tegenvallen. 

¶ Klik de  knop binnen het Symbolen  gebied om de symbolenbibliotheken te selecteren. 

¶ Klik de  knop indien u een symbolenbibliotheek wil verwijderen uit deze lijst. 

¶ Kies het XML bestand waaruit de instellingen moeten worden gelezen voor het ñStel XML bestand 
in om tekst te exporterenò veld.  

¶ Klik de  knop om de gewenste folder te openen en vervolgens het juiste XML bestand te 
selecteren.  

¶ Sluit de folder met behulp van de Openen knop. 

¶ Klik de Vervang symbolentekst knop om het vervangproces te starten. 

¶ Klik Annuleren om het venster te sluiten. 

¶ Controleer of het resultaat correct is.  

Wijzig de lettertypes in een enkel of meerdere tekeningsjablonen 
(FontToolChangeTemplate) 

Deze opdracht maakt het mogelijk de lettertypes in meerdere tekeningsjablonen in een enkele stap aan te 
passen.  

Het Vervang sjabloon tekst  venster verschijnt. 
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ATTENTIE:  Voordat u deze opdracht kunt gebruiken moeten eerst de lettertype verwijzingen worden 

ingesteld. Zie Definitie van lettertypes die uitgewisseld moeten worden (FontToolMapFont)  

Zorg ervoor dat u over een back-up van uw gegevens beschikt mocht het resultaat tegenvallen. 

¶ Klik de  knop binnen het Tekeningsjablonen  gebied om de tekeningsjablonen te selecteren. 

¶ Klik de  knop indien u een tekeningsjabloon wil verwijderen uit deze lijst. 

¶ Kies het XML bestand waaruit de instellingen moeten worden gelezen voor het ñStel XML bestand 
in om tekst te exporterenò veld.  

¶ Klik de  knop om de gewenste folder te openen en vervolgens het juiste XML bestand te 
selecteren.  

¶ Sluit de folder met behulp van de Openen knop. 

¶ Klik de Vervang sjabloon tekst knop om het vervangproces te starten. 

¶ Klik Annuleren om het venster te sluiten. 

¶ Controleer of het resultaat correct is.  

Wijzig lettertype binnen bestanden Files (ChangeFontsInFiles) 

 

Deze opdracht maakt het mogelijk het lettertype uit te wisselen binnen symbolenbibliotheken en 
tekeningsjablonen. 

Als u deze opdracht uitvoert zal de Wijzig tekstlettertype binnen bestanden dialoog verschijnen 
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Binnen deze dialoog kunt u een bestand selecteren uit de beschikbare bestanden en een nieuw lettertype 
selecteren. Ook kunt u schaal Y en X en regelafstand instellen. Binnen het ñBestandstypenò venster kunt 
u voor Symbolen (*.ses), Tekeningsjablonen (*.tdw) of alles (*.*) kiezen. 

 

¶ Selecteer het bestandstype dat u wilt aanpassen  

¶ Selecteer de bestanden die bewerkt moeten worden. 

¶ Selecteer het lettertype en de schaal van de letters. 

¶ Klik op ñOpenenò, de wijzigingen werden uitgevoerd. 

¶ Controleer of de wijzigingen toegepast werden. Open, bijvoorbeeld, de aangepaste 
symbolenbibliotheek in the Symboolverkenner: 

¶ Voeg een symbool in de tekening toe: 

 

 

Standaardfont ï Lettertype om project-, blad ï en projectboominformatie te tonen 
instellen. 

 

Indien niet-westerse talen gebruikt worden is het noodzakelijk van het standaard gebruikte lettertype af te 
stappen omdat deze niet alle noodzakelijke karakters bezit.  
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Start de Standaardfont opdracht via het Opdrachtvenster. Als u het lettertype gekozen hebt, bijvoorbeeld 
"Arial" met codepage "Cyrillisch", moet u afsluiten en SEE Electrical opnieuw starten. Daarna zijn de 
nieuwe instellingen actief. 

WindowsLettertypeInstelling 

 

Er is een opdracht WindowsLettertypeInstelling in het Opdrachtvenster beschikbaar. Met deze opdracht 
kunt u de hoogte en breedte van Windows fonts aanpassen binnen het project. De opdracht wordt 
gebruikt om verschillen in tekst tussen V4R1 en V5R1 te corrigeren doordat in V5R1 de nieuwe Microsoft 
GDI +technologie werd geïntroduceerd ter vervanging van de oudere GDI.  

Helaas is de consequentie dat de Windows lettertypes aangepast moeten worden. De correctiefactor 
werkt voor nagenoeg alle teksten en bedraagt 0.7 voor de hoogte en 1 voor de breedte. Dit zijn de 
standaard ingestelde waarden. Na uitvoer van deze opdracht zal ook de PDF export goed verlopen. 

 

Revisie 

Wolk 

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een revisiewolk te tekenen 

HINT: De ñBijschriften (Redlining) categorieò zoals beschreven op blad 300 bevat meer uitgebreide 
opdrachten. 

SetRevMax ï Max aantal revisieteksten instellen 

De Rev. Datum1 tot Rev. Datum10 attributen zijn beschikbaar binnen het Bladinformatie venster. U kunt 
een aangepast aantal revisies instellen. 

 

¶ Start de SetRevMax opdracht in het Opdrachtvenster. 

Standaard wordt hier de waarde 3 ingevuld. 

 

Alleen de laatste drie revisies worden gebruikt, als er meer revisies zijn worden ze volgens FIFO 
principe doorgeschoven. 

 

ExludeTextFromRevision - Sluit tekst uit voor revisie 

 

De  ExcludeTextFromRevision opdracht maakt het mogelijk tekst onherkenbaar te maken voor het 
revisie mechanisme. 
Dat wil zeggen dat wijzigingen in zoôn tekst er niet meer voor zorgen dat het blad als revisie wordt 
gemarkeerd. 

¶ Open een tekening met een tekeningsjabloon bevat . 

¶ Selecteer de tekst die uitgesloten moet worden van revisie detectie: 

¶ Selecteer de Selecteren, enkel element  opdracht. (F6). 
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¶ Linksklik de tekst die uitgesloten moet worden, met Shift kan meer tekst worden 
geselecteerd, met Ctrl kan tekst weer uit de selectie worden gehaald.. 

ATTENTIE: Degroepeer het standaard tekeningsjabloon NIET! 

Belangrijk: U moet alle tekst die uitgesloten moet worden in een keer selecteren. Later 
toevoegen kan niet meer.. 

¶ Activeer de ExcludeTextFromRevision opdracht uit de opdrachtregel. 

Het ExcludeTextFromRevision.xml  bestand wordt in de Templates folder van  SEE Electrical 
opgeslagen. 

¶ Sluit en herstart SEE Electrical. 

De gedefinieerde tekst wordt vanaf nu niet meer door het revisiemechanisme gezien. 

Indien u de opdracht een tweede keer gebruikt wordt het aanwezige bestand door een nieuw 
bestand overschreven.. 

Indien u het XML bestand wist zullen de gemaakte definities niet langer werken. 

Kopiëren (Advanced) 

 

Voor alle functies binnen dit paneel geldt het volgende: 

Er is een mogelijkheid toegevoegd door middel van een knop om componenten met gelijke naam 
automatisch met elkaar te verbinden. Deze optie heeft geen uitwerking op bestaande master-slave 
verbindingen zoals spoelen en contacten. Ook componenten die al gekoppeld zijn binnen het bronproject 
worden niet beïnvloed door deze optie. 

 

CopyF - Kopiëren van tekeningen binnen functie(=)naar een ander project 

 

Advanced 

Door de CopyF opdracht te starten uit het opdrachtvenster kunt u bladen die binnen een functie zijn 
opgenomen van het ene project naar het andere project kopiëren. Ook kunt u complete functie(=) 
groepen kopiëren  

Aan de volgende condities moet worden voldaan. 

* FUNCTIE(=)/LOCATIE(+) management moet actief zijn; 

* De "Groepeer bladen volgens functie(=)" optie MOET actief zijn 

* U kunt uitsluitend bladen uit de geselecteerde functie kopiëren 

* Tijdens het kopiëren kunt u de functie(=) aanpassen. bijvoorbeeld A1 naar A2; 

* U kunt de opdracht niet toepassen als dezelfde functie (=) al in het doelproject bestaat. 

 

Door het toepassen van deze opdracht kunnen twee gebruikers aan hetzelfde project werken, beide 
gebruikers maken een functiegroep aan met een andere naam. Beide functiegroepen kunnen dan 
overgenomen worden in het uiteindelijke project.  

De CopyF opdracht kan gestart worden via het opdrachtvenster. 

Indien u met projecten werkt uit vorige versies van SEE Electrical/CADdy
++ 

 moeten de projecten (voordat 
ze met CopyF bewerkt worden) eenmalig geopend en weer opgeslagen worden in de recente SEE 
Electrical versie. 

¶ Type de CopyF opdracht in het Opdracht  gebied en druk op Enter. 

¶ Definieer bron en doel bestand. 
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¶ Klik de  knop om een project te selecteren. 

Het Kopiëren groepen Versie 7.2  venster bestaat uit twee gebieden 

 

In het linker gebied kunt u het bronproject selecteren, waarna u de beschikbare functies(=) ziet. 

In het rechter gebied kunt u het doelproject instellen, en de functiegroepen zien die al in het project 

bestaan. Het overzetten van de functiegroepen kan beheerd worden met behulp van de  en 

 knoppen.  

In het "Nieuwe naam" veld kunt u de naam van de functiegroep veranderen voordat deze naar een 
nieuw project wordt gekopieerd. Het kopiëren vindt plaatst door op de 

 knop te drukken. 

¶ Selecteer een of meer functie(=) groepen (gebruik de standaard Windows procedure door op CTRL 

of Shift) te drukken binnen het bronproject gebied en klik op de  knop om de selectie gereed 
te zetten in het doelproject. 

Indien u slechts een functie(=) geselecteerd hebt kunt u deze hernoemen binnen het ñNieuwe 
naamò  veld. Nadat dit gedaan is kunt u met een eventuele andere functie(=) verder gaan etc.  

¶ Klik op Start met kopiëren groepen. 

¶ Klik Sluiten en toon uw doelproject. 

 

Hints: 1. De Copy F en Copy L opdrachten kunnen gebruikt worden om functie(=)/locatie(+) groepen ook 
binnen hetzelfde project te kopiëren, mits dit project gesloten is. 

2. De Copy F en Copy L opdrachten zijn beschikbaar binnen de Extensions categorie > 
CopyFunction paneel. 
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CopyL - Kopiëren van tekeningen binnen locatie(+)naar een ander project 
  

Advanced 

Door de CopyL opdracht te starten uit het opdrachtvenster kunt u bladen die binnen een locatie(+) zijn 
opgenomen van het ene project naar het andere project kopiëren. Ook kunt u complete locatie(+) groepen 
kopiëren  

Aan de volgende condities moet worden voldaan. 

* FUNCTIE(=)/LOCATIE(+) management moet actief zijn; 

* De "Groepeer bladen volgens functie(=)" optie MOET actief zijn 

* U kunt uitsluitend bladen uit de geselecteerde locatie(+) kopiëren 

* Tijdens het kopiëren kunt u de locatie(+) aanpassen. bijvoorbeeld A1 naar A2; 

* U kunt de opdracht niet toepassen als dezelfde locatie(+) al in het doelproject bestaat. 

 

Door het toepassen van deze opdracht kunnen twee gebruikers aan hetzelfde project werken, beide 
gebruikers maken een locatie(+)groep aan met een andere naam. Beide locatie(+)groepen kunnen dan 
overgenomen worden in het uiteindelijke project.  

De CopyL opdracht kan gestart worden via het opdrachtvenster. 

Indien u met projecten werkt uit vorige versies van SEE Electrical/CADdy
++ 

 moeten de projecten (voordat 
ze met CopyL bewerkt worden) eenmalig geopend en weer opgeslagen worden in de recente SEE 
Electrical versie. 

¶ Type de CopyL opdracht in het Opdracht  gebied en druk op Enter. 

¶ Definieer bron en doel bestand. 

¶ Klik de  knop om een project te selecteren. 

Het Kopiëren groepen Versie 5.0  venster bestaat uit twee gebieden 

 

In het linker gebied kunt u het bronproject selecteren, waarna u de beschikbare locaties(+)ziet. 
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In het rechter gebied kunt u het doelproject instellen, en de locatie(+)groepen zien die al in het 
project bestaan. Het overzetten van de locatie(+)groepen kan beheerd worden met behulp van de 

 en  knoppen.  

In het "Nieuwe naam" veld kunt u de naam van de locatie(+)groep veranderen voordat deze naar 
een nieuw project wordt gekopieerd. Het kopiëren vindt plaatst door op de 

 knop te drukken. 

¶ Selecteer een of meer locatie(+) groepen (gebruik de standaard Windows procedure door op CTRL 

of Shift) te drukken binnen het bronproject gebied en klik op de  knop om de selectie gereed 
te zetten in het doelproject. 

Indien u slechts een locatie(+) geselecteerd hebt kunt u deze hernoemen binnen het ñNieuwe 
naamò veld. Nadat dit gedaan is kunt u met een eventuele andere locaties(+) verder gaan etc.  

¶ Klik op Start met kopiëren groepen. 

¶ Klik Sluiten en toon uw doelproject. 

 

Hints: 1. De Copy F en Copy L opdrachten kunnen gebruikt worden om functie(=)/locatie(+) groepen ook 
binnen hetzelfde project te kopiëren, mits dit project gesloten is. 

2. De Copy F en Copy L opdrachten zijn beschikbaar binnen de Extensions categorie > 
CopyFunction paneel. 

 

CopyP - Kopiëren meerdere bladen tussen projecten 

 

Binnen het opdrachtvenster is de Copy P opdracht beschikbaar die het mogelijk maakt bladen van het 
ene naar het andere project te kopiëren. 

 

BELANGRIJK: Het doelproject moet gesloten zijn voordat u deze opdracht uit kunt voeren. 
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Nadat u de opdracht hebt uitgevoerd verschijnt het Kopieer Bladen venster. In het linker gedeelte kunt u 
het bron project selecteren, en de bladen binnen de modules die in het bronproject gevonden zijn. 

In het rechter gebied kunt u het doelproject selecteren en de module waar u de bladen heen wilt kopiëren. 
U kunt ook een nieuwe functie(=)/locatie(+) en (start) bladnummer toekennen voordat de kopieer actie 
gestart wordt. 

Voorbeeld:  

¶ Blad 1 binnen ñVoorbeeldprojectò, functie=A.2 en locatie +G wordt gekopieerd naar een ander 
project, binnen functie =A6, locatie +B en moet bladnummer 5 krijgen  

 

¶ Definieer het "Bronproject". 

¶ Definieer het "Doelproject". Bestaande bladen binnen het doelproject zijn gemarkeerd met een slot 

. 

¶ Open een lijst van bladen binnen het doelproject en markeer de bladen die gekopieerd moeten 
worden. 

¶ Voer een waarde in bij het Startblad" veld, en indien nodig "Nieuwe Functie (=)" en "Nieuwe 
Locatie (+)ò 

Het is belangrijk dat de bladen die u wilt kopiëren nog niet bestaan binnen het doelproject. Indien 
ze wel bestaan zal er een foutmelding komen. 

Alle geselecteerde bladen zullen ingevoegd worden in het tijdelijke doelproject, het eerste 
bladnummer zal het ingestelde zijn, de volgende bladen zullen steeds met 1 omhoog genummerd 
worden. 

Met behulp van de  knop kunt gemarkeerde bladen overnemen in het tijdelijke project. 

Indien het resultaat niet goed is, kunt u aan de rechterkant ook weer bladen markeren en deze 

verwijderen uit het tijdelijke project door de   knop te gebruiken. 
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Nadat u alle bladen geselecteerd heeft kunt u het proces definitief maken door de 

 knop te gebruiken. 

 

CopyMultiF  Kopiëren van functies (=) uit meerdere projecten naar een enkel 
doelproject) 

Advanced 

Met deze opdracht kunt u functies(=) uit diverse verschillende projecten selecteren en deze vervolgens in 
een enkel doelproject samenvoegen.  

 

Deze tool maakt het mogelijk dat meerdere personen elk met een deel van een project beginnen 
(=verschillende functies) en na afronding van deze deelprojecten een gecombineerd project kan worden 
gemaakt. Functies die al bestaan binnen het doelproject worden niet overschreven. 

¶ Selecteer de CopyMultiF opdracht binnen de Opdrachten boom. 

¶ Selecteer de bronprojecten met behulp van de   knop. 

¶ Selecteer het doelproject  met behulp van de   knop. 

¶ Definieer of componenten met dezelfde componentnaam gecombineerd moet worden of niet. 

¶ Klik de Start met kopiëren functies(s)  knop om het kopieerproces te starten.  

De Statusregel  in het onderste gebied van het venster toont het resultaat van het kopieer proces. 

CopyG - Groeperen aan de hand van de bladindex 
 

Het is mogelijk een project aan de hand van de bladindex te groeperen. De opdracht waarmee dit gedaan 
kan worden heet SetPageIndexGrouping  en is terug te vinden in de opdrachtregel. Projecten die op die 
manier gegroepeerd zijn kunnen ook als bron- en doelproject functioneren om complete groepen te 
kopiëren tussen de projecten.  
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Met behulp van deze opdracht kunt u complete index groepen uit een bronproject naar een doelproject 
kopiëren. Tijdens de kopieerfunctie kunt u de naam van de groep aanpassen.  

HINT. Zowel het bronproject als ook het doelproject mag niet geopend zijn. Voer de functie daarom 
uit binnen een willekeurig ander project 

Blad- en project informatie 

DRWINFO ï Technische tekeninginformatie tonen en correctie per blad 

 

Het gebruik van deze opdracht kan uw tekening beschadigen, er kunnen elementen gewist 
worden! 

Sla uw project op (onder een andere naam) voordat u deze opdracht uitvoert. 

 

Deze opdracht geeft allerlei technische informatie over het aantal elementen binnen (en buiten) de 
tekening. Buiten dit kunt u ook wijzigingen en wisacties uitvoeren op bepaalde soorten elementen.  

* Converteren van foutieve layers naar layer 1 

* Alle elementen (lijnen) met lengte 0.0 wissen; 

* Alle elementen buiten de tekening wissen; 

* OLE objecten wissen; 

* Lege elementen wissen; 

* Automatisch defecte elementen repareren 

* Dubbele draden wissen; 

* Draden tussen verbindingspunten binnen een symbool wissen; 

* Draden die door een verbindingspunt gaan, maar eenzijdig aangesloten zijn wissen. 
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*  

 

¶ Type de DRWINFO opdracht in het opdrachtvenster of selecteer de functie binnen de lijst van 
beschikbare opdrachten in SEE Electrical om deze te activeren. 

¶ Klik de gewenste opties aan, bijvoorbeeld "Wis alle elementen buiten de tekeninggrenzen". 

¶ Klik OK om de dialoog te sluiten. 

* Wis lege elementen 

De "Wis lege elementen" optie maakt het mogelijk groepen te wissen die geen elementen bevatten. 

* Repareer automatisch defecte elementen 

De " Repareer automatisch defecte elementen " optie maakt het mogelijk elementen te wissen 
waarvan het referentiepunt buiten de tekening ligt. Dit soort elementen kan problemen met het 
genereren van PDF bestanden veroorzaken. 

* Wis dubbele draden 

De "Wis dubbele draden " optie wist alle verbindingen die dubbel gelegd zijn. Het volgende 
voorbeeld legt sommige van die situaties uit. De cirkels laten de eindpunten van de verbindingen 
zien. 

In de meeste situaties zoals verder beschreven moeten de verbindingen gewist worden. Ze zijn niet 
verbonden met een component(verbinding) of symbool, maar hangen ñin de luchtò. 

Tot deze groep behoren ook verbindingen die korter zijn dan 0.5 mm en verbindingen met dezelfde 
aansluitrichting en gemeenschappelijke eindpunten die om bepaalde redenen niet verbonden zijn 
(zie situaties 3, 4, en 5)  
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* Wis draden binnen grens rechthoek verbindingen 

* De " Wis draden binnen grens rechthoek verbindingen" optie kan verbindingen met een lengte 
van 0.0 op de verbindingen van componenten wissen.  
Verbindingen met een lengte 0.00 ontstaan soms als een verbinding bestaat uit twee verbindingen, 
met overlappende aansluitpunten. 
Deze optie wist alle verbindingen welke binnen een rechthoek, gevormd door de aansluitpunten van 
een component, vallen. 

Voorbeelden: 

 

* Wis draden die door een verbinding gaan 

 

De " Wis draden die door een verbinding gaan " optie wist draadfragmenten die door een 
verbindingspunt van componenten gaan.  

 

 

DrwInfoAll - Technische tekeninginformatie tonen en correctie per project 

 

Het gebruik van deze opdracht kan uw tekening beschadigen, er kunnen elementen gewist 
worden! 

Deze functie geeft informatie over alle elementen binnen het project. De informatie kan geëxporteerd 
worden in TXT formaat, het bestand wordt in de $Projects/<inlognaam> folder van uw SEE Electrical 
installatie opgeslagen. De bestandsnaam <Projectnaam>_DrwInfoAll.TXT. 

U kunt de defecte elementen in de open bladen of het gehele project aanpassen of wissen: 

¶ Type de DrwInfoAll opdracht binnen het opdrachtvenster. 

Het Tekeninginformatie venster verschijnt.  
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Hier kunt u verschillende opties, geldig voor alle bladen of de open bladen binnen het project 
definiëren. Om de opties te activeren moet u het bijbehorende optie vak aanklikken 

In het ñActie toepassen opò gebied: 

¶ Klik de "Toepassen op alle tekeningen, ook open tekeningen" optie indien u het gehele 
project wilt bewerken. 

¶ Zet de bewuste optie aan. 

 

In het Rapportage gebied: 

¶ Zet "Rapporteer additionele tekening info, niet alleen wijzigingen"  uit als u alleen 
gevonden wijzigingen wilt rapporteren. 

¶ In het informatieveld worden een standaard pad en bestandsnaam ingevuld. Deze kunt u 
naar behoefte wijzigen. 

¶  Klik OK om het proces te starten 

ETINFO ï Info over niet-aangesloten aansluitpunten/ contacten zonder spoel/referenties 
zonder doel 

 

Type de ETINFO opdracht in het Opdrachten venster of via Extentions, Project Speciaal. 

De dialoog verschijnt, en biedt drie opties aan: 
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¶  maakt het mogelijk een lijst te krijgen met alle 
aansluitpunten die niet aangesloten zijn. Dit kan van belang zijn in hoog-risico (hoogspanning) 
schakelingen. 

¶ maakt het mogelijk door een master bediende 
schakelaars of Multi contacten op te sporen, waaraan de master niet (meer) toegewezen is.  

¶  maakt het mogelijk een lijst te krijgen met alle 
referenties die slechts een keer gebruikt zijn, en daardoor niet functioneel zijn. 

 

De dialoog verstrekt dan alle informatie met betrekking tot functie(=)/locatie(+) , naam, aansluitgegevens, 
blad, index en pad zodat u deze terug kunt vinden en het probleem kunt oplossen.  

Systeembeheer 

CUS - Kopieer gebruiker instellingen naar een ander project 
  

U kunt gebruikersinstellingen met betrekking tot project- en bladinformatie of database en grafische lijst 
informatie doorgeven aan een ander project of projecten. Dat is mogelijk met deze CopyUserSettings 
opdracht, CUS 

 

¶ Open het doelproject waarin u de instellingen wilt overnemen.  

¶ Type de CUS opdracht binnen de opdrachtregel, binnen Onderhoud. 

¶ Selecteer het project dat als bron dienstdoet. 

¶ Klik op Openen 

¶ Selecteer het project of de projecten (Multi-selectie is mogelijk )waarin de instellingen moeten 
worden overgenomen 

¶ Klik op Openen > Instellingen worden doorgegeven. 

 

 

FixELCadTextPosition - Corrigeer Tekstposities binnen geïmporteerde tekeningen zoals 
van ELCAD DWG/DXF 

 

In de meeste CAD programmaôs ligt het referentiepunt voor tekst niet links beneden maar in het midden 
beneden van de tekst.  Als u een tekening opent die geïmporteerd is uit DXF/DWG formaat treden soms 
tekstverplaatsingen op. Die worden veroorzaakt door conversieproblemen van andere CAD pakketten 
(zoals Elcad) naar DWG/DXF formaat. De "FixELCadTXTPosition" opdracht voert een correctie uit door 
alle tekst te verplaatsen volgens een binnen het Windows register ingestelde waarde in  x en Y richting. 
De teksten worden afhankelijk van hun hoogte en breedte verplaatst. 

Als u gemachtigd bent wijzigingen in uw Windows register aan te brengen kunt u de offset zelf instellen, 
de instellingen die aanwezig zijn werden afgestemd op een Elcad conversie: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version V7R2\DwgDxfDxb 
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RepareerDraadEigenschap  Draadeigenschappen gelijk maken 

 

Basic 

Deze functie leest de actuele tekst draadeigenschappen en geeft deze door aan alle draden. 

 

FIXWSP ï Fix WorkSpace- Repareer project 

 

Het gebruik van deze opdracht kan uw project beschadigen, maak een kopie van uw project en 
gebruik de kopie om de bewerking uit te voeren. Neem contact op met IGE+XAO als deze 
bewerking niet geholpen heeft. 

 

¶ FixWSP werkt op de volgende manier: 

¶ Alle tekeningen worden uit het beschadigde project gelezen en in een nieuw (leeg) project 
geplaatst. 

¶ Type de FIXWSP opdracht in het opdrachtvenster. 

De Repareer Project dialoog verschijnt. De dialoog bevat drie gebieden: 

ï "Beschadigd project" ï Selecteer hier het beschadigde project of een kopie van 
het beschadigde project. 

ï "Projectsjabloon voor nieuw project ï selecteer het projectsjabloon dat gebruikt 
moet worden. (staan in de Templates folder). 

ï "Nieuwe projectnaam" ï Voer de naam van het gecorrigeerde project in. 

U kunt de paden terugvinden door op de  knop te klikken naast de velden. 

¶ Vul de noodzakelijke info in. 

¶ Klik OK om te bevestigen. 

 

Elementen ontdooien binnen het project 

¶ Type de Ontdooi project opdracht in de opdrachtregel of selecteer de functie uit de lijst van 
beschikbare opdrachten binnen SEE Electrical. 

¶ Klik JA om uw keuze te bevestigen binnen de verschenen dialoog. 

Alle elementen zijn weer toegankelijk binnen het project. 

 

HINT: Er is geen manier om te zien waar bevroren elementen binnen een project staan. Daarom is de 
functie Ontdooi project de beste methode om te waarborgen dat alle elementen toegankelijk zijn 
binnen het project. 

 

BevriesDraad/OntdooiDraad  -  Blokkeer draadeigenschappen 
  

Standard 

Door de Bevriesdraad en Ontdooidraad opdrachten kunt u de draadnummering beveiligen en weer 
vrijgeven binnen het actieve project.  
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Indien de draad beveiligd is kunnen het draadnummer en/of potentiaalnaam niet meer aangepast worden. 
De functie is vooral nuttig als u een gereed project wilt beveiligen tegen het ongewild hernummeren van 
draadnummers of potentiaalnamen.  

NaarVoorgrond/NaarAchtergrond ï Verplaats selectie naar voor- of achtergrond 

 

Door de NaarVoorgrond en NaarAchtergrond opdrachten binnen de opdrachtregel te gebruiken, kunt u 
bijv. Afbeeldingen voor of achter tekst plaatsen. Ook kunt u op die manier kleurvlakken of arceringen ten 
opzichte van tekst of elkaar verplaatsen. 

* De functie kan belangrijk zijn binnen de schema module, als u objecten klikt, zijn ze actief. Als u 
vervolgens het beeld ververst staat ze op de achtergrond  

* In de huisinstallatie module kunt u met deze functie ervoor zorgen dat een gescande plattegrond op 
de achtergrond staat, waardoor nieuw geplaatste symbolen ñop het bladò staan, en er niet achter.  

 

Ook kunt u de opdracht gebruiken als meerdere afbeeldingen op een blad staan, en deze afbeeldingen 
overlappen elkaar. U bepaalt dan welke afbeelding voor de andere afbeelding staat. 

¶ Selecteer het element (of elementen) die bewerkt moeten worden. 

¶ Type de NaarVoorgrond of NaarAchtergrond opdracht in het Opdrachtvenster. 

¶ Klik Ja om op de gestelde vraag te beantwoorden. 

RegSetExport ï Exporteer Windows Registerinstellingen voor gebruiker 

 

De RegSetExport opdracht maakt het mogelijk een export te maken van relevante SEE Electrical 
Windows register instellingen m.b.t. het functioneren en uitzien van SEE Electrical  

¶ Type de RegSetExport opdracht in het Opdrachtvenster.  

¶ Nadat de opdracht uitgevoerd is kunt u naam en plaats bepalen waar het registerbestand wordt 
opgeslagen 

TIP: Sla het bestand op in een folder die ook toegankelijk is voor andere SEE Electrical gebruikers, zij 
kunnen dan eenvoudig instellingen overnemen (dubbelklikken op het REG bestand en JA 
antwoorden) mits de versie en de gebruikte taal van SEE Electrical dezelfde is. 

¶ U kunt de instellingen terugzetten door op het gemaakte bestand te dubbelklikken, en vervolgens 
JA te antwoorden. Het terugzetten van de gegevens moet plaatsvinden als SEE Electrical niet 
gestart is. 

SetPageIndexGrouping ï Groepeer bladen aan de hand van de blad index 

 

De mogelijkheid bestaat bladen aan de hand van een bladindex te groeperen. 

 

 

Open het Blad Informatie venster. 
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¶ Type een waarde in het index veld. In het voorbeeld hebben drie bladen de index A gekregen en 
drie bladen de index B. 

¶ Bevestig dit met OK. 

De index is aan het bladnummer toegevoegd, gescheiden door een punt. 

 

Bij het activeren van de functie wordt een groep binnen de projectverkenner aangemaakt met de naam 
van het voorbeeld. Er wordt van elke gevonden index een groep aangemaakt. Alle bladen die eenzelfde 
index bezitten worden onder dezelfde groepsnode geplaatst. Met behulp van de 
RemovePageIndexGrouping en de SetPageIndexGrouping  opdrachten uit het Opdrachtvenster kunt u 
de functie actief maken of weer deactiveren. De functie heeft geen invloed op de index zelf, deze wordt 
slechts gelezen en gebruikt om het project te structureren. 

 

TechSort ï Activeren-de-activeren technische sortering. 

 

Databases kunnen door computer regels worden gesorteerd of via een alfabetische methode. Technische 
sortering werkt als volgt: 
 

Stel ik heb de cijfers 1,2,3,10,11,12,20,21 

Technische sortering maakt hiervan: 1,10,11,12,2,20,21,3 De computer sorteert eerst de eerste kolom, 
dan de tweede etc. 

Hoewel deze sortering erg snel werkt voldoet hij toch vaak niet aan de verwachting van de gebruiker. 
Daarom is deze sortering standaard uitgeschakeld, en wordt de genoemde rij cijfers  in de volgorde 
1,2,3,10,11,12,20,21 geplaatst. 

De sortering kan in-of uitgeschakeld worden door de TechSort opdracht in het Opdrachtvenster. De 
sortering wordt in dat geval gebruikt voor alle databaselijsten. 

WireTrans - Transparant attribuut beheren 

 

 

Deze opdracht maakt het mogelijk het Draadtransparant attribuut voor meerdere symbolen te beheren. 
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Binnen de Signaal transparant eigenschap dialoog kunt u de gewenste actie selecteren uit de 
dropdown lijst. U kunt ook bepalen of de eigenschap voor alle tekeningen of alleen voor de open 
tekeningen moet gelden. Ook kunt u bepalen voor welke groep van componenten de actie moet gelden. 

De WireTrans opdracht is beschikbaar in het Opdrachtvenster. 

 

 

¶ Geen actie(alleen rapportage), U kunt eerst controleren en rapporteren voordat u echt wijzigingen 
gaat aanbrengen. U kunt een rapportage bestand instellen via de volgende dialoog 

 

 

¶ "Terugzetten eigenschap: Componenten krijgen eigenschap ñNiet transparantò 

Als de eigenschap (het attribuut) aanwezig is, wordt deze op ñ0ò gezet  

¶ Zet eigenschap: Componenten krijgen eigenschap ñTransparantò De eigenschap wordt op 
ñ1ògezet als deze bestaat. Dat maakt de component signaaltransparant  

 

U kunt de volgende acties uitvoeren om de eigenschap toe te voegen of te wissen binnen de component: 

¶ Wis eigenschap: Verwijder de eigenschap van de componenten "  

De attribuut wordt uit de componenten gewist, en kan daardoor ook niet meer op ñ1ògezet worden. " 

¶ Aanmaken eigenschap: Voeg eigenschap toe aan geselecteerde componenten  

Door ò Toepassen op alle tekeningen, ook op open tekeningenò aan te vinken kunt u aangeven welk 
gedeelte bewerkt wordt. 

Alle acties worden uitgevoerd als u op de "Start" knop drukt. 

RecoverFromAutoBackup ï Genereer een project met beschikbare bladen uit de 
backup 

Indien de automatische backup aan staat, worden binnen de ingestelde tijdinterval backups gemaakt van de bladen 

waarop tenminste gedurende de ingestelde tijd gewerkt is.  

Deze backups worden altijd lokaal opgeslagen, in de sub folder binnen de folder waarin SEE Electrical geïnstalleerd 

is. Deze sub folder heeft de naam van het project. 

- Voordat u deze opdracht aanroept moeten alle projecten gesloten zijn. 

Deze opdracht RecoverfromAutoBackup toont na aanroep een volgende dialoog: 

- Geef een bestandsnaam aan voor het herstelde project, standaard is dit ñProjectname_recoveredò. 

- Selecteer vervolgens een projectsjabloon dat als basis moet dienen om het herstelde project op te bouwen. U 

kunt een projectsjabloon terugvinden in de Templates folder  

- Selecteer nu de folder waarin de backup bestanden staan, selecteer de bladen binnen de folder 

- Het project wordt nu aangemaakt en geopend. Als er meerdere versies (Max 3 zijn mogelijk) van hetzelfde blad 

bestaan, wordt het laatst aangemaakte blad automatisch gekozen.  
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- U kunt het project opslaan en inchecken.  

RefToDrw ï Verplaats de contactspiegels van relais naar een specifiek blad 

Deze opdracht maakt het mogelijk de contactspiegels van het actieve project naar een specifiek blad (of bladen) te 

verplaatsen om zo meer ruimte op de bladen te krijgen waar de relais staan. 

De toewijzing van de spiegel gegevens vindt plaats via een XML bestand, dit bestand moet RefToDrw.xml heten, en 

in de templates folder staan. 

Het bestand bevat de volgende instellingen: 

ï CoverPage LayerDiagram = "401" 

Deze waarde geeft aan naar welke layer de bestaande contactspiegels worden verplaatst. De 
ingestelde layer (hier 401) wordt vervolgens op onzichtbaar gezet.  

ï AutoHideLayer= "0" 

Deze waarde bepaald of de ingestelde layer onzichtbaar gezet wordt of niet. In dit geval worden de 
spiegels verplaatst, en onzichtbaar gezet. De instelling ñ0òbepaalt dat de layer onzichtbaar wordt.  

ï RefTemplate="< Tek-sjabloon, Contactspiegels-10-3-NL.tdw >" 

U kunt een speciaal tekeningsjabloon definiëren welke door de tool gebruikt wordt. Indien de sectie 
die door de tool gebruikt wordt niet aanwezig is, zal deze automatisch aangemaakt worden. Er zijn 
diverse tekeningsjablonen meegeleverd. 

ï RefDrwName="Contactspiegels" 

Dit is de foldernaam die automatisch binnen de projectboom wordt aangemaakt om het blad of 
bladen met referenties in op te slaan. 

ï RefDrwID="1800" 

Er wordt een folder binnen de projectboom toegevoegd met het ingestelde ID. 

Als de opdracht uitgevoerd is, en de folder is aangemaakt kan deze niet meer gewist worden 
binnen SEE Electrical. 

Werking: 

Na de aanroep van de opdracht RefToDrw vinden de volgende acties plaats 

- Het systeem doorzoekt de templates folder op de aanwezigheid van bestand Ref2drw.xml. Bestaat 
het bestand niet, zal de opdracht afgebroken worden.  

- Als het bestand gevonden werd, leest het systeem de waarden uit. Aan de hand van de gevonden 
gegevens wordt het actieve project uitgebreid met een nieuwe module ñContactspiegelsò met ID 1800.  

- Doordat ook het te gebruiken tekeningsjabloon bekend is, wordt het project doorzocht op aanwezige 
relais en componenten met hulpcontacten waarna een kopie van deze componenten, inclusief 
contactspiegels, op nieuwe bladen in de module Contactspiegels wordt gemaakt. Het systeem rekent 
aan de hand van de gegevens uit hoeveel componenten per blad geplaatst kunnen worden. Indien 
nodig wordt een nieuw blad gemaakt.  

- De aanwezige contactspiegels op de normale schemabladen worden naar layer 401 verplaatst, 
waarna de layer op ñNiet tonenò wordt gezet. 

- Als de opdracht de eerste keer is uitgevoerd, bestaat de module ñContactspiegelsò. Door op de 
module te rechtsklikken en vervolgens ñEigenschappenò te kiezen kunt u een ander tekeningsjabloon 
voor de contactspiegels kiezen. De waarden van de XML met betrekking tot de tekeningsjabloon 
worden alleen tijdens de aanmaak van de module gebruikt.  

Tips: 

1)Let op met import van DWG tekeningen, met bijbehorend layer bestand. Het kan noodzakelijk zijn na inlezen de 

layer 401 weer op onzichtbaar te zetten. 

2)In symbolenbibliotheek Lijst Constructie Set staan een aantal symbolen onder ContactspiegelTek. Deze kunt u 

gebruiken om van een eigen tekening sjabloon snel een contactspiegel blad te maken. De symbolen zijn opgeslagen 



 

484  ¶  De opdrachtregel Handleiding SEE Electrical V7R2 

met het SymbolOrigin hulpsymbool, zodat u deze symbolen eenvoudig exact in het midden van een 

tekeningsjabloon kunt plaatsen d.m.v. <enter>, <enter>, Esc.  

Tekeningsjabloon, definities 

De tekeningsjabloon die voor de contactspiegels gebruikt moet worden moet aan een aantal eisen 
voldoen. De tekeningsjabloon moet beschikken over informatie met betrekking tot het aantal regels en het 
aantal kolommen dat door de referenties gebruikt mag worden. 

U kunt zoôn tekeningsjabloon baseren op een bestaand tekeningsjabloon. Doe dit op de volgende manier. 

¶ Teken een rechthoek op layer 387.  

Dit is de grensrechthoek waarbinnen de spoelen en contactspiegels worden gegenereerd. Indien 
de spoelen c.q. contactspiegels niet (meer) binnen de rechthoek passen wordt automatisch een 
nieuw blad aangemaakt.  

 

 

 

¶ Plaats een tekst met attribuut "Normale tekstò, deze definieert het invoegpunt voor de in te voegen 
symbolen.  

De tekst moet volgens de volgende syntax gebruikt worden: #column=8 row=4 
DE TEKST MOET OP LAYER 387 GEPLAATST WORDEN 

Indien u 8 kolommen en vier rijen definieert, zullen de relais volgens de volgende indeling op het 
blad geplaatst worden: 
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Indien u een tekeningsjabloon met deze instellingen gebruikt kan het resultaat zoals volgt uitzien: 
(in dit voorbeeld zijn de indelingslijnen mee zichtbaar gemaakt, dit kunt u zelf aan de hand van het 
te gebruiken symbool sturen) 
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¶ Sla het blad op als tekeningsjabloon. (Bestand > Opslaan als >Tekeningsjabloon) 

¶ Let op voordat u opslaat, het gaat om een normaal tekeningsjabloon, waarbij de rechthoek en de 
#Column=8 Row=4 tekst NIET mee gegroepeerd is in het tekeningsjabloon.  

¶ Definieer de standaard tekeningsjabloon in het XML bestand. Het meegeleverde bestand maakt 
gebruik van tekeningsjabloon ñTek-sjabloon, Contactspiegels-10-3-NL.tdwò. Doordat deze 
tekeningsjabloon max drie regels aanmaakt, passen ook relais met uitgebreide contactbezetting 
goed op het blad. 

WijzigProjectLayerï Verplaats alle elementen op alle bladen binnen het project 
naar de ingestelde layer 

Deze opdracht maakt het mogelijk de elementen binnen een project op een instelbare layer te verschuiven. Dit kan 

handig zijn als bijvoorbeeld Autocad tekeningen als basis gebruikt zijn waarvan de inhoud over diverse layers 

verspreid staat. 

 

¶ Activeer de opdracht 
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¶ Vul de gewenste layer in 

¶ Sla het project op, sluit het af en open het weer. 

Signalen en potentialen 

DraadnummerNaarPotentiaal ï Converteer oude potentiaalnummers naar 
signaalmanagement) 

 

Standard 

Deze opdracht maakt het mogelijk oude projecten die met de oude potentiaalstructuur werden aangemaakt te 

converteren naar signaal management. 

 

Opmerking: De opdracht is uitsluitend actief als u in potentiaalmodus werkt (dus niet in signaalmodus) 
omdat u unieke module individuele draadnummers hebt op elke draad en als u de opdracht in die 
instelling start zou u verschillende potentiaalnummers hebben binnen hetzelfde net 

 

¶ Open een bestaand project waar de instelling "potentiaal" wordt gebruikt voor de draden. . 

¶ Selecteer de DraadnummerNaarPotentiaal opdracht in het Opdrachtvenster. 

¶ Schakel de ñSignaaltype voor dradenò optie in  

 

Binnen de Signaaltype Setup, kunt u de juiste eigenschappen voor de signaaltypen instellen, dat kan 
gebeuren door de Globale signaalnummering te activeren met de juiste regel.  

 

 

 

PotRef - Gebruik potentialen als referenties 
  

Standard 

Indien een klem direct met een potentiaal verbonden is via een draad kunt u met deze opdracht bepalen 
of het volgende onderdeel dat aan dezelfde potentiaal aangesloten is als doel gevonden moet worden of 
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de potentiaal zelf. 
Standaardmatig wordt het volgende onderdeel als doel gevonden, en is deze opdracht niet actief. 

Belangrijk: Gebruik deze opdracht niet in combinatie met de SplitOPR opdracht + voor 
potentiaalmanagement!!! 

 

Indien u het gevonden doel wilt veranderen: 

¶ Open het project en type of selecteer de PotRef opdracht. 

¶ Voer de Bestand > Regenereer database menu opdracht uit. 

¶ Sla het project op en sluit deze. 

Open het project weer,  regenereer de grafische lijsten. De nieuwe doelen zijn nu actief. 

 

In de klemmenlijst wordt altijd het eerste doel dat in het geheugen gevonden wordt getoond. Dit kan een 
component of een potentiaal zijn. 

Om het doel zoeken te deactiveren kunt u de bovengenoemde procedure herhalen. 

 

Indien u de doelzoek methode voor nieuwe projecten wilt aanpassen 

 

¶ Open het project en type of selecteer de PotRef opdracht. 

¶ Voer de Bestand > Regenereer database menu opdracht uit. 

¶ Sla het project op en sluit deze. 

¶ Open het project weer, zorg dat ten minste een schemablad aanwezig is. 

¶ Test of de juiste doelen gevonden worden 

¶ Wis de eventueel aanwezige grafische lijsten, zie  

¶ Wis de aanwezige (schema)bladen 

¶ Sla het project op als Projectsjabloon, zie  ProjectSjabloon (Opslaan als 

Alle nieuwe projecten, aangemaakt met dit projectsjabloon, zullen de doelen op de ingestelde 
manier vinden. 

Wire2Terminal - Toekennen potentiaalnaam aan klemnummer 
 Advanced 

In een project waarin de signalen worden gebruikt bestaat de mogelijkheid de potentiaalnamen als 
klemnummer aan klemmen toe te wijzen. De klemmenstrooknaam wordt hierbij niet gebruikt. 

Verzeker u ervan dat er geen dubbele klemnummers verschijnen, dit gebeurt normaal gesproken niet 
omdat de potentiaalnamen uniek zijn. In het geval dat er duplicaatnamen zijn hoeft het nog steeds geen 
probleem te zijn, mits de klemindex verschilt. Deze duplicaatnamen kunnen bijvoorbeeld optreden bij PE 
of N, maar dan is de index verschillend. U kunt dit handmatig controleren. 

¶ Genereer de potentiaalnamen met de Draden> Nummers >Genereren opdracht. 
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¶ Start de Wire2Terminal opdracht. 

¶ Beantwoord de vraag met ja 

 

¶ De klemnummers worden op alle bladen  vervangen door de (aangesloten) potentiaal. 
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De opdracht kan niet ongedaan worden gemaakt. 

Noot: 1. U moet de "Signaaltype voor draden" optie in de ñDradenò tab van de schema eigenschappen  
activeren.  

  

2. De potentialen moeten als draden worden beheerd als u klemmen in de potentialen zelf opneemt. 
(Splitopr opdracht uit het opdrachtenvenster) 

PrintCompNamenOpSignalen ï Toon of verberg signaalnamen tijdens afdrukken) 

 

U kunt de PrintCompNamenOpSignalen  opdracht terugvinden in het Opdrachtvenster. 

Door deze opdracht te gebruiken bepaalt u of de verwijzingen zichtbaar zijn of niet tijdens het afdrukken. 

¶ Voer de opdracht uit, er verschijnt een dialoog, en zet de optie uit of aan. 

¶ Klik OK om te bevestigen. 

SplitOPR/Wis SplitOPR  Schakel potentiaal management methoden 
  

Er zijn twee verschillende manieren om met het beheer van potentiaallijnen om te gaan: 

* als potentialen; 

* als draden met twee kruisverwijzingen aan weerszijden. 

 

De SplitOPR en Wis SplitOPR  opdrachten maken het mogelijk de manier te kiezen binnen het project. 
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Belangrijk: beide manieren mogen NIET gemengd worden binnen het project  

De structuur van de verwijzingen (symbolen) is in beide manieren verschillend. 

Door de verschillen in management moet u controleren of de verwijzingen volgens uw richtlijnen geplaatst 
worden, en indien noodzakelijk deze aanpassen  

HINT: Als u gebruik maakt van macroôs, dat zijn complete groepen van symbolen die logisch met 
draden en potentialen aan elkaar aangesloten zijn- moeten ook die op de juiste manier zijn 
aangemaakt. 

 

Hoe de SplitOPR opdracht gebruikt moet worden 

Ga als volgt te werk: 

¶ Open de projectsjabloon. 

¶ Maak een leeg schemablad aan. 

¶ Start de SplitOPR opdracht in het Opdrachtvenster. 

¶ Voer de Bestand > Regenereer Database opdracht uit. 

¶ Klik JA om te bevestigen. 

¶ Wis het lege schemablad. 

¶ Sla de projectsjabloon op en check deze in. 

Als projecten met deze projectsjabloon maakt, zullen de potentialen als draden met referenties worden 
getekend.  

Als u weer van dit potentiaalmanagement wilt afstappen, kunt u dezelfde procedure uitvoeren met de 
RemoveSplitOPR opdracht. 

 

Het is niet raadzaam de SplitOPR opdracht binnen een bestaand project te gebruiken omdat elke 
potentiaal gewist en opnieuw geplaatst moet worden. 

 

Management van potentiaallijnen als draden  

Indien potentialen als draden worden beheerd, kan hun gedrag zoals volgt veranderen: 

De instellingen voor lijntype en kleur zoals ingesteld in de signaalinstellingen kunnen direct zichtbaar 
worden gemaakt op de potentiaal. 

 

Indien u op een potentiaal dubbelklikt kunt u het toegewezen signaaltype zien.("Signaal") binnen de 
Draad eigenschappen  dialoog die verschijnt. 

U kunt kabels toewijzen aan potentialen indien nodig 

Indien u een component invoegt (die NIET potentiaal-transparant is) in een dergelijke draad is de 
potentiaalnaam voor en achter de component anders. (zie volgend voorbeeld, achter "zekering", de naam 
is anders: L01 links en L1 erna) ïIndien u dezelfde naam aan weerszijden wenst, moet het potentiaal-
transparant attribuut actief zijn. Dat is het geval bij de drie klemmen in hetzelfde voorbeeld  
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De potentiaalnamen kunnen ook zichtbaar zijn als er gebruik wordt gemaakt van een kabel. 

U kunt dubbelklikken op een verbinding die voorzien is van een kabel en toch de draadeigenschappen 
veranderen mocht dat nodig zijn. 

 

 

 

Gebruik van kruisverwijzing symbolen in combinatie met potentialen die als draden worden 
beheerd. 

Binnen de symbolenbibliotheek ñSystem.SESò bestaat een folder ñReferences-SplitOPRò waarin een 
nieuw soort referenties is opgeslagen. Binnen deze kruisverwijzing symbolen bestaat een 
verbindingstekst welke bepaald of het om een ñbronò (verbindingstekst $1) of als doel (verbindingstekst 
$0) referentie gaat 

Kruisverwijzingen kunnen alleen gegenereerd worden als het om een paar met dezelfde naam gaat. 
Hierbij gaat het steeds om een bron en doel referentie. Een bronsymbool vindt altijd een volgend 
doelsymbool. (Dit maakt het mogelijk dat kruisverwijzingen ook werken als een blad wordt ingevoegd of 
verwijdert. Een doelsymbool kijkt terug naar de bladen, een bronsymbool kijkt vooruit. 

 

 

Als u kruisverwijzingen met doel/bron informatie handmatig wilt plaatsen moet u opletten dat u eerst een 
bronsymbool en daarna een doelsymbool plaatst. 
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Mocht u per ongeluk deze beide symbolen verwisselen kunt u door het wijzigen van de $1 naar $0 en 
omgekeerd het probleem oplossen.  

 

Als u meer dan twee kruisverwijzingen met dezelfde naam op hetzelfde blad plaatst, geldt de volgorde 
van plaatsen. 

 

Genereren van kruisverwijzingen door te dubbelklikken op het einde van een draad 

Het is mogelijk automatisch een kruisverwijzing te genereren door te dubbelklikken op het einde van een 
draad.  

Aan de hand van de tekenrichting van de draad wordt automatisch een symbool opgehaald uit de 
ñSystem.SESò bibliotheek, folder "References" folder. 

De symbolen die standaardmatig toegekend zijn heten: "SignalRefTo0" , "SignalRefTo1" , 

"SignalRefTo2" , en "SignalRefTo3" . 

Indien u een draad van links naar rechts tekent (0 graden) wordt symbool "SignalRefTo0" gebruikt. 

De bron/doel attributen zijn als volgt gedefinieerd: 

"SignalRefTo0"  is een bron; "SignalRefTo2"  is een doel; 

"SignalRefTo3"  is een bron; "SignalRefTo1"  is een doel. 

De kruisverwijzing symbolen met bron/doel informatie zijn niet allemaal toegevoegd voor alle landen aan 
de system.sys bibliotheek. Controleer daarom eerst of de symbolen de juiste bron/doel informatie 
gebruiken, is dit niet het geval voeg dan de symbolen toe uit de ñreferencesò  folder van de System.SES 
bibliotheek. 

 

Handhaving van Input devices, als potentialen als draden zijn beheerd 

U kunt een net starten in het input device met een draad en een kruisverwijzing erop. 

Bijvoorbeeld, u tekent de verticale draad L01/L1 als een draad (op de volgende bladen kunt u de Schema 
> Potentiaal > Cursor opdracht gebruiken om te L1 te tekenen.) 

Positioneer een kruisverwijzing symbool "Bron"  op de rechterkant van een draad. 
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Als u de nieuwe methode van potentialen beheren gebruikt worden de kruisverwijzing symbolen die op 
draad en potentialen worden gebruikt binnen hetzelfde net geplaatst. Dit is niet het geval als potentialen 
als losse objecten worden beheerd.  

 

Hoe komt u erachter welke manier gebruikt wordt? 

Open een blad met een potentiaal erop of teken een nieuwe potentiaal. 

 

¶ Dubbelklik op de potentiaal. 

 

 

 

Als het Component Eigenschappen   venster verschijnt, worden potentiaallijnen als potentiaal objecten 
gebruikt (ñoudeò methode). 
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Als het Draadeigenschappen venster verschijnt, worden potentiaallijnen als draden met twee referenties 
gezien (ñnieuwe ò methode). 

 

Symbolen 

ICO - Pictogrammen van symbolen maken 

 

U kunt pictogrammen maken met behulp van SEE Electrical tekenfuncties. Volg daarvoor de volgende 
procedure: 

 

¶ Teken het gewenste pictogram. 

¶ Plaats de tekening in een symbolenbibliotheek, bijvoorbeeld MijnSymbolen.ses. 

¶ Type de ICO opdracht in de opdrachtregel of selecteer de functie uit de lijst van beschikbare 
opdrachten binnen SEE Electrical. 

¶  Selecteer de naam van de symbolenbibliotheek. 

De opdracht slaat alle tekeningen als ICO op. 

 

DWGSymbool ï Converteer Dxf/Dwg en genereer symbolen 

 

Advanced 

De DWGSymbool opdracht maakt het mogelijk alle DWG/DXF tekeningen in een folder te lezen en deze 
automatisch in symbolen om te zetten. De soort groepering kan ingesteld worden, aansluitpunten kunnen 
automatisch gegenereerd worden. 

Het is raadzaam steeds een soort symbool per importactie te bewerken.  

Voorbeeld: Stel dat u klemmen en andere componenten wilt importeren. In dat geval maakt u twee 
folders aan, en sorteert de DWG/DXF tekeningen in deze twee folders, een voor de standaard 
componenten en een voor de klemmen. 

Alle definities die u maakt gelden voor alle DWG-/DXF-/DXB-bestanden die tijdens dezelfde actie worden 
geïmporteerd. 
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DWG\DXF\DXB folder 

Definieer de folder waar de DWG-\DXF- of DXB bestanden zijn opgeslagen. Gebruik de Bladeren knop 
om de juiste te vinden. 

Pad en naam symbolenbibliotheek  

Definieer de symbolen bibliotheek waarin de aangemaakte symbolen moeten worden opgenomen. 
Gebruik de Bladeren knop om de juiste te vinden. De bibliotheek moet bestaan, maak eventueel een 
nieuwe aan voordat u begint met converteren. 

Folder binnen bibliotheek 

Definieer de folder binnen de zojuist gekozen symbolenbibliotheek waarin de symbolen moeten worden 
opgenomen. Het is raadzaam deze symbolen in een nieuwe folder op te slaan, dat maakt het controleren 
eenvoudiger. 

Symbolen type 

Definieer het type symbool dat aangemaakt moet worden. De bekende symbooltypes zijn selecteerbaar. 

Indien symbolen via PLC Kaart  type worden gegenereerd is het noodzakelijk de symbolen achteraf 
handmatig te voorzien van I/O informatie, deze is helaas niet te genereren omdat de info niet in de 
DXF.DWG bestaat. 

ComponentCode 

Definieer de componentcode die toegepast moet worden op de nieuwe componenten. Indien u 
verschillende componentcodes wilt toekennen kunt u het beste de DXF/DWG tekeningen in aparte folders 
plaatsen en dan steeds met gewijzigde componentcode importeren.  

Verschalingsfactor 

Indien de afmeting van de geïmporteerde geometrie moet worden aangepast kunt u een schaalfactor 
gebruiken. 

Draaihoek 

Indien de geometrie gedraaid moet worden kan dat hier ingesteld worden. 

Verbindingen 
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Selecteer hier of een aansluitpunt moet worden geplaatst of dat het systeem alle mogelijkheden op 
aansluitpunten onderzoekt en deze automatisch gaat gebruiken. Deze werking is vergelijkbaar met de 
routine die gebruikt wordt als u de automatische symbolengenerator gebruikt. 

Klik OK om de import te starten. 

SymTextIn, SymTextOut - Import/Export Tekst in of uit Symbolendatabase 
  

Deze opdracht maakt het mogelijk alle tekstinformatie die binnen symbolenbibliotheken is opgeslagen te 
exporteren in XML formaat. De meeste teksten kunnen vervolgens aangepast worden binnen de xml en 
teruggeschreven worden in de symbolenbibliotheek. U kunt aansluitinformatie wijzigen (als u geen 
gebruik maakt van de type database, anders wordt aansluitinformatie uit die bron gebruikt) U kunt 
bijvoorbeeld type informatie wijzigen. 

Er zijn een paar spelregels die gevolgd moeten worden: 

¶ Microsoft Excel vanaf versie 2002 kan gebruikt worden om XML bestanden aan te passen 

¶ U mag nooit de eerste twee regels van het ingelezen XML bestand aanpassen 

¶ U kunt alleen symbolenbibliotheken gebruiken die NIET schrijft beveiligd zijn, terugschrijven is 
anders onmogelijk 

¶ Het XML bestand wordt standaard opgeslagen in de folder waar de symbolen zijn opgeslagen 

¶ De namen binnen de kolommen Symbolen bibliotheek, Symbolen folder, symboolnaam en 
Component nummer mogen NOOIT aangepast worden, terugschrijven naar de 
symbolenbibliotheek wordt dan onmogelijk 

¶ Ook symboolmacroôs worden geheel geëxporteerd, elk symbool binnen de macro krijgt een eigen 
componentnummer. In volgende afbeelding bestaat macro AndoverControls uit 18 verschillende 
symbolen.  

¶ Alleen het eerste symbool binnen een macro heeft een componenten 

¶ Maak een kopie van uw symbolenbibliotheek voordat u terugschrijft (importeert) 

¶ Export en import moeten in dezelfde symbolenbibliotheek plaatsvinden 

¶ ñNiet ondersteundò houdt in dat het bewuste veld niet bestaat in het symbool, wijzig niets in zoôn 
veld.  
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SwapIdsInSymbols ï Wissel tekst IDôs binnen symbolen om 

 

Deze opdracht maakt het mogelijk ïbinnen symbolenbibliotheken- tekst IDôs uit te wisselen met andere 
tekst IDôs. 

Voorbeeld: U hebt diverse symbolenbibliotheken gemaakt met talloze symbolen waarin een tekst met ID 
165160 is gebruikt (= Component extra tekst 03), maar dit moet tekst ID 165150 worden (= Component 
extra tekst 01). 

Deze opdracht moet geactiveerd worden (ShowCustomExtensions 1)wil deze werken, neem in dat geval 
contact op met de helpdesk. 

Bij de eerste aanroep (als er geen XML bestand SwapIDs.xml bestaat) wordt een standaard XML bestand 
aangemaakt in de actieve Symbols folder.  

Voorbeeld (basis) XML bestand: 

<SymbolIDs> 

 <!--Change Ids for each symbol in every folder --> 

 <ID From="&lt;Id you want to change&gt;" To="&lt;Id you want to have instead&gt;"/> 

 <ID From="&lt;Id you want to change&gt;" To="&lt;Id you want to have instead&gt;"/> 

 <!-- continue to add how many you like--> 

 <!--Change Ids for each symbol in the folder --> 

 <ID Folder="&lt;Folder name&gt;" From="&lt;Id you want to change&gt;" To="&lt;Id you want to have 
instead&gt;"/> 

 <!--Change Ids for a symbol in the folder --> 

 <ID Folder="&lt;Folder name&gt;" Symbol="&lt;Symbol name&gt;" From="&lt;Id you want to change&gt;" 
To="&lt;Id you want to have instead&gt;"/> 

</SymbolIDs> 

Voorbeeld bestand SwapIDs.xml waarbij de definitie staat hoe tekst ID 165160 wordt uitgewisseld 
met ID 165150 

<SymbolIDs> 

<ID From="165160" To="165150"/> 

</SymbolIDs> 

Nadat het bestand aangepast werd, kunt u de opdracht weer starten. 

Het systeem vraagt welke symbolenbibliotheek aangepast moet worden, selecteer de juiste. 

De uit te wisselen IDôs worden afgevraagd. 

Na afloop kunt u een SwapIds.log bestand terug vinden in de symbols folder, hierin staat precies vermeldt 
wat er aangepast werd door de opdracht.. 

WijzigSymbolenlayer ï Verplaats alle elementen binnen een symbool naar een 
instelbare layer. 

Deze opdracht maakt het mogelijk ïbinnen symbolenbibliotheken- alle elementen op een instelbare layer 
te plaatsen. 
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Stel de layer in, en selecteer de symbolenbibliotheek. Met OK wordt de bewerking gestart. 

Labels 

Export2FNR ï Exporteer labelinformatie naar een Neutral Label File (Export2FNR) 

 

Deze opdracht maakt het mogelijk een label bestand aan te maken met alle componentinformatie en 
verbindingsinformatie zoals componentcodes, signaalinformatie, kabelnamen, draadnummers en 
kleminformatie. Deze informatie wordt verzameld voor het actieve project. De indeling vindt plaatst via 
een sjabloon in SLS formaat (See Label Setting), deze sjablonen zijn opgeslagen in een folder 
ñLabel_Settingsò die aanwezig is in de templates folder. Elke leverancier van markering systemen kent 
zijn eigen lay-out 

 

 

 De informatie is gestructureerd in vijf gegevensgroepen. 

* HEADER: ··Identificatiegroep van het neutrale bestand.  

* EQUIPMENT: ·Groep die beschrijft welke componenten gemarkeerd moeten worden. 

* TERMINAL STRIPS: ·Groep die de klemmen beschrijft. 

* WIRING: ··Groep die de draden beschrijft.  

* CABLES: ··Groep die de kabels beschrijf t. 

 

¶ Voer de Export2FNR opdracht uit. 
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Een Opslaan als dialoog verschijnt Sla het FNR bestand op. 

 

Export2xxxx ï FNR Labelgegevens exporteren naar juiste formaat 

 

Deze opdracht maakt het mogelijk aan de hand van het gegenereerde FNR bestand van het project deze 
labelinformatie in het juiste formaat voor uw labelapparaat te schrijven. Dit zijn: 

¶ Legrand (Logicab)   Opdracht: Export2Legrand 

¶ Murrplastik (ACS2000)    Opdracht: Export2Murrplastik 

¶ Phoenix Contact (CMS MarkWin) Opdracht: Export2PhoenixContact 

¶ Grafoplast    Opdracht: Export2Grafoplast 

¶ Weidmuller tagging software.  Opdracht: Export2Weidmuller 

 

Deze opdrachten maken het mogelijk.TXT bestanden aan te maken voor vijf categorieën 

¶ Componentnamen  (Export_Equipment) 

¶ Draden   (Export_Wires)  

¶ Kabels    (Export_Cables)  

¶ Klemmen   (Export_Terminals)  

 

Van het huidige project. Een sjabloon met extensie SLS moet aanwezig zijn (See Label Setting)  
\Templates folder voor elk van de exporttypes. 

De bestanden worden automatisch in de \Projects\<projectnaam>_Labels\ sub-folder van de SEE 
Electrical installatiefolder geplaatst. 

Import/export 

ExportXmlDrawing  - Exporteer tekening naar XML bestand 

 

De ExportXmlDrawing opdracht exporteert de actieve tekening in een XML formaat, dit formaat kan door 
de SEE Electrical Building software ingelezen worden. Toepassingsgebied: Plattegronden voor 
elektrische installaties. 

 

PC2Caddy  - PC Schematic blad converter 

 

Deze opdracht maakt het mogelijk PC Schematic  (tot V10) schemabladen om te zetten naar SEE 
Electrical bladen. 

De PC2Caddy opdracht start de converter. 

¶ Voer de opdracht uit en volg de instructies van de assistent 

 

SolidWorksExtract - Exporteer kabelinformatie 
  

Deze opdracht maakt het mogelijk de kabels te exporteren die twee verschillende functie(=)/locatie(+) met 
elkaar verbindt. Deze informatie kan door SolidWorks gebruikt worden. 
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¶ Voer de opdracht uit. 

Een berichtvenster laat weten dat het proces gereed is. 

De geëxporteerde informatie is in XML formaat opgeslagen in de \Projects installatie folder onder 
de naam <Projectnaam_SolidWorksCableList.xml>. 

 

Grafische lijsten 

DL ï Wis alle aanwezige gegenereerde grafische lijsten binnen het project 

 

Advanced 

Deze opdracht maakt het mogelijk alle gegenereerde grafische lijsten met een enkele opdracht (Delete 
Lijsten) te wissen. Zo bent u er zeker van dat er geen verouderde informatie in een of meerdere grafische 
lijsten staat. Ook is deze opdracht handig als u een project kopieert om als basis voor een volgend project 
te gebruiken, bestaande lijsten zijn dan ongewenst. Als u een project als projectsjabloon op wilt slaan 
mogen daar geen grafische lijsten in staan. 

 

¶ Type "DL" binnen de opdrachtregel of selecteer de functie binnen de lijst van beschikbare 
opdrachten in SEE Electrical om deze te activeren. 

¶ Druk op Enter om te bevestigen. 

Deze opdracht zal alle bestaande (gegenereerde) grafische lijsten binnen het project wissen. 

 

 

Bedradingslijst   Maak een bedradingslijst aan in Excel of ASCII Formaat 
  

Standard 

De Bedradingslijst opdracht maakt het mogelijk een bedradingslijst in Excel of Tekst (ASCII) formaat t e 
genereren. 

U kunt ook een grafische bedradingslijst genereren.  

Term definitie 

In de bedradingslijst worden de doelen voor elke draad ingevoegd. De bedradingslijst groepeert alle 
doelen die binnen hetzelfde net vallen, en dus hetzelfde potentiaal bezitten. 

Elke draad bezit eigenschappen zoals draadnummer, draadkleur, draaddoorsnede, draadtype, 
draadsignaal en draadpotentiaal. 

Indien meerdere draden op hetzelfde potentiaal zijn aangesloten (= een gezamenlijk aansluitpunt hebben) 
bezitten ze dezelfde eigenschappen In dit geval spreken we van een net. 

 

Indien de "Eerst potentialen" optie actief is, zullen de potentialen steeds als eerste verschijnen in de lijst.  
De draadrichting is van belang, er is echter geen verschil tussen het beginpunt en een eindpunt van een 
draad. 

Voorbeeld:  
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In de draadlijst van het eerste net kunnen de elementen in de volgende volgorde verschijnen "-F1/2; -
F2/L1; -F3/L1" of in de volgorde "-F3/L1; -F2/L1; -F1/2". 

In sommige gevallen kunnen twee of meer netten verschijnen, zelfs als er maar eentje is. 

Voorbeeld: 

 

Het net "1S2:14, 1H2:X1, 1H3:X1" verschijnt. 
Het kan echter niet worden voortgezet vanuit dit punt. 
Daarom verschijnt het tweede net "1H2:X1, 1M3:2"  

 

Als u de draadrichting aanpast volgens de afbeelding krijgt u een enkel net: "1S2:14, 1M3:2, 1H2:X1, 
1H3:X1". 

 

Het is niet raadzaam componenten in een potentiaal in te voegen, want daardoor zal de potentiaal 
dubbel verschijnen als doelen voor de materialen. 

 

Aanmaken Excel/Tekstbestand 

De bestanden worden aangemaakt via de ñbedradingslijstò opdracht. De opdracht is uitsluitend 
toegankelijk als een schemablad open is. 
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¶ Voer de opdracht uit in het Opdrachtvenster. 

Het volgende venster verschijnt: 

 

¶ Geef binnen het "Tekstbestand en Excel: Draadlijst" gebied aan welke informatie getoond moet 
worden, en in welke volgorde.  

 

In dit voorbeeld wordt de informatie in de getoonde volgorde gegenereerd. Door deze instelling kunt 
u dus uw informatie geheel zelf samenstellen. 

ï Als u de "Eerst potentialen" optie aanzet verschijnen de potentialen vooraan in de 
lijst 

ï Als u de "Sorteer op naam" optie aanzet kunt u sorteren op draadnaam of 
draadrichting 

 

Excel lijst 

De informatie in de Excel lijst is grotendeels gelijk aan de informatie in de grafische lijst.  

Kolom A toont een teller, de volgende kolommen laten draadeigenschappen zien, zoals 
gedefinieerd in het Tekstbestand en Excel: Draadlijst gebied. Ook de doelen worden 
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vermeldt. 

 

Door het ñAantal kolommen in elke rijò veld in te vullen geeft u aan hoeveel kolommen voor 
de doelen worden gereserveerd (=kolom "Potentiaal", indien present + kolommen voor 
doelen). Indien er verschillende doelen zijn, en er zijn kolommen beschikbaar, zal een 
nieuwe regel gestart worden.  

 

Standaard zal het Excel bestand opgeslagen worden in de 
installatiefolder\$Projects\<inlognaam>. Deze krijgt de naam <Projectnaam.XLS>. 

Tekstbestand (ASCII bestand) 

Standaard zal het ASCII bestand opgeslagen worden in de 
installatiefolder\$Projects\<inlognaam>. folder. Deze krijgt de naam < Projectnaam 
_WiringList.TXT>. 

 

De volgende opties zijn beschikbaar: 

Pre-draadlijst/Na-draadlijst 

 

In dit veld kunt u een titel toewijzen aan de lijst. 

¶ /n definieert het begin van een nieuwe regel 

¶ /t definieert of de waarde met een <tab> naar rechts moet worden ingevoerd. 

Voor de Na-draad lijst gelden dezelfde regels. Als er geen naloop regel nodig is kunt u deze 
definitie leeg laten. 
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Pre-draad/Na-draad 

 

In dit veld kunt u een titel toewijzen aan het net. 

¶ /n definieert het begin van een nieuwe regel 

¶ /t definieert of de waarde met een <tab> naar rechts moet worden ingevoerd. 

Voor de Na-draad lijst gelden dezelfde regels. Als er geen naloop regel nodig is kunt u deze 
definitie leeg laten. 

 

Pre-draadsegment/Na-draadsegment 

 

In dit veld kunt u een titel toewijzen aan het net gedeelte 

. 

¶ /n definieert het begin van een nieuwe regel 

¶ /t definieert of de waarde met een <tab> naar rechts moet worden ingevoerd. 

¶ Verschillende tekstvariabelen maken het mogelijk waarden toe te kennen: $N 
(=draadnummer), $C (= draadkleur), $S (=draadsegment), $T (=type), $Q (=signaal) 
en $P (=potentiaal). 

Voor het na-draad gedeelte is dezelfde regel van toepassing. Als er geen regel nodig is kunt 
u deze definitie leeg laten. 

 

Markeer doel als potentiaal 

In dit veld kunt u een voorloop of naloop teken invullen. 

Voorbeeld:  

 

Resultaat: 

 

Voorbeeld 2: 

 

Resultaat: 
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Doel scheidingsteken 

 

In dit veld kunt u bepalen of de doelen op een enkele regel verschijnen of niet. 

¶ /n definieert het begin van een nieuwe regel 

¶ /t definieert of de waarde met een <tab> naar rechts moet worden ingevoerd. 

¶ Als u een karakter als scheidingsteken invult, bijvoorbeeld een; zullen de doelen op 
een regel verschijnen. 

List2DRW, List2DRW1 ï Invoegen grafische lijst in tekening 

 

 

Deze twee opdrachten maken het mogelijk om een gehele grafische lijst (List2DRW) of een gedeelte van 
een grafische lijst (List2DRW1) in een tekening op te nemen. 

Beide functies maken gebruik van speciale tekeningsjablonen. Ze lijken grotendeels op de bekende 
tekeningsjablonen maar kennen speciale functies. Een van de belangrijkste eigenschappen is dat de lijst 
informatie kan tonen die uitsluitend betrekking heeft op het blad waarop de lijst geplaatst wordt. 

 

Regels om sjablonen voor List2DRW en List2DRW1 te maken 

* De tekeningafmeting van het sjabloon dat u gebruikt bepaald het formaat van de gegenereerde lijst. 

* De elementen op het sjabloon zijn NIET als tekeningsjabloon gegroepeerd.  

* De #QUERY opdracht maakt het mogelijk de juiste database afvraag te gebruiken bijv. #QUERY 
Export_3001 is de query voor de inhoudsopgave. 

* De #WHERE opdracht maakt het mogelijk te filteren op objecten die op het blad gevonden zijn. 

De volgende argumenten kunnen gebruikt worden: 

ï @DrawingType ï Soort document, bijv. Schema; 

ï @PageNumber ï Bladnummer; 

ï @PageIndex ï Bladindex; 

ï @PageFunction ï Blad functie(=); 

ï @PageLocation ï Blad locatie(+). 
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Voorbeeld: #WHERE [120010] = @PageNumber 

Alleen informatie over objecten die op het blad (120010) staan waarvoor de lijst wordt gegenereerd 
worden meegenomen in de gegenereerde lijst 

 

Voorbeeld: Inhoudsopgave 

Tekeningsjabloon: Grafische lijst, List2DRW-Inhoudsopgave.tdw (deze sjabloon maakt deel uit van de 
V7R2 uitlevering) 

De inhoudsopgave lijst is gegenereerd  Door het #WHERE [$DrawingType] = @DrawingType argument 
krijgt u een lijst die alleen bladen bevat die gelijk zijn aan schema bladen als u de opdracht binnen de 
schema module start. 

Tekeningafmeting is 150x20. 

 

 

Om een grafische lijst in te voegen in de tekening: 

¶ Open een blad. 

¶ Voer de opdracht uit vanaf het opdrachtvenster. 

¶ Selecteer de tekeningsjabloon klik OK. 

¶ Als u de List2DRW1 opdracht start, kunt u binnen de Enter lines to generate dialoog de start- en 
eindregel invoeren.  

¶ Type de gewenste waarden in en klik OK. 

De lijst is ingevoegd in de tekening. U kunt de lijst verplaatsen. 

De inhoud van de lijst is afhankelijk van de geselecteerde sjabloon. U kunt zelf sjablonen maken 
die de gevraagde informatie presenteren. 

Beschikbare tekeningsjablonen voor List2DRW 
 Binnen de Nederlandstalige versie worden diverse speciale List2drw tekeningsjablonen meegeleverd: 

Voorbeeld:  

Lijsten die aspect informatie binnen een schema- of paneelbouw blad kunnen tonen 

Toegepaste aspects binnen een project 
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¶ List2DRW-ASPECT Functies (=) beknopt.tdw 

 

  

¶ List2DRW-ASPECT Functies (=) tabel.tdw 

Zelfde lijstinhoud als List2DRW-ASPECT Functies (=) beknopt.tdw, maar formaat aangepast aan 
A3 blad zodat lijsten bladvullend naast elkaar kunnen worden geplaatst.)  

List2DRW-ASPECT Locaties (+) beknopt.tdw 

 

¶ List2DRW-ASPECT Locaties (+) tabel.tdw 

o Zelfde lijstinhoud als List2DRW-ASPECT Locaties (+) beknopt.tdw, maar 
formaat aangepast aan A3 blad zodat lijsten bladvullend naast elkaar kunnen 
worden geplaatst.)  

 

¶ List2DRW-Componenten actief BLAD-FL.tdw 
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o Informatie aangevuld met functie(=)/locatie(+)  

 

 

¶ List2DRW-Componenten actief BLAD.tdw 

 

 

¶ List2DRW-Connectoren actief BLAD-FL.tdw 

o Informatie aangevuld met functie(=)/locatie(+)  

 

¶ List2DRW-Connectoren actief BLAD.tdw 
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¶ List2DRW-Connectorpins actief BLAD-FL.tdw 

o Informatie aangevuld met functie(=)/locatie(+)  

 

¶ List2DRW-Connectorpins actief BLAD.tdw 
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¶ List2DRW-Datasheet overzicht per Component (alle hyperlinks uit Type DB).tdw 

o Bij klemmen (zoals in dit voorbeeld) wordt de klemmenstrook naam (hier X1) als 
componentnaam gezien 

 

¶ List2DRW-Datasheet overzicht per Component (alle hyperlinks uit Type DB) 
tabel.tdw 

o Zelfde lijstinhoud als List2DRW-Datasheet overzicht per Component (alle 
hyperlinks uit Type DB).tdw, maar formaat aangepast aan A3 blad zodat lijsten 
bladvullend geplaatst kan worden.  

¶ List2DRW-Datasheet overzicht per Type (alle hyperlinks uit Type DB).tdw 



 

512  ¶  De opdrachtregel Handleiding SEE Electrical V7R2 

 

¶ List2DRW-Datasheet overzicht per Type (alle hyperlinks uit Type DB) tabel.tdw  

o Zelfde lijstinhoud als List2DRW-Datasheet overzicht per Type (alle hyperlinks 
uit Type DB).tdw, maar formaat aangepast aan A3 blad zodat lijsten bladvullend 
geplaatst kan worden.  

 

¶ List2DRW-Draden actief BLAD.tdw 
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¶ List2DRW-Inhoudsopgave huidig documenttype huidige functie-FL.tdw 

 

¶ List2DRW-Inhoudsopgave huidig documenttype-FL.tdw 
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¶ List2DRW-Inhoudsopgave huidig documenttype.tdw 

 

¶ List2DRW-Kabeladers actief BLAD.tdw 

 

¶ List2DRW-Kabels actief BLAD-FL.tdw 
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¶ List2DRW-Kabels actief BLAD.tdw 

 

¶ List2DRW-Klemmen actief BLAD.tdw 

Tip: Gebruik deze lijst niet als u Functie(=)/locatie(+) toewijzingen inzet. 
Als u de lijst op bijvoorbeeld blad 2 plaatst, zullen ook de klemmen van andere bladen 2 (die een 
andere Functie(=)  code hebben) in deze lijst worden opgenomen. 
Gebruik in dat geval de lijst List2DRW-Klemmen actief BLAD-FL.tdw 
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¶ List2DRW-Klemmen actief BLAD-FL.tdw 

Inhoud van deze lijst wordt ook per blad Functie(=) gefilterd, heeft u meerdere bladen met 
hetzelfde bladnummer maar andere blad functie (=) zullen uitsluitend de klemmen die op dit blad 
staan worden opgenomen in de lijst. 

¶ List2DRW-PLC IO actief BLAD.tdw 
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Genereren compacte  Bill Of Material  (CompacteBOM; 
CompacteBOMBeschrijving; CompacteBOMAlleBladenbeschrijving; 
CompacteBOMBeschrijvingBlad) 

Advanced 

Deze opdracht maakt het mogelijk  gegevens over het gebruikte materiaal binnen het project als database 
lijst te presenteren. Ook is het mogelijk gegevens die betrekking hebben op een bepaald projectblad ook 
in dat blad te plaatsen.  De compacte BOM lijst maakt een sommatie van onderdelen met gelijk type. Dit 
zou als volgt uit kunnen zien: 

Componentnamen  Type  Beschrijving uit  type database  Aantal 
K2-K4, K7-K9    3RT4011 Coil 1NO, 1NC   6 
K1, K5-K6, K10  3RT4022 Coil 2NO, 2NC   4 
X1:1-X1:5, X2:1-X2:7   WDU 4 Terminal 4qmm   11 

Ga als volgt te werk om de gecomprimeerde BOM, die betrekking heeft op een blad, op dat bewuste blad 
te plaatsen: 

¶ Open het blad. 

¶ Voer de CompacteBOM opdracht uit. 

¶ Definieer de scheidingstekens die gebruikt moeten worden in het verschenen venster. 

¶ Voer de LIST2DRW opdracht uit. 

¶ Selecteer de gewenste tekeningsjabloon.  

Voor het generen van de gecomprimeerde stuklijst, gegroepeerd per beschrijving, kunt u een van de 
volgende drie opdrachten gebruiken.  

¶ CompacteBOMBladbeschrijving  wordt gebruikt om een lijst te genereren, gebaseerd op de 
inhoud van een blad en gegroepeerd per omschrijving.  

¶ CompacteBOMBeschrijving ï wordt gebruikt om een lijst te genereren, gebaseerd op de inhoud 
van alle bladen en gegroepeerd per omschrijving. Kan alleen als database lijst gebruikt worden  

¶ CompacteBOMAllebladenBeschrijving - wordt gebruikt om een lijst te genereren, gebaseerd op 
de inhoud van alle bladen en gegroepeerd per omschrijving en blad. Kan alleen als database lijst 
gebruikt worden 

Opmerking:  

1. Om de groepering per beschrijving van de type database te gebruiken om een gecomprimeerde lijst te 
genereren moet een speciaal tekeningsjabloon gebruikt worden. 

2. Om een lijst in te voegen die op omschrijving gegroepeerd is , dient u het desbetreffende blad te 

openen en de eerder beschreven stappen uit te voeren, zie Genereren compacte  Bill Of Material  
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(CompacteBOM; CompacteBOMBeschrijving; CompacteBOMAlleBladenbeschrijving; 

CompacteBOMBeschrijvingBlad). 

PLC tools (Advanced) 

PLCImportExcel, PLCImportAssign  - Importeren van PLC gegevens via Excel 

 

Deze opdracht maakt het mogelijk PLC gegevens te importeren in een SEE Electrical project en deze 
informatie later toe te wijzen aan de PLC symbolen binnen het project. De PLC lijst bevat geen informatie 
over de PLC naam, toewijzing vindt plaats aan de hand van een modulenaam, type of 
functieomschrijving. 

 

* De PLC lijst moet in Excel formaat bestaan. 

* De informatie moet op het eerste werkblad staan 

* Het bestand moet een aparte regel bezitten voor adres. 

* Elke regel moet informatie bevatten over de PLC module en het adres. 

* Indien meer dan een aansluitpunt bestaat op de I/O moet voor elk aansluitpunt een aparte kolom 
bestaan. 

* De sortering en informatie binnen de kolommen mag door de gebruiker aangepast worden. 

* De PLC module- en signaal symbolen moeten alle teksten (=tekstidôs) bevatten die in het Excel 
bestand zijn opgenomen. Dat houdt in dat zowel de PLC module alsook het PLC signaal tekstidôs 
moet bezitten voor aansluitingen en adres.  

* Gedurende de import kunt u selecteren welke kolom de naam voor de PLC module bevat. Dit kan een 
van de teksten zoals functie(=), locatie(+), Component,  

 

 

 

 

* FunctionaliteitOmschrijving (aanbevolen), Type, of een van de component extra teksten 01  

* t/m 10. 

Het is belangrijk dat u eerst de juiste tekst voor PLC Group ID selecteert, en daarna uw symbolen 
aanpast. 

¶ Start de PLCImportExcel opdracht uit de Opdrachtregel. De Importeer gegevens uit Excel 
dialoog verschijnt. 
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Binnen dit venster kunt u alle definities vastleggen en het XLS bestand selecteren. 

¶ Selecteer de naam van het Excel bestand en de start en eindregel van het Excel bestand. 

¶ Selecteer de teksteigenschap van de PLC groep ID. 

¶ Zorg ervoor dat de groep PLC ID als eerste wordt toegewezen aan de juiste kolom binnen Excel. 

¶ Definieer alle andere kolommen binnen Excel. Wijs de juiste kolommen toe aan de hand van de 
informatie die in het Excel bestand staat. Alle definities kunnen worden opgeslagen zodat ze bij een 
volgende import al beschikbaar zijn, en dan opgehaald kunnen worden.  

¶ Klik de Import knop. 

Het Excel bestand wordt ingelezen. 

 

Voorbeeld toewijzen PLC gegevens in Excel bestand aan PLCImportExcel 

 

Het Excel bestand  
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De toewijzingen in PLCImportAssign 

 

 

¶ Sla de definities op met  

¶ Klik de Import knop. 

Het Excel bestand wordt ingelezen. 

 

 

PLCImportAssign ï Toewijzen ingelezen PLC gegevens aan PLC modules of I/Oôs 

 

U kunt na het inlezen van de gegevens uit Excel deze gegevens aan bestaande PLC modules of 
losse I/Oôs toewijzen. Dat gebeurt met de PLCImportAssign  opdracht 

 

¶ Voer de PLCImportAssign opdracht uit via de Opdrachtregel 

¶ De cursor verandert in een ñ+ò 
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¶ Wijs de PLC component aan binnen de tekening  

 

PLC rack symbool 

¶ Klik het symbool aan. Er verschijnt een venster. 

¶ Maak uw selectie uit de beschikbare keuze. Gegevens die al in gebruik zijn binnen het 
project worden in rood weergegeven. 

PLC signaal (i/O): 

Als I/Oôs en PLC racks al bestaan binnen uw schemaôs controleer dan of ze op de juiste 
manier met elkaar verbonden zijn voordat u de PLCImportAssign opdracht gebruikt! 

¶ Na uitvoer van de opdracht kunt u op een I/O klikken. 

Er verschijnt een venster, selecteer het gewenste adres. 

 

Voorbeeld toewijzen PLC gegevens aan PLC kaart via PLCImportAssign 

 

 

Dit voorbeeld laat twee kaarten zien. De ene kaart heeft componentcode -1K2 en de andere kaart heet -
1K6 

¶ Aan kaart -1K2 zijn twee ingangen toegewezen, aan operand ñ1òen aan operand ñ2ò. Dit kunt u 
zien aan de verwijzingen die bij de kaart staan. 

¶ Aan kaart -1K6 zijn twee ingangen toegewezen, aan operand ñ3òen aan operand ñ4ò. Dit kunt u 
zien aan de verwijzingen die bij de kaart staan. 

 

Aan de hand van de ingelezen gegevens uit het Excel bestand via PLCImportExcel, zie 
Genereren compacte  Bill Of Material  (CompacteBOM; CompacteBOMBeschrijving; 
CompacteBOMAlleBladenbeschrijving; CompacteBOMBeschrijvingBlad) 

Advanced 

Deze opdracht maakt het mogelijk  gegevens over het gebruikte materiaal binnen het project als database 
lijst te presenteren. Ook is het mogelijk gegevens die betrekking hebben op een bepaald projectblad ook 
in dat blad te plaatsen.  De compacte BOM lijst maakt een sommatie van onderdelen met gelijk type. Dit 
zou als volgt uit kunnen zien: 
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Componentnamen  Type  Beschrijving uit  type database  Aantal 
K2-K4, K7-K9    3RT4011 Coil 1NO, 1NC   6 
K1, K5-K6, K10  3RT4022 Coil 2NO, 2NC   4 
X1:1-X1:5, X2:1-X2:7   WDU 4 Terminal 4qmm   11 

Ga als volgt te werk om de gecomprimeerde BOM, die betrekking heeft op een blad, op dat bewuste blad 
te plaatsen: 

¶ Open het blad. 

¶ Voer de CompacteBOM opdracht uit. 

¶ Definieer de scheidingstekens die gebruikt moeten worden in het verschenen venster. 

¶ Voer de LIST2DRW opdracht uit. 

¶ Selecteer de gewenste tekeningsjabloon.  

Voor het generen van de gecomprimeerde stuklijst, gegroepeerd per beschrijving, kunt u een van de 
volgende drie opdrachten gebruiken.  

¶ CompacteBOMBladbeschrijving  wordt gebruikt om een lijst te genereren, gebaseerd op de 
inhoud van een blad en gegroepeerd per omschrijving.  

¶ CompacteBOMBeschrijving ï wordt gebruikt om een lijst te genereren, gebaseerd op de inhoud 
van alle bladen en gegroepeerd per omschrijving. Kan alleen als database lijst gebruikt worden  

¶ CompacteBOMAllebladenBeschrijving - wordt gebruikt om een lijst te genereren, gebaseerd op 
de inhoud van alle bladen en gegroepeerd per omschrijving en blad. Kan alleen als database lijst 
gebruikt worden 

Opmerking:  

1. Om de groepering per beschrijving van de type database te gebruiken om een gecomprimeerde lijst te 
genereren moet een speciaal tekeningsjabloon gebruikt worden. 

2. Om een lijst in te voegen die op omschrijving gegroepeerd is , dient u het desbetreffende blad te 
openen en de eerder beschreven stappen uit te voeren, zie Genereren compacte  Bill Of Material  
(CompacteBOM; CompacteBOMBeschrijving; CompacteBOMAlleBladenbeschrijving; 
CompacteBOMBeschrijvingBlad). 

PLC tools (Advanced) 
PLCImportExcel, PLCImportAssign  - Importeren van PLC gegevens via Excel 

¶ Voer de PLCImportAssign opdracht uit via de Opdrachtregel 

¶ De cursor verandert in een ñ+ò 

¶ Klik de linker kaart aan  
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HINT: In uw situatie zal PLC IN NIET verschijnen! 

Het systeem laat zien dat er twee secties met gegevens gevonden zijn, Module 1 en Module 2. 
Ook is een kaart ontdekt die ñPLC INò heet, binnen het project waarin dit voorbeeld werd 
gemaakt. 

¶ We willen de gegevens van Module 1 aan de eerste kaart toewijzen.  

¶ Klik op Module 1, vervolgens op OK 
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Alle informatie die binnen het Excel bestand aan Module 1 was toegewezen, werd overgenomen in de 
PLC kaart. Ook de I/Oôs die al gekoppeld waren behouden hun toewijzing aan de PLC kaart. 

Let ook op de aansluitgegevens van de kaart, 12V, 0V en GND. Ook die werden correct overgenomen 

¶ U kunt nu verder gaan met de tweede kaart. Binnen dezelfde SEE Electrical sessie 
blijven de PLC gegevens beschikbaar, u moet wel PLCImportAssign  opnieuw starten 
als u de toewijzing niet achter elkaar doet, en dus tussendoor andere functies gebruikt.  

 

Voorbeeld toewijzen PLC gegevens aan PLC I/O of signaal via PLCImportAssign 

 

U kunt ook gegevens direct aan PLC I/Oôs toewijzen, zelfs zonder dat er een kaart aanwezig is 
binnen het project, mits u de gegevens met PLCImportExcel geïmporteerd hebt. 

¶ Plaats na het inlezen van de PLC gegevens een nieuwe PLC ingang in het blad 

¶ Geef verder geen gegevens in bij de ingang, dus ook geen kaart 
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¶ Voer de PLCImportAssign opdracht uit via de Opdrachtregel 

¶ De cursor verandert in een ñ+ò 

¶ Wijs de zojuist geplaatste PLC ingang aan 

 

¶ Maak uw keuze uit de beschikbare ingangen, bevestig met OK 

¶ De PLC ingang wordt voorzien van de gekozen informatie.  

 

HINT1: De adressen die gebruikt zijn worden in rood getoond. 

HINT 2: De ingelezen informatie kunt u bekijken in de databaselijst Tonen, PLC kaart-I/O 

 

Vertaaltools (Advanced) 

TransTextToSourceText/TransTextToSourceTextProject ï Omwisselen bron en doeltekst 

 

Stelt u start een project in de Nederlandse taal. Vervolgens moet het project naar Italië voor vertaling en 
aanpassingen. Dit kan problemen veroorzaken omdat de brontaal Nederlands is 

Met TransTextToSourceText wisselt u de bron (Nederlands) en de doeltekst (Italiaans)om,  

De TransTextToSourceTextProj opdracht in het Opdrachtvenster maakt het mogelijk de brontekst voor 
het gehele project in te stellen. 
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Nadat u de opdracht hebt uitgevoerd kunt u de taal van de brontekst selecteren.  

WisselBrontaalOmInVertaalDatabase ï Omwisselen bron en doeltekst binnen de 
vertaaldatabase 

Deze opdracht wisselt de brontekst met een gekozen taal om. Let op, indien de vertaaldatabase lege of dubbele 

velden bevat kan verlies van gegevens optreden. Maak ALTIJD eerst een kopie van de vertaaldatabase (deze heet 

Translationnew.mdb)  naar een veilige plaats voordat u deze opdracht uitvoert.   

 

Paneelbouw tools 

InsertIndexTableV5 en UpdateIndexTableV5 Invoegen index tabel 
  
Paneelbouw 

Inden u gebruik wilt maken van de manier hoe een indextabel in versie 4 of versie 5 werkte kunt u dat met 
deze opdrachten realiseren.  

De twee beschikbare opdrachten zijn: InsertIndexTableV5 en UpdateIndexTableV5. 

De InsertIndexTableV5 opdracht maakt het mogelijk een kruisverwijzingstabel binnen de paneeltekening 
te plaatsen, naast de grafische presentatie van het object. 

Het systeem maakt een POS nummer aan, en vervangt de componentcode binnen het component door 
dit (kortere) pos nummer waarna aan de hand van dit positienummer extra informatie in de tabel kan 
worden getoond.  

 

¶ Voer de opdracht uit. 

¶ Er wordt een tabel aan de cursor geplakt. 

¶ Plaats de tabel op de gewenste positie 

¶ De tabel wordt automatisch met de juiste gegevens gevuld.  

 

Zie ook: 

ñIndexeren componentenò op blad 377  

 

De UpdateIndexTableV5 opdracht maakt het mogelijk de inhoud van de tabel te actualiseren mochten er 
wijzigingen zijn. 

Artikeldatabase tools 

Vanaf V7R1 build 15 werden een aantal nieuwe functies met betrekking tot het gebruik van de artikeldatabase 

toegevoegd. In de opdrachtregel zijn de volgende opdrachten beschikbaar: 

SetTypeDb 

Deze opdracht maakt het mogelijk binnen hetzelfde project van artikeldatabase te wisselen. Ook is het mogelijk een 

geheel lege artikeldatabase aan te maken, deze te selecteren en vervolgens via een import (Excel/XML/ECAD) of 

handmatig de database te vullen. 

 

Dubbelklik de opdracht, de volgende dialoog zal dan verschijnen: 
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Klik op ñMaak nieuwe (lege) artikeldatabaseò.  

 

Geef het bestand een unieke naam, bijvoorbeeld ñTypeSchneiderò, en klik op ñOKò 

 

Het systeem maakt een nieuw bestand ñTypeSchneider.sesò aan in de Symbols folder. Vervolgens laat het systeem 

weten of het gelukt is, en zet de nieuwe artikeldatabase automatisch op actief.  

Als u het menu nu met OK verlaat, zal de nieuwe artikeldatabase TypeSchneider gebruikt worden binnen het huidige 

project.  

Bewerkt u deze artikeldatabase via de ñFuncties, Bewerken artikeldatabaseò functie krijgt u de lege artikeldatabase 

te zien: 
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De artikeldatabase laat altijd de naam in de kop van de dialoog zien, hier ñTypeSchneiderò 

Voor meer informatie met betrekking tot het beheer en het vullen van de artikeldatabase zie Import/Export Menu 

Met behulp van de knop ñSelecteer type databaseò geeft het systeem u een lijst van alle artikeldatabases die 

(automatisch) gevonden worden binnen de ingestelde ñSymbolsò folder.  

 

Noot: De nieuw aangemaakte (lege) artikeldatabase bevat geen contactspiegel symbolen (mirrors) folder. Om zoôn 

database toch te voorzien van contactspiegels (zodat ze intern verwezen kunnen worden) kunt u de mirrors folder 

van de ñTypes.sesò eenvoudig kopi±ren en in de nieuwe TypeSchneider.ses plakken. Zie: Kopieer folder 

  

SetMultiTypeDb 

Deze opdracht maakt het mogelijk een type database toe te wijzen aan een of meerdere projecten.  

Als het bijvoorbeeld nodig is een bepaalde type database te gebruiken (=aangepaste set artikelen) kunt u met behulp 

van deze opdracht ervoor zorgen dat de bewuste artikeldatabase gekoppeld wordt aan een reeks projecten die u via 

de volgende dialoog kunt bepalen 
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Selecteer als eerste de gewenste artikeldatabase. Selecteer daarna de gewenste projecten. Als dat gedaan is kunt u uw 

keuze activeren met de knop ñActiveer artikeldatabaseò. Sluit daarna de dialoog met ñSluitenò 

Noot: De artikelen worden pas gelezen uit een nieuw toegewezen artikeldatabase als u het project opent en de functie 

Ververs artikelgegevens binnen project gebruikt. 

Huisinstallatie tools 

TelBlocks ï Tel het aanwezige aantal geïmporteerde Acad blocks 

Indien een uit DXF/DWG afkomstige tekening als basis wordt gebruikt, bevat deze tekening nog de oorspronkelijke 

namen van de Acad blocks (die tijdens de conversie omgezet zijn naar SEE Electrical groepen). 

Deze utility maakt het mogelijk de namen en aantallen te verzamelen van deze blocks en vervolgens in tabelvorm in 

de tekening te plaatsen. 

 

Op die manier ziet u meteen hoeveel blocks in de tekening staan. 

Toepassingen zijn bijvoorbeeld het automatisch tellen van aanwezige lampen of meubilair in grote tekeningen. 

Werkwijze: 
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¶ Maak een nieuw project aan, gebruik projectsjabloon: 

 __Standaard Huisinstallatie_V7R2_TelBlocksò 

¶ Lees de Autocad tekening in 

¶ Start de opdracht TelBlocks, deze is te vinden in de opdrachtregel onder: 

Huisinstallatie, Huisinstallatie B+NL, Telblocks 

¶ Start de opdracht : 

Huisinstallatie, Huisinstallatie B+NL, List2DRW 

¶ Maak uw keuze uit de beschikbare tekeningsjablonen zoals 

LISTDRW Countblocks.tdw of LISTDRW Countblocks-compact.tdw 

¶  Plaats de gegenereerde tabel op uw blad. 
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Additionele modules 

Additionele modules zijn speciaal voor gebruik binnen de opdrachtregel ontwikkeld, en kunnen apart 
gekocht en gelicenseerd worden. 

U hebt een licentie per beschreven module nodig. 

 

DBLijstenNaarExcel, DBLijstenVanExcel - Excel Import/Export Module 
  
De DBLijstenNaarExcel en DBLijstenVanExcel opdrachten, beschikbaar binnen het Extensions paneel, 

ondersteunen de communicatie van en naar Excel. 

 

Meerdere database lijsten kunnen naar Excel worden geëxporteerd. Sommige lijsten zoals componenten, 
klemmen, draden, kabel, Kabeladerlijst en PLC lijst kunnen vervolgens binnen Excel worden aangepast 
en weer geïmporteerd worden. De nieuwe module kan gebruikt worden binnen alle niveaus van SEE 
Electrical 

 

Export Databaselijsten naar Excel 
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¶ Selecteer het Excel bestand waarin de lijsten moeten worden opgenomen, u kunt hier een nieuwe 
bestandsnaam invoeren, u kunt ook zoeken met de Bladeren knop naast het Excel bestandsnaam 
veld. 

¶ Selecteer de lijsten die u wilt exporteren, u kunt alles selecteren of deze selectie weer ongedaan 
maken. 

¶ Klik de Exporteer knop. 

Nu kunt u het Excel bestand openen en wijzigingen aanbrengen. Er wordt steeds EEN Excel 
bestand per project aangemaakt, waarbij de lijsten op een apart werkblad worden opgeslagen. 

 

HINT 1. U kunt lijsten handmatig selecteren of de Alles selecteren en Selectie opheffen knoppen 
gebruiken. 

2. Er kunnen veel lijsten worden geëxporteerd, maar er worden alleen maar wijzigingen geaccepteerd via 
de gemarkeerde lijsten op de vorige afbeelding "Tonen, Inhoudsopgave", " Tonen, Componenten", " 
Tonen,: Klemmen", " Tonen,, Kabels", " Tonen,, Kabeladers", " Tonen,, PLC I/O" en " Tonen,, Draden". 

 

Import Database Lijsten uit Excel 

Als u wijzigingen in de eerder genoemde Excel lijsten heeft aangebracht, kunt u deze wijzigingen 
overnemen in het project dat als basis diende voor de export. De opdracht om de gegevens in te lezen is 
DBLijstenvanExcel De opdracht is uitsluitend beschikbaar als een project open is. 
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Het Importeer data van Excel naar databaselijsten venster verschijnt als u de opdracht start. Voor elke 
beschikbare lijst kunt u in detail bepalen welke gegevens overgenomen moeten worden. Ook het gedrag 
als gewijzigde gegevens gevonden worden kunt u via de Instellingen knop sturen.  

In de vorige afbeelding staat het systeem zo ingesteld dat de bladomschrijving 01 geïmporteerd zal 
worden uit tabel ñTonen, Inhoudsopgaveò, de bestaande Bladomschrijving 01 gegevens worden daarbij 
overschreven 

¶ Maak uw keuze met betrekking tot de gegevens die geïmporteerd moeten worden: 

De Instellingen knop maakt het mogelijk te bepalen hoe de import met gegevens omgaat. 
Bijvoorbeeld als eenzelfde component meervoudig voorkomt. 

Nadat u de Instellingen knop gebruikt heeft, verschijnt het Instellingen venster. Dit venster bevat 
twee gebieden. U kunt de opties bepalen voor de import van componenten en de opties voor de 
omgang met draaddoorsnede en draadkleur. 

De "Wijzig draaddikte/kleur" opties worden gebruikt in het geval de "Signaaltypes voor draden" 
optie is geactiveerd(=> Schema, eigenschappen, Draden tab). Als in dat geval de draadkleur of 
doorsnede aangepast moet worden is het nodig dit voor het net of een individuele draad in te 
stellen. 

¶ Klik op OK  als u uw keuze gemaakt heeft. 

¶ Start de import met de Import knop. 

 

Belangrijk! 

De ñTonenò lijsten moeten ingeschakeld zijn. Als de lijsten niet zichtbaar zijn in de projectmanager zullen 
ze ook niet binnen de import verschijnen 

Het is niet toegelaten om tabellen te wissen uit het Excel bestand 

Het is niet toegelaten om gegevens te wissen uit tabellen binnen het Excel bestand  

De Im- en export moeten binnen hetzelfde project plaatsvinden. 
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Nadat de export gemaakt is, mag niet verder gewerkt worden in het project totdat de import weer gedaan 
is. 

 

Intelligente PDF Generator Module 
 

Drawing2PDF,  Workspace2PDF, Printlist2PDF ï PDF bestanden genereren 

 

De Drawing2PDF, Workspace2PDF opdracht zijn beschikbaar binnen het Opdrachtvenster indien u een 
geldige licentie voor deze module bezit. Hebt u de beschikking over de Advanced Schema module, in 
combinatie met de PDF module zal automatisch ook opdracht Printlist2PDF beschikbaar zijn.  

Deze opdrachten maken het mogelijk PDF bestanden te genereren: 

* Gestart vanaf het huidige blad (Drawing2PDF) ï de gegenereerde PDF bevat uitsluitend informatie 
van het actieve blad. 

* Van het gehele project (Workspace2PDF) ï de gegenereerde PDF bevat informatie van het actieve 
project, met uitzondering van gegevens in de ñAndere documentenò sectie. 

¶ Activeer de opdracht in het Opdrachtvenster of via Extensions>PDF Module> Workspace2PDF.  

 

HINT: Als u de opdracht voor de eerste keer start vraagt het systeem om uw serienummer, dit is uw 
licentienummer dat met 528 begint. 



 

Handleiding SEE Electrical V7R2 Additionele modules  ¶  535 

 

De PDF Convertor dialoog verschijnt. Deze bevat verschillende gebieden die de conversie sturen. 

 

HINT: In het geval dat u uitsluitend het huidige blad wilt omzetten naar PDF zijn alle instellingen grijs, 

uitgezonderd het bestandsnaam veld  

 

¶ In het PDF bestandsnaam veld kunt u de plaats en de naam van het PDF bestand invullen, een 
standaard naam wordt getoond. 

 

¶ In het tekstgedeelte kunt u alle tekst als doorzoekbaar instellen. In het geval dat Vectorfonts 
worden gebruikt binnen SEE Electrical moeten ze door Windows fonts worden vervangen. In dit 
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geval moet het lettertype vervangen worden door een Windows lettertype met behulp van de knop 
ñLettertype instellingò. 

Belangrijk : Alleen als de tekst op doorzoekbaar wordt gezet zullen eventuele Hyperlinks werken. 

Schaalfactor hoogte voor windows lettertype 

 

Als de teksten binnen het project op ñdoorzoekbaarò werden gezet kunnen de teksten met deze optie in hoogte 

verschaald worden. 

SEE Electrical ondersteunt diverse waarden voor hoogte, breedte en karakterafstand.  

 

Andere Windows programmaôs zoals de programmaôs van Microsoft Office kennen beperkingen op dit vlak, er 

wordt in dat geval altijd gebruik gemaakt van een bepaalde ratio tussen breedte, hoogte en karakterafstand.  

De doorzoekbare van tekst binnen een PDF moet aan deze standaard voldoen.  

Bij problemen kan met behulp van deze waarde de ratio dusdanig worden aangepast dat het doorzoeken van tekst 

werkt. 

 

Verder is het mogelijk het lettertype en de codepage te selecteren. Dit is belangrijk als specifieke 
karakters uit andere talen getoond moeten worden.  

Als u de ñLettertype instellingò knop gebruikt ziet u de volgende dialoog: 

 

¶ Klik op de  knop naast het lettertype ñWaardeò veld 

Het Lettertype selectie venster verschijntò. Hier kunt u het nieuwe lettertype en het script 
(CoverPage) instellen. 

¶ Selecteer het lettertype en eventueel het script 

 

Het Componentlijst Indeling gebied maakt het mogelijk de hiërarchische structuur te bepalen 
waarbinnen de bladen worden gegenereerd. 
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¶ Klik de gewenste radioknop. 

 

Watermerk PDF 
 

 

 

U kunt ervoor zorgen dat op elk document dat u met de PDF Generator maakt  een watermerk 
wordt toegevoegd. Dat kan uitsluitend een tekst zijn. 

 

 

Er kunnen meerdere teksten worden ingevuld. U kunt daardoor een eerder gebruikte tekst 
selecteren en gebruiken 
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Uitvoer in meerdere talen 

 

U kunt bepalen welke talen in de PDF moeten verschijnen.  

De volgende keuze is uitsluitend toegankelijk als u de optie òMeertaligò inschakelt. 

 

Maak uw keuze en sluit af met OK. Het systeem zal voor elke taal een aparte sectie in het PDF 
bestand aanmaken. 

 

Automatisch PDF genereren 

 

Het Automatisch PDF genereren gebied biedt diverse functies: 

 

¶ Vlag het "Activeren sturing per event" vakje aan om het automatisch genereren mogelijk te 
maken. 
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¶ Selecteer een folder voor de gegenereerde PDF bestanden. 

Er zijn twee manieren om een folder in te stellen: 

- Absoluut, zoals C:\data\PDF 

- Relatief met \PDF of alleen \  

(Relatief houdt in dat het pad aangemaakt wordt vanaf de locatie waar het project 
gestart werd. Indien u uitsluitend  \  gebruikt, worden de PDF bestanden in de folder 
opgeslagen waar het project geopend is.) 

¶ Bepaal wanneer automatisch een PDF aangemaakt moet worden, altijd bij opslaan of 
uitsluitend als het project wordt ingecheckt (en daarbij opgeslagen) 

¶ Klik de Opslaan instel. knop om de gemaakte instellingen op te slaan. 

Op deze manier worden de volgende keer dat u het pakket start deze instellingen 
automatisch gebruikt. 

¶ Klik de Genereren knop om het proces te starten. 

Er verschijnt een prompt die u over het resultaat inlicht.  

De Event sturing werkt nu ook met de  

 

Hints: 1. In het geval dat u beschikt over het Advanced niveau binnen de schema module worden de 
teksten die gebruikt worden voor de vertaling  uit de vertaaldatabase geladen. 

2. Initialiseer PDF aanmaak via de opdrachtregel: 

De volgende opdrachten maken het mogelijk PDF bestanden via de opdrachtregel te genereren. 

CAEMANAGER.EXE /P c: \voorbeeld.sep /CMD workspace2PDF c: \voorbeeld.pdf 

Deze opdracht start SEE Electrical, opent project Voorbeeld.sep en start vervolgens de opdracht om het 
PDF bestand te genereren dat Voorbeeld.pdf moet heten.  
Als dat gereed is wordt het programma afgesloten.  

 

PrintList2PDF Converteren van bladen via de printlijst 

 

Advanced 

Deze opdracht kan gebruikt worden als u bladen heeft opgenomen in de printlijst via de ñToevoegen aan 
printlijstò pop-up opdracht binnen de ñTonen Inhoudsopgaveò database lijst  

 

De werking is identiek aan de werking van de Workspace2PDFopdracht. 

 

Zie ook: 
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ñDrawing2PDF,  Workspace2PDF, Printlist2PDF ï PDF bestanden genererenò op blad 534 

Intelligente Drawing Legacy Module 

The Intelligent Drawing Legacy module biedt twee programmaonderdelen die helpen de workflow van 
geïmporteerde gegevens binnen SEE Electrical te stroomlijnen. 

 

Tools voor gescande tekeningen: 

Deze tools maken het mogelijk: 

* Veel tekeningen in een bewerking te importeren; 

* Een witte achtergrond achter een symbool te zetten als deze geplaatst wordt in de tekening  

Deze tools zijn beschikbaar als het Basic niveau van de module geactiveerd werd. 

De voordelen van de gescande tekeningen zijn als volgt: 

Als u met gescande tekeningen werkt hoeft u niet elke tekening afzonderlijk in het project in te voegen.  

In het verleden moest u eerst een gebied vrijmaken in een gescande tekening waar u een SEE Electrical 
symbool in plaatste. Dit gebeurt nu automatisch, een symbool plaatst nu zelf een wit gebied zodat deze 
goed zichtbaar is.  

 

Tools om DXF/DWG geïmporteerde tekeningen bruikbaarder te maken(herken patronen): 

 

Deze tools maken het mogelijk: 

* Patronen te definiëren; 

* Patronen te herkennen. 

 

Deze tools zijn beschikbaar als het Standard niveau van de module geactiveerd werd. 

Met de hulp van de patroonherkenning kunnen grafische gegevens omgezet worden in SEE Electrical 
symbolen met elektrotechnische functionaliteit. 

 

Tools voor gescande en DXF/DWG geïmporteerde tekeningen 

 

Basic en Advanced niveau van de module 

 

Alle tools zijn beschikbaar als het Advanced niveau van de module gelicenseerd is. 

 

SCANIN ï Meerdere gescande tekeningen importeren in een stap. 

 

(Basic en Advanced niveau van de module) 

 

De Scan module maakt het mogelijk verschillende tekeningen ( *.TIF en *.JPG formaat) in dezelfde 
bewerking te importeren. 

De ScanIN opdracht is beschikbaar in het Opdrachtvenster. De opdracht zorgt ervoor dat 
verschillende tekeningen deel gaan uitmaken van een project  
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Scanin opdracht 

 

De opdracht is uitsluitend beschikbaar indien de "Intelligent Drawing Legacy" module in Basic of 
Advanced niveau deel uitmaakt van uw licentie. 

De Scan module maakt het mogelijk verschillende tekeningen ( *.TIF en *.JPG formaat) in dezelfde 
bewerking te importeren. 

De ScanIN opdracht is beschikbaar in het Opdrachtvenster. De opdracht zorgt ervoor dat verschillende 
tekeningen deel gaan uitmaken van een project 

HINT: 1. U kunt andere afbeeldingen gebruiken, vaak oud, en ze integreren in uw project. 

2. Het is mogelijk bitmaps te draaien. 

 

Om de opdracht te activeren ga als volgt te werkt: 

 

¶ Selecteer de ScanIN opdracht in het Opdrachtvenster.  

 

¶ Het Bitmap lader venster verschijnt. Binnen dit venster bestaan diverse opties om bitmaps te 
selecteren en te beheren. 

¶ Klik de Toevoegen meerdere bitmaps  knop en selecteer de bestanden die u in het project wilt 
invoegen. 

¶ Als u de bestanden heeft  toegevoegd kunt u de volgorde aanpassen door middel van de set 

knoppen:  

 

HINT: De lijstvolgorde is belangrijk omdat deze u de mogelijkheid geeft te bepalen in welke volgorde de 
gescande tekeningen binnen het project worden opgenomen. U kunt ook via ñdrag and drop" de 
bestandsvolgorde aanpassen. 

 

¶ Als de volgorde bepaald is kunt u de ñHernummer alle bladen volgens lijstvolgordeò knop 
gebruiken. Daarmee worden de bladen voorzien van een opvolgend nummer. 
De ñHernoem bladenò dialoog verschijnt, binnen deze dialoog kunt u bepalen in welke module de 
bladen moeten worden opgenomen, welk startblad nummer gebruikt wordt en kunt u een 
functie(=)/locatie(+)  toewijzing maken. 
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¶ Vul de informatie in en klik op OK. 

Elke gescande tekening kan andere gegevens toegewezen krijgen via het Bladgegevens paneel. 

¶ Klik de Invoegen tekeningsjabloon in geµmporteerde tekeningò optie aan indien gewenst. 

 

¶ Klik de "Verschaal geïmporteerde bitmap zodat deze binnen rechthoek past ñ optie aan als u 
de linkeronderhoek en rechter bovenhoek van een rechthoek heeft gedefinieerd, zodat alle 
geïmporteerde tekeningen automatisch binnen dit gebied verschaald worden.  

 

¶ Bevries geïmporteerde tekening 

Het gebruik van deze functie waarborgt dat de geïmporteerde tekening niet meer aangepast kan 
worden, de tekening wordt automatisch in de achtergrond geplaatst waardoor u er elementen 
bovenop kunt tekenen. 

¶ Klik de Start Import button to start the import. 

 

LET OP: De inhoud van het huidige blad zal gewist worden tijdens de import. 

 

BKSymbol - Definieer witte symboolachtergrond 

 

(Basic en Advanced niveau van de module) 

De BKSymbol opdracht biedt de mogelijkheid een achtergrond te definiëren die automatisch 
achter een symbool wordt geplaatst. Dit is een nuttige functie als de symbolen op een gescande 
tekening moeten worden geplaatst, het voorkomt handmatig ñ uitgummenò van bestaande ï
gescande- lijnen. 

¶ Activeer de opdracht. 

De Definieer achtergrond voor symbool dialoog verschijnt.  
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Binnen deze dialoog kunt u achtergrondkleur en achtergrond-breedte instellen.  

HINT: Als u de kleur selecteert, kunt u ook via ñoverigeò de ñSelecteer pipetò kiezen waardoor u 
precies de kleur van de gescande tekening kunt bepalen en daardoor toepassen. Daardoor kunt u 
nieuwe symbolen plaatsen waarbij de achtergrond de bestaande tekening onzichtbaar overdekt. 

De kleur en breedte opties zijn niet toegankelijk als u de functie niet heeft aangezet.  

 

De "Achtergrond breedte" instelling stelt de breedte van de achtergrond in: 

 

 

Tools om DXF/DWG geïmporteerde tekeningen functioneler te maken 

 

Deze tools zijn beschikbaar voor het Standard en Advanced niveau van de module, maar NIET Basic. 

 

Importeren meerdere DWG/DXF bestanden 

 

Indien u de IDL module gebruikt binnen Basic of Standard niveau is een opdracht om meervoudige 
import van DWG of DXF bestanden uit te voeren beschikbaar: ImportMultiDWG. 

In het geval dat u Advanced niveau gebruikt, kunt u de opdracht Meerdere AutoCAD 
DXB/DXFDWG tekeningen terug te vinden in het submenu Open van het Bestand menu. De 
opdracht in het Opdrachtvenster. is identiek aan deze opdracht. 

Importeren meerdere DXF en DWG bestanden geëxporteerd door Eplan 

 

De externe opdracht DWGImportEx maakt het mogelijk meerdere DWG\DXF bestanden in een 
nieuw project op te nemen dat in dezelfde folder wordt aangemaakt waar ook de DXF/DWG 
bestanden staan. 

Het projectsjabloon dat gebruikt wordt, MOET de naam DWGImportEx.sep hebben, dit 
projectsjabloon moet opgeslagen worden in de templates folder. 

Nadat de opdracht wordt gestart zal de Multi DWG\DXF Import dialoog starten Binnen dit venster 
kunt u de DWG\DXF folder selecteren en de instellingen definiëren. 
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U kunt, nadat ze geïmporteerd zijn, alle elementen zwart maken en ze uitrichten op het raster 
binnen SEE Electrical. 

Indien bestanden een naam hebben als _1_A*.DXF, _2*.DXF etc. worden de bladen automatisch 
voorzien van dezelfde index. 

Als de aansluitpunten niet op een rasterpunt staan wordt de geometrie naar een raster verplaatst. 
Het meest gangbare raster wordt gebruikt. Verschillende bladen kunnen verschillende rasters 
gebruiken. 

 

Importeren van meerdere DXF en DWG bestanden met behulp van een Excel bestand. 

 

Alle noodzakelijke informatie om de importfunctie goed af te laten lopen moet terug te vinden zijn in 
een Excel bestand. Hierin kunt u o.a. aangeven of alle elementen zwart moeten zijn na import of 
dat ze uitgelijnd moeten zijn op een raster binnen SEE Electrical. 

Het Master Excel bestand ñDWGExcelMaster.XLSò kunt u terugvinden in de \IGE+XAO\SEE 
Electrical V7R2\IntelligentDrawingLegacyModule\ folder. 

Het Excel bestand bezit de volgende structuur:  

 

"ProjectData" Sheet (definieer de algemene projectinformatie op deze plek) 

 

 

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt indien een nieuw project wordt aangemaakt. 

ï De eerste regel laat de tekst idôs zien van de eigenschappen  

ï De tweede regel laat de beschrijvingen zien van de tekst idôs  

ï De derde en volgende regels bevatten de projectgegevens van de (meerdere) 
projecten die geïmporteerd moeten worden. 

Elke regel die gebruikt wordt om informatie over een project te definiëren moet informatie bevatten 
over: 

ï De projectnaam, als deze nog niet bestaat wordt hij aangemaakt in dezelfde folder 
waar ook de dxf/dwg bestanden staan 

ï Welk projectsjabloon gebruikt moet worden. Dit kan een compleet pad met 
projectsjabloon naam zijn, of alleen de projectsjabloonnaam. In dit laatste geval 
moet deze opgeslagen zijn in de templatesfolder die ingesteld staat binnen SEE 
Electrical. 

ï Project informatie tekst zoals ñProjectomschrijving 01", "é 02", "Klantnaam", etc. 

ï Welke code page gebruikt moet worden om de tekst te tonen in het geval dat talen 
met afwijkende karakterset gebruikt worden. 

Mogelijke code pages: 

Default (English) 0 

Arabic 1256 

Baltic 1257 
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Chinese (Traditional Chinese Big5) 950 

Chinese (Simplified Chinese GBK) 936 

Central Europe 1250 

Cyrillic 1251 

Greek 1253 

Hebrew 1255 

Japanese Shift JIS 932 

Korean 949 

Korean (Johab) 1361 

Thai 874 

Turkish 1254 

 

"PageData" werkblad (definieer de algemene bladinformatie in dit werkblad 

 

De eerste regel laat de tekst idôs zien van de eigenschappen  

De tweede regel laat de beschrijvingen zien van de tekst idôs  

De derde en volgende regels bevatten informatie over de bestanden die geïmporteerd moeten 
worden.  

Elke regel die gebruikt wordt om informatie over bladen binnen een project te definiëren moet informatie 
bevatten over: 

De projectnaam, als deze nog niet bestaat wordt hij aangemaakt in dezelfde folder waar ook de 
dxf/dwg bestanden staan 

Welk projectsjabloon gebruikt moet worden. Dit kan een compleet pad met projectsjabloon 
naam zijn, of alleen de projectsjabloonnaam. In dit laatste geval moet deze opgeslagen zijn in 
de templatesfolder die ingesteld staat binnen SEE Electrical. 

 

Hint: Het "Commands" werkblad biedt een opdracht die alle bestanden laadt die in een folder gevonden 
worden, als u de knop ñLoad DWG\DXF Filesò gebruikt, vraagt het systeem een folder aan te wijzen. Als 
binnen die folder DXF/DWG bestanden worden gevonden zullen deze automatisch in werkblad ñPage 
dataò worden ingevuld.. 

 

¶ Welk tekeningsjabloon gebruikt moet. Dit kan een compleet pad met tekeningsjabloon 
naam zijn, of alleen de tekeningsjabloonnaam. In dit laatste geval moet deze opgeslagen 
zijn in de templatesfolder die ingesteld staat binnen SEE Electrical. Als er geen 
tekeningsjabloon gedefinieerd is wordt het binnen de projectsjabloon ingestelde 
tekeningsjabloon gebruikt. De rasterinstellingen worden uit de ingestelde c.q. gebruikte 
tekeningsjabloon gelezen. 
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¶ Welke module (Schema, Paneelbouw, etc.) moet worden gebruikt om het blad in te 
voegen. Die informatie moet bekend zijn, anders kan het blad niet aangemaakt worden. 
De volgende IDôs zijn toegelaten (mits u een geldige licentie van deze modules heeft) 

Á 1000 Schema EN 

Á 1001 Schema IEEE 

Á 1010 Huisinstallatie  

Á 1100 Paneelbouw 

Á 1300 Voorblad 

Á 3001 Inhoudsopgave 

Á 3104 Klemmenstrook (Standard niveau) 

Á 3100 Stuklijst (Standard niveau) 

¶ Blad informatie tekst zoals "Functie(=)", "Locatie(+)", "Bladomschrijving 01", "é 02", 
"Index", etc. 

¶ Bladnummer. Deze informatie moet bekend zijn, als de bladinformatie bestaat wordt 
deze overschreven met de gegevens uit het werkblad. 

¶ "Align to grid" instelling 

Als de aansluitpunten niet op een rasterpunt staan wordt de geometrie naar een 
raster verplaatst. Het meest gangbare raster wordt gebruikt. Verschillende bladen 
kunnen verschillende rasters gebruiken. 

Als u deze instelling wilt activeren typt u 1 of Waar(True) in deze cel. Het proces zal 
niet uitgevoerd worden als deze cel leeg is of afwijkende inhoud bevat. 

¶ "Make all elements black" instelling 

Na de import is de kleur van alle elementen naar zwart omgezet. 

Als u deze instelling wilt activeren typt u 1 of Waar(True) in deze cel.  

Het proces zal niet uitgevoerd worden als deze cel leeg is of afwijkende inhoud 
bevat. 

¶ "Scale to rectangle" instelling 

U kunt via x en y parameters twee hoeken van een rechthoek definiëren.  

De geïmporteerde tekeningen worden dan binnen de rechthoek. Het proces zal niet 
uitgevoerd worden als deze cel leeg is of afwijkende inhoud bevat. 

De structuur om de coördinaten in te voeren is links beneden X,Y en rechtsboven 
X,Y 

Voorbeeld: (100;200;300;400;).  

Nadat de import gereed is geeft een LOG bestand informatie over de uitgevoerde 
acties. Bijvoorbeeld indien een blad was overschreven laat de log projectnaam, blad 
functie(=), blad locatie(+), bladnummer en bladindex zien. 

 

"Commands" werkblad 

Het "Commands" werkblad biedt een opdracht die alle bestanden laadt die in een folder gevonden 
worden, als u de knop ñLoad DWG\DXF Filesò gebruikt, vraagt het systeem een folder aan te 
wijzen. Als binnen die folder DXF/DWG bestanden worden gevonden zullen deze automatisch in 
werkblad ñPage dataò worden ingevuld Na de import van bestandsnamen kunt u de regels verder 
definiëren voor de import van de DXF/DWG bestanden. 
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PatroonDefinitie ï Definieer patronen 

 

Deze opdracht maakt het mogelijk binnen de schemaôs gevonden patronen uit te wisselen met SEE 
Electrical symbolen, met elektrotechnische functionaliteit. 

Ook potentialen en standaard tekeningsjablonen kunnen herkend en vervangen worden.  

Op deze manier kunnen tekeningen afkomstig van DXF/DWG omgezet worden naar goed 
werkende SEE Electrical tekeningen die vervolgens goede lijsten kunnen produceren. Dit betekend 
dat ñplatteò tekeningen kunnen worden voorzien van logica. 

U heeft de PATTERNS.SES symboolbibliotheek nodig voor deze functie. De bibliotheek is 
aanwezig, maar niet zichtbaar geschakeld. U kunt de bibliotheek in de symbolenmanager zichtbaar 
schakelen. De symbolen kunnen aan bestaande folders worden toegevoegd, als u nieuwe nodig 
heeft moet u ze eerst aanmaken waarna u een patroon kunt definiëren. 

¶ Teken de geometrie voor het eerste patroon. 

 

¶ De geometrie en tekst moeten als losse elementen worden gemaakt, niet symbolen of 
groepen. 

¶ Selecteer de geometrie/teksten die aan het patroon moeten worden toegevoegd. 

¶ Voer de PatroonDefinitie opdracht uit. 

¶ Definieer het invoegpunt (deze zal later als invoegpunt voor het symbool gebruikt worden). 

¶ Geef de symbolenbibliotheek- en foldernaam aan waaronder dit symbool zal worden 
opgeslagen in de PATTERNS.SES bibliotheek en klik OK. 

Dit wordt zichtbaar in de Aanmaken symbool  dialoog die verschijnt. U kunt de 
folder uit de pull-down lijst kiezen De naam en omschrijving moeten handmatig 
worden ingevoerd. 

¶ Wijs het SEE Electrical symbool toe dat dit patroon moet vervangen. 

Dit wordt gedaan in het Symbool browser venster. U kunt een symbool kiezen uit 
de lijst met beschikbare bibliotheken aan de linkerkant van de dialoog of u kunt een 
filter instellen in het gewenste veld. In het voorbeeld gebied kunt u het geselecteerde 
symbool visualiseren. 

 

¶ Selecteer het gewenste symbool en klik op OK om te bevestigen. 

¶ Definieer alle patronen die te herkennen zijn in de tekeningen en wijs de te koppelen 
elektrotechnische symbolen, inclusief de teksten, toe. Doe dit ook voor potentialen. 

Om potentialen te kunnen toewijzen moeten deze ook in de bibliotheek worden 
toegewezen. U moet daarom een aantal potentialen tekenen en deze opnemen 
binnen de symbolenbibliotheek. Let op dat u steeds het juiste invoegpunt gebruikt. 

 

Klemmen 

Klemmen worden vaak in groepen zoals in dit voorbeeld getekend: 
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De noodzakelijke tekst wordt getoond en kan uitsluitend voor de eerste klem worden toegekend 
(klemmenstrook en klemnummer). 

Om de klemmenstrook op de juiste manier aan alle klemmen toe te wijzenmoet het SEE Electrical 
symbool op de juiste manier worden gemaakt: 

¶ Plaats zoveel klemmen als noodzakelijk. 

¶ Schakel de klemmenstrooknaam uit, behalve voor de eerste klem. 

¶ Groepeer ze als "Groep/Blok/Macro" 

¶ Sla deze Groep/Blok/Macro op in een symbolenbibliotheek. 

Ga nu verder met de geometrie van het patroon, selecteer alle klemmen die in deze 
groep staan. 

De teksttoewijzing die algemeen geldt voor de gehele groep zoals 
functie(=)/locatie(+) informatie kan eenmalig worden toegewezen voor de groep 

De teksttoewijzing bevat twee gebieden, patroon tekst en symbool tekst. U kunt de 
tekst uitwisselen met behulp van de pijlknoppen. 

Tekst, gevonden bij elke klem, moet ook aan de afzonderlijke klemmen worden 
toegewezen. 

Nadat de patronen vervangen werden door SEE Electrical symbolen werd de eerder 
gevormde groepering als Groep/blok/macro opgelost.  

 

Kabels 

Voor elke aanwezige kabelvorm moet een definitie aangemaakt worden. 

 

De noodzakelijke tekst zoals kabelnaam en ïtype moeten alleen voor de eerste kabelader 
gedefinieerd worden. 

Om de juiste kabelnaam etc. toe te wijzen moet het SEE Electrical symbool als volgt worden 
gemaakt: 

¶ Genereer een kabelader symbool, plaats twee aansluitpunten boven op elkaar en plaats alle 
noodzakelijke teksten. 

¶ Plaats zoveel kabelader symbolen als noodzakelijk. 

¶ Schakel productnaam, type etc. voor alle kabeladers uitgezonderd de eerste. 

¶ Groepeer ze als "Macro/Groep" 

¶ Sla de Macro/Groep op in de symbolenbibliotheek. 

Om de geometrie van het patroon te bepalen moeten alle kabels binnen deze groep 
geselecteerd worden. 

Als de teksttoewijzing gedaan wordt voor de algemene tekst van de kabel zoals 
kabelnaam of functie(=)/locatie(+) kan deze slechts eenmalig worden toegekend. De 
procedure is gelijk aan die zoals beschreven voor de klemmen.  
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Tekst die in elke kabel gevonden wordt zoals kabelader nummers moeten per 
kabelader symbool worden toegewezen. 

 

Potentialen 

Definieer de patronen voor de potentialen door kruisverwijzing geometrie te gebruiken: 

 

Teken een potentiaal met de juiste lengte en sla deze als symbool op voor SEE Electrical 

Let erop dat de SEE Electrical potentiaal op precies hetzelfde punt stopt als de potentiaal zoals 
binnen het patroon gevonden. 

Indien binnen het DXF/DWG bestand een gestippelde of gestreepte lijn bestaat als potentiaallijn 
wordt deze ook herkend. 

 

Standaard tekeningsjabloon 

Als u ook wilt dat het tekeningsjabloon gevonden en vervangen wordt moet deze ook als patroon 
worden opgeslagen. Dat houdt ook in dat het SEE Electrical tekeningsjabloon als symbool 
beschikbaar moet zijn binnen een symbolenbibliotheek 

Normaal gesproken kan een tekeningsjabloon niet als symbool worden opgeslagen. Om dit toch 
voor elkaar te krijgen kunt u de volgende procedure volgen: 

¶ Neem het "symbol origin" symbool uit de EN61346-2-NL\z-Symbol Origin folder. Plaats dit 
symbool op de linker benedenhoek van de tekeningsjabloon. 

¶ Selecteer het standaard tekeningsjabloon en het "symbol origin" symbool. 

¶ Klik op het "symbol origin" symbool en sleep tekeningsjabloon en symbol origin symbool naar 
de symbolenbibliotheek. 

 

Component symbolen 

 

Indien een specifiek symbool altijd hetzelfde type moet hebben kunt u dit in het SEE Electrical 
symbool vastleggen. Verborgen tekst wordt niet uitgewisseld door lege karakters. 

 

Herkenning van aansluitpunten/nodes 

Om aansluitpunten of nodes correct te herkennen is het belangrijk de juiste procedure te volgen: 

¶ Maak lijnen met de precieze afmeting van de node 
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Als de node uitziet zoals deze: , moet u lijnen definiëren zoals deze: 

 

(de lengte van de lijnen moet exact dezelfde zijn als de afmeting van de node). 

¶ Groepeer de lijnen als symbolencategorie macro/groep. 

¶ Plaats de macro/groep in een symbolenbibliotheek. 

¶ Definieer het patroon voor de node. 

Voor elke node moet een patroondefinitie gemaakt worden:  

 

 

PatroonDefinitieGestreept ï Definieer lijntypes 

 

Indien een "lijn" geïmporteerd wordt via DXF/DWG bestaat deze uit een groot aantal losse lijnen. 
Ook dit patroon kan herkend worden met de opdracht PatroonDefinitieGestreept.  

Het herkennen van bijvoorbeeld een PE lijn is dan mogelijk. 

 

Voorbeeld: 

De lengte van het hele segment is 9.5 

Een segment van een lijn bestaat uit 4 stukken. Lijn (6.5) Space (1.0) Lijn (1.0) Space (1.0). 

Definities worden gemaakt als een percentage ten opzichte van de relatieve lengte  

Segment 1 -> (6.50*100%)/9.5 = 68.421.. = 68%     Lengte 68 
Segment 2 -> (1.00*100%)/9.5 = 10.526.. = 11%     Space 11 
Segment 3 -> (1.00*100%)/9.5 = 10.526.. = 11%     Lengte 11 
Segment 4 -> (1.00*100%)/9.5 = 10.526.. = 11%     Space 11 

"Definitie van gestreepte lijn": L68S11L11S11 

Selecteer daarna de "Penstijl" die gebruikt moet worden SEE Electrical. 
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ToonPatronen ï Sturen, Controleren en wijzigen patronen en tekst 

 

De ToonPatronen opdracht maakt het mogelijk de toewijzing van patronen aan SEE Electrical 
symbolen te sturen. Aanvullend bestaat de mogelijkheid de toewijzing van tekst aan te passen. 

De opdracht roept het Patroon Symbool Browser venster op. Dit venster is onderverdeeld in vier 
gebieden: 

¶ Patronen ï Het gewenste patroon kan hier geselecteerd worden; 

¶ Patroonvoorbeeld ï Hier wordt de grafische presentatie van het patroon getoond. 

¶ Symbolen ï Hier kan het symbool gekozen worden dat het ontdekte patroon gaat 
vervangen. 

¶ Symboolvoorbeeldï Hier wordt het SEE Electrical symbool zichtbaar. 

 

De  knop wisselt een symbool om dat u gekozen hebt in de SEE Electrical symbool bibliotheken 
met het symbool dat u toegewezen hebt aan het patroon  

Via de Teksttoewijzing knop kunt u een tekst, gevonden in het patroon, toewijzen aan het  SEE 
Electrical symbool. In het volgende voorbeeld  wordt de gevonden tekst ñRoodò toegewezen aan de 
FunctionaliteitOmschrijving. Alle tekst die op een vergelijkbare positie binnen het patroon gevonden 
wordt zal automatisch aan ñFunctionaliteitOmschrijvingò worden toegekend. 
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¶ Kies de patroontekst en de symbooltekst. 

Via de  knop kunt u de verbinding leggen. De symbooltekst wordt getoond in de 
rechterkant van de dialoog. De toegewezen tekst in het veld "Respectieve 
symbooltekst". 

Nadat de verwijzingen gedaan zijn moet de dialoog met OK gesloten worden. 

 

Herken Patronen - (BinnenTekening en BinnenProject) 

 

¶ Open het blad waarop de patronen staan die herkend moeten worden. 

¶ Voer de opdracht HerkenPatronenBinnenTekening uit. 

Alle patronen die binnen de PATTERNS.SES symbolenbibliotheek zijn opgeslagen 
worden gezocht in de tekening. Overal waar een bekend patroon wordt gevonden 
zal deze uitgewisseld worden met een ñechtò elektrotechnisch symbool. 

Indien u alle patronen binnen het gehele project wilt vinden en uitwisselen kunt u dat 
doen met de HerkenPatronenBinnenProject opdracht. 

PatternsMICAW - Markeer alle elementen met logica 

 

Door de opdracht PatternsMICAW te gebruiken worden alle elementen die elektrische logica 
bevatten zichtbaar gemaakt op het huidige blad (symbolen, potentialen, draden en 
tekeningsjabloon). 

 

¶ Voer de opdracht uit in het Opdrachtvenster. 

Alle logische elementen worden groen gemarkeerd. 

¶ Schakel het tonen weer uit door ergens in de tekening te klikken. 
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PatternsMICAWB ï Wijzig kleur naar zwart voor alle intelligente objecten. 

 

De PatternsMICAPB opdracht verandert de kleur van alle intelligente draden en componenten 
naar zwart. 

 

 

SEE Electrical Synchronize 

SEE Electrical Synchronize is een aanvullende SEE Electrical module welke helpt bij het centraal beheer van de 

updates en het beheer van eigen symboolbibliotheken en tekeningsjablonen binnen SEE Electrical. 

Belangrijk: Indien de licentie voor SEE Synchronize actief is EN de juiste stuurbestanden zijn geïnstalleerd, wordt 

LiveUpdate automatisch uitgeschakeld. Aanroep van LiveUpdate is dan niet meer mogelijk. 

Introductie: 

 

Op verzoek van vele klanten heeft IGE+XAO het mogelijk gemaakt om middels SEE Synchronize de installatie en 

tools (als Symbolen en Tekeningsjablonen) van SEE Electrical op lokale workstations te kunnen updaten vanaf een 

centrale locatie. 

Vele gebruikers van SEE Electrical zijn niet altijd in staat gebruik te maken van een (gedeelde) netwerklocatie, 

omdat zij vaak van thuis of ñin het veldò aan het werk zijn. Ook gelden bij sommige bedrijven dusdanige restricties 

met betrekking tot internetgebruik dat communicatie met IGE+XAO servers niet toegestaan is. 

Om deze reden installeren veel gebruikers SEE Electrical volledig op de lokale PC/laptop. 

Dit maakt het voor administrators/beheerders erg moeilijk om er zeker van te zijn dat alle gebruikers dezelfde versie, 

symbolen en tekeningsjablonen binnen SEE Electrical gebruiken. SEE Electrical Synchronize stelt de 

administrator/beheerder in staat alle bestanden op de centrale server/netwerklocatie up to date te houden, waarna 

SEE Electrical Synchronize alle lokale werkplekken zal updaten de volgende keer dat SEE Electrical gestart wordt 

en verbonden is met het netwerk. 

SEE Electrical Synchronize vereist hiervoor geen interactie van de lokale gebruikers, alles wordt volledig 

automatisch uitgevoerd. 
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Hoe werkt SEE  Electrical Synchronize ? 

 

Voorbereidingen op de server 

 

De administrator/beheerder dient een directory op een gedeelde netwerkdrive aan te maken waar alle SEE Electrical 

gebruikers toegang toe hebben, bijvoorbeeld X:\SEESyncV7\ 

In deze directory moeten vervolgens 3 subdirectoryôs worden aangemaakt met de volgende namen: 

Program 

Templates 

Symbols 

Dus in bovenstaand voorbeeld ontstaan de directoryôs: 

X:\SEESyncV7\Program 

X:\SEESyncV7\Templates 

X:\SEESyncV7\Symbols 

 

(Voor de directorynaam adviseren wij altijd de gebruikte SEE Electrical versie op te nemen in de naam. Zoals 

hierboven bijvoorbeeld V7) 

In de hoofddirectory (in dit voorbeeld X:\SEESyncV7\) moet een bestand geplaatst worden met de naam 

SeeSyncVersion.xml  Dit bestand ontvangt u van IGE+XAO en kopieert u in deze directory. 

Dit is een standaard XML bestand met de volgende inhoud: 

 

Content of SeeSyncVersion.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>  

<Versions> 

  <Program Version="1" />  

  <Symbols Version="1" />  

  <Templates Version="1" />  

</Versions> 

 

De versie informatie labels zijn standaard op 1 gezet voor alle 3 de directories als startwaarde, dit is ook het versie 

label op de gebruikers Pcôs de eerste keer dat SEE Electrical geµnstalleerd is. Als de administrator/beheerder alle 

gebruikers Pcôs wil bijwerken met de (nieuwe) inhoud van de SEE Electrical Synchronize directory, dient deze het 

label van de gewenste up te daten subdirectoryôs op te hogen naar ñ2ò. 

De volgende keer als een gebruiker SEE Electrical opstart zal SEE Electrical Synchronize automatisch detecteren dat 

er een nieuwere versie van het programma, de symbolen en/of tekeningsjablonen beschikbaar zijn. De inhoud van 

deze directories wordt dan automatisch naar de programma, Symbolen en/of Templates directories van de PC/Laptop 

van de gebruiker gekopieerd. 

Nadat deze update is gerealiseerd, zal de gebruikers PC registreren dat er gesynchroniseerd is en de versie labels 

ophogen naar 2.  

Zo lang als zowel de server als gebruikers PC in versie label 2 zitten, zal er geen actie plaatsvinden als SEE 

Electrical gestart wordt. Alleen wanneer de administrator/beheerder de versie labels opnieuw ophoogt op de server, 

zal de gebruikers PC opnieuw bestanden vanaf de server overnemen. 
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Als er bijvoorbeeld alleen nieuwe symboolbibliotheken op de server staan, is het mogelijk enkel en alleen het versie 

label van de Symbols folder op te hogen in het XML-bestand. 

 

Voorbereidingen op de SEE Electrical gebruikers Pcôs 
 

Op elke SEE Electrical werkplek moet de bestanden SEESync.exe, SeeSyncVersion.xml en SeeSyncPath.xml 

worden gekopieerd in de installatiedirectory van SEE Electrical. Standaard is dit C:\Program Files\IGE+XAO\SEE 

Electrical V7R2\ of  

C:\Program Files (x86)\IGE+XAO\SEE Electrical V7R2\ (indien u een 64-bit Windows versie gebruikt).  

Dit is een standaard XML bestand met de volgende inhoud: 

 

Content of SeeSyncPath.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>  

<SeeSyncPath Path=" X: \SEESyncV7\"  /> 

 

Het ñSeeSyncPath Pathò label bevat het pad op de server waarna verwezen moet worden, zoals ingesteld door de 

administrator/beheerder in eerdere stappen. In ons voorbeeld zou dit verwijzen naar X:\SEESyncV7\ 

Daarnaast zullen de versie labels in de lokale SeeSyncVersion.xml lager moeten worden ingesteld als op de server 

om de update procedure te kunnen starten. Dus als startwaarde dient hier een 0 ingegeven te worden voor alle labels.  

 

Content of SeeSyncVersion.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>  

<Versions> 

  <Program Version="0" />  

  <Symbols Version="0" />  

  <Templates Version="0" />  

</Versions> 

 

Daarnaast dient op alle gebruikers Pcôs de module SEE Synchronize te worden gelicenseerd middels een softlock of 

USB dongle, zoals beschreven is in de installatiehandleiding van SEE Electrical. Anders zal er geen update actie 

plaatsvinden. 

 

Opmerkingen: 

 

SEE Electrical Synchronize is pas beschikbaar vanaf SEE Electrical V6R1. Het versie label in de Synchronize 

module en versie- en buildnummer van SEE Electrical staan los van elkaar. SEE Electrical Synchronize versie 

label is een nummer door de administrator/beheerder gedefinieerd en wordt enkel gebruikt om aan te geven of er 

nieuwere bestanden beschikbaar zijn voor de SEE Electrical gebruikers binnen het netwerk. Zo is het ook mogelijk 

bestanden toe te voegen of te updaten welke niet door IGE+XAO worden aangeleverd, als eigen tekeningsjablonen 

en symboolbibliotheken. Niet iedere update via SEE Synchronize hoeft dus een nieuwe Build op te leveren! 

Bestanden noodzakelijk voor SEE Synchronize module 

 

- Server 
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SeeSyncVersion.xml   

- Lokale SEE Electrical installatiedirectory van de gebruikers 

 

SEESync.exe 

SeeSyncPath.xml 

SeeSyncVersion.xml   
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Grafische lijsten, algemeen 

Introductie 

Schema's bevatten een grote hoeveelheid complexe informatie.  

In ñDatabase lijstenò zoals beschreven op blad 741 wordt elk grafisch gegeven onmiddellijk- vanaf het schema in de 

database geschreven. 

Deze informatie kan in de grafische lijsten worden gepresenteerd. Deze grafische lijsten worden  automatisch 

gemaakt. 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe deze sjablonen voor de grafische lijsten aangemaakt kunnen worden en hoe uiteindelijk 

de informatie uit de projecten in deze lijsten gezet kan worden. 

In principe kunt u een eigen sjabloon hiervoor (per lijst) aanmaken, maar voor elke vorm van informatie zijn 

passende sjablonen meegeleverd. 
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Grafische lijsten, verschillen 

 

BASIC beschikt over alle geel ingekleurde lijsten 

STANDARD beschikt over alle geel ingekleurde lijsten plus de groen ingekleurde lijsten 

ADVANCED voegt hieraan nog de oranje gekleurde lijsten toe, zodat alle lijsten beschikbaar zijn 

Grafische lijsten, Basic 

 

Dit zijn de beschikbare grafische lijsten binnen de Schema module, Basic niveau 
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Grafische lijsten, Standard 

 

Dit zijn de beschikbare grafische lijsten binnen de Schema module, Standard niveau 

Grafische lijsten, Advanced 

Dit zijn de beschikbare grafische lijsten binnen de Schema module, Advanced niveau 
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Dit zijn de beschikbare grafische lijsten binnen de Schema module, Advanced niveau 

 

Navigeren via grafische lijsten 

 

Als extra functionaliteit is het mogelijk binnen Advanced om via sommige grafische lijsten te navigeren naar de 

componenten die erop vermeldt staan. Deze mogelijkheid is ingebouwd voor de volgende lijsten: 

¶ Componentenlijst. 

¶ Klemmenlijst 

¶ PLC I/O lijst 

¶ Kabellijst 

¶ Component Combinatie Aansluitlijst 

 

Aanroep van de functie is mogelijk door een component te selecteren, en vervolgens via de rechter muistoets de ñGa 

naarò opdracht te gebruiken. 

Openen van een lijst 
 

Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving over het openen van een lijst  in de grafische SEE Electrical 

omgeving. 

¶ Open een project. 

¶ Open de Projectverkenner door op de Project tab te klikken: 
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De inhoud van het actieve project wordt in een boomstructuur getoond. 

 

Hint: Er kan verschillende inhoud binnen de Projectverkenner getoond worden 

 

¶ Dubbelklik  om deze uit te vouwen. 

De beschikbare lijsten verschijnen binnen een boomstructuur. 

 

Hint: Er kan verschillende inhoud getoond worden 

 

Als er een plusteken  staat voor de grafische lijst: 

¶ Klik op het plusteken of dubbelklik op de grafische lijst om deze uit te vouwen. 

¶ Dubbelklik op het bladnummer van de grafische lijst die u wilt tonen. 

of 

¶ Rechtsklik en selecteer Open. 

Tips:  

1. U kunt een blad openen door erop te dubbelklikken en vervolgens kunt u de bladinformatie wijzigen. 

2. (Standard) U kunt de bladnummers van de grafische lijsten, nadat ze gegenereerd zijn, veranderen 
met behulp van de Invoegen ruimte(s) voor dit blad opdracht. 

3. (Standard) Door de Eigenschappen opdracht op projectniveau te activeren kunt u de lijsten definiëren 

en sturen of een lijst verschijnt of niet.  

Genereer meerdere lijsten na elkaar en stel volgorde in 
Advanced 

Er is een functie die het mogelijk maakt te bepalen welke grafische lijsten binnen een project gegenereerd 
kunnen worden, en deze vervolgens automatisch te genereren.  

Deze instelling wordt binnen het project opgeslagen.  

¶ Rechts-klik Grafische lijsten binnen de Project verkenner. 

¶  

¶ Klik de Genereren opdracht binnen het pop-up menu. 

Het Genereer Grafische lijsten venster verschijnt. 
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¶ Klik de vakjes aan van de lijsten die u wilt generen.  

U kunt met behulp van deze knoppen elke beschikbare lijst selecteren of de selectie van deze lijst 
opheffen.  

De  en  knoppen geven u de mogelijkheid de volgorde waarin de lijsten gegenereerd worden 
aan te passen.  

De Volgorde Resetten knop gebruikt u als u de standaard volgorde wilt gebruiken. 

De Opslaan instel.  knop slaat de selectie op. 

¶ Druk de Genereren knop om de lijsten te genereren.  

Indien een eerder gegenereerde lijst aanwezig is, zal deze overschreven worden door de nieuwe 
lijst.  

Indien de #NextList [nnnn] opdracht (meer hierover in hoofdstuk Genereer meerdere lijsten na 
elkaar (instellingen binnen tek.sjabloon)) aanwezig is binnen het tekeningsjabloon zal deze 
genegeerd worden tijdens het genereren proces. 

¶ Vanaf V7R2: Ook als u grafische lijsten naar ander modules verplaatst hebt kunnen ze via deze 
opdracht toch gegenereerd worden. 

Genereren van een lijst 

 

Grafische lijsten kunnen automatisch door SEE Electrical gegenereerd worden.  

U kunt de inhoud van de projectdatabase bekijken als u de functies van ñOpenen van een Databaseò zoals 

beschreven op blad 744 gebruikt. 

Voordat u een grafische lijst genereert, moet eerst een lijstsjabloon gekozen worden (als deze nog niet in het project 

bekend is) 

 

Hoe u dit kunt doen, kunt u nalezen in òSEE Electrical Synchronize 

SEE Electrical Synchronize is een aanvullende SEE Electrical module welke helpt bij het centraal beheer van de 

updates en het beheer van eigen symboolbibliotheken en tekeningsjablonen binnen SEE Electrical. 

Belangrijk: Indien de licentie voor SEE Synchronize actief is EN de juiste stuurbestanden zijn geïnstalleerd, wordt 

LiveUpdate automatisch uitgeschakeld. Aanroep van LiveUpdate is dan niet meer mogelijk. 

Introductie: 

 

Op verzoek van vele klanten heeft IGE+XAO het mogelijk gemaakt om middels SEE Synchronize de installatie en 

tools (als Symbolen en Tekeningsjablonen) van SEE Electrical op lokale workstations te kunnen updaten vanaf een 

centrale locatie. 
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Vele gebruikers van SEE Electrical zijn niet altijd in staat gebruik te maken van een (gedeelde) netwerklocatie, 

omdat zij vaak van thuis of ñin het veldò aan het werk zijn. Ook gelden bij sommige bedrijven dusdanige restricties 

met betrekking tot internetgebruik dat communicatie met IGE+XAO servers niet toegestaan is. 

Om deze reden installeren veel gebruikers SEE Electrical volledig op de lokale PC/laptop. 

Dit maakt het voor administrators/beheerders erg moeilijk om er zeker van te zijn dat alle gebruikers dezelfde versie, 

symbolen en tekeningsjablonen binnen SEE Electrical gebruiken. SEE Electrical Synchronize stelt de 

administrator/beheerder in staat alle bestanden op de centrale server/netwerklocatie up to date te houden, waarna 

SEE Electrical Synchronize alle lokale werkplekken zal updaten de volgende keer dat SEE Electrical gestart wordt 

en verbonden is met het netwerk. 

SEE Electrical Synchronize vereist hiervoor geen interactie van de lokale gebruikers, alles wordt volledig 

automatisch uitgevoerd. 

 

Hoe werkt SEE  Electrical Synchronize ? 

 

Voorbereidingen op de server 

 

De administrator/beheerder dient een directory op een gedeelde netwerkdrive aan te maken waar alle SEE Electrical 

gebruikers toegang toe hebben, bijvoorbeeld X:\SEESyncV7\ 

In deze directory moeten vervolgens 3 subdirectoryôs worden aangemaakt met de volgende namen: 

Program 

Templates 

Symbols 

Dus in bovenstaand voorbeeld ontstaan de directoryôs: 

X:\SEESyncV7\Program 

X:\SEESyncV7\Templates 

X:\SEESyncV7\Symbols 

 

(Voor de directorynaam adviseren wij altijd de gebruikte SEE Electrical versie op te nemen in de naam. Zoals 

hierboven bijvoorbeeld V7) 

In de hoofddirectory (in dit voorbeeld X:\SEESyncV7\) moet een bestand geplaatst worden met de naam 

SeeSyncVersion.xml  Dit bestand ontvangt u van IGE+XAO en kopieert u in deze directory. 

Dit is een standaard XML bestand met de volgende inhoud: 

 

Content of SeeSyncVersion.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>  

<Versions> 

  <Program Version="1" />  

  <Symbols Version="1" />  

  <Templates Version="1" />  

</Versions> 

 

De versie informatie labels zijn standaard op 1 gezet voor alle 3 de directories als startwaarde, dit is ook het versie 

label op de gebruikers Pcôs de eerste keer dat SEE Electrical geµnstalleerd is. Als de administrator/beheerder alle 
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gebruikers Pcôs wil bijwerken met de (nieuwe) inhoud van de SEE Electrical Synchronize directory, dient deze het 

label van de gewenste up te daten subdirectoryôs op te hogen naar ñ2ò. 

De volgende keer als een gebruiker SEE Electrical opstart zal SEE Electrical Synchronize automatisch detecteren dat 

er een nieuwere versie van het programma, de symbolen en/of tekeningsjablonen beschikbaar zijn. De inhoud van 

deze directories wordt dan automatisch naar de programma, Symbolen en/of Templates directories van de PC/Laptop 

van de gebruiker gekopieerd. 

Nadat deze update is gerealiseerd, zal de gebruikers PC registreren dat er gesynchroniseerd is en de versie labels 

ophogen naar 2.  

Zo lang als zowel de server als gebruikers PC in versie label 2 zitten, zal er geen actie plaatsvinden als SEE 

Electrical gestart wordt. Alleen wanneer de administrator/beheerder de versie labels opnieuw ophoogt op de server, 

zal de gebruikers PC opnieuw bestanden vanaf de server overnemen. 

 

Als er bijvoorbeeld alleen nieuwe symboolbibliotheken op de server staan, is het mogelijk enkel en alleen het versie 

label van de Symbols folder op te hogen in het XML-bestand. 

 

Voorbereidingen op de SEE Electrical gebruikers Pcôs 
 

Op elke SEE Electrical werkplek moet de bestanden SEESync.exe, SeeSyncVersion.xml en SeeSyncPath.xml 

worden gekopieerd in de installatiedirectory van SEE Electrical. Standaard is dit C:\Program Files\IGE+XAO\SEE 

Electrical V7R2\ of  

C:\Program Files (x86)\IGE+XAO\SEE Electrical V7R2\ (indien u een 64-bit Windows versie gebruikt).  

Dit is een standaard XML bestand met de volgende inhoud: 

 

Content of SeeSyncPath.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>  

<SeeSyncPath Path=" X: \SEESyncV7\"  /> 

 

Het ñSeeSyncPath Pathò label bevat het pad op de server waarna verwezen moet worden, zoals ingesteld door de 

administrator/beheerder in eerdere stappen. In ons voorbeeld zou dit verwijzen naar X:\SEESyncV7\ 

Daarnaast zullen de versie labels in de lokale SeeSyncVersion.xml lager moeten worden ingesteld als op de server 

om de update procedure te kunnen starten. Dus als startwaarde dient hier een 0 ingegeven te worden voor alle labels.  

 

Content of SeeSyncVersion.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>  

<Versions> 

  <Program Version="0" />  

  <Symbols Version="0" />  

  <Templates Version="0" />  

</Versions> 

 

Daarnaast dient op alle gebruikers Pcôs de module SEE Synchronize te worden gelicenseerd middels een softlock of 

USB dongle, zoals beschreven is in de installatiehandleiding van SEE Electrical. Anders zal er geen update actie 

plaatsvinden. 
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Opmerkingen: 

 

SEE Electrical Synchronize is pas beschikbaar vanaf SEE Electrical V6R1. Het versie label in de Synchronize 

module en versie- en buildnummer van SEE Electrical staan los van elkaar. SEE Electrical Synchronize versie 

label is een nummer door de administrator/beheerder gedefinieerd en wordt enkel gebruikt om aan te geven of er 

nieuwere bestanden beschikbaar zijn voor de SEE Electrical gebruikers binnen het netwerk. Zo is het ook mogelijk 

bestanden toe te voegen of te updaten welke niet door IGE+XAO worden aangeleverd, als eigen tekeningsjablonen 

en symboolbibliotheken. Niet iedere update via SEE Synchronize hoeft dus een nieuwe Build op te leveren! 

Bestanden noodzakelijk voor SEE Synchronize module 

 

- Server 

 

SeeSyncVersion.xml   

- Lokale SEE Electrical installatiedirectory van de gebruikers 

 

SEESync.exe 

SeeSyncPath.xml 

SeeSyncVersion.xml   





 

Handleiding SEE Electrical V7R2 Grafische lijsten, algemeen  ¶  567 

Grafische lijsten, algemeenò zoals beschreven op blad 553 

¶ Selecteer de lijst die u binnen de grafische lijsten wil gebruiken:. 

 

¶ Rechtsklik en selecteer de genereren opdracht. 

SEE Electrical genereert de geselecteerde grafische lijst. 

Als de informatie niet op een enkel blad past, wordt automatisch een volgend blad aangemaakt. 
Alle bladen verschijnen binnen de boomstructuur 

 

Tip: Eerder gegenereerde lijsten worden gewist als u nieuwe lijsten genereert.  

Wij raden daarom het handmatig aanpassen van deze grafische lijsten sterk af. 

 

Voor meer details met betrekking tot sjablonen die gebruikt kunnen worden voor de grafische lijsten  

Zie: 

ñSelectie van een tekeningsjabloon voor een lijstò op blad 567 

 

Tips: (Advanced) U kunt de bladnummers van de grafische lijsten, nadat ze gegeneerd zijn, aanpassen 
met de ñInvoegen ruimteò op blad 93 opdracht. 

2. Het is mogelijk meerdere lijsten achter elkaar te genereren.  

 

Eigenschappen 
U kunt een tekening of lijst sjabloon voor een lijst definiëren en hierin tekst opnemen die steeds verschijnt 
bij het genereren van de lijst. 

 

Selectie van een tekeningsjabloon voor een lijst 
U kunt een eigen tekeningsjabloon selecteren voor elke grafische lijst die u genereert. 

 

¶ De grafische lijsten openen zie ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

¶ Klik met de rechtermuisknop op de grafische lijst die u wilt toewijzen een nieuwe tekeningsjabloon 
aan. 

Een pop-up menu verschijnt. Deze bevat de volgende opdrachten: Genereren, Laden 
tekeningsjabloon, Eigenschappen. 

¶ Klik Eigenschappen. 

Er verschijnt een dialoogvenster, deze bevat de lijst met beschikbare tekeningsjablonen. 

¶ Selecteer de gewenste sjabloon uit de lijst. 
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¶ Klik OK. 

 

Tip: De namen in de lijst moeten passen bij de lijst die u wil genereren.  Als u bijvoorbeeld een inhoudsopgave wil 

genereren moet de naam van de gekozen grafische lijst beginnen met ñGrafische lijst, Inhoudsopgaveéétdwò. De 

meegeleverde projectsjablonen bevatten al gekoppelde grafische lijsten zodat u meteen aan de slag kunt zonder zelf 

lijsten te moeten toewijzen.  

Definitie van tekst voor de grafische lijst 

 

De Standaards knop is beschikbaar binnen de Lijst eigenschappen dialoog van alle lijsten.  

 
 

U kunt standaard teksten invoeren die in de bladeigenschappen van de gegenereerde grafische lijsten zullen 

verschijnen. De grafische klemmenstrook, de grafische klemaansluitlijst en de grafische etageklemmen lijst 

gebruiken Bladomschrijving 1 automatisch, dus in het geval van die lijsten kunt u die regel vrij laten. Wordt er 

toch iets ingevuld wordt die tekst gebruikt. 

 

 

Hint: Vul de bladomschrijving bij (grafische) klemmenlijsten en kabellijsten NIET in, de bladomschrijving 01 wordt 

dan gebruikt door het systeem om de klemmenstrook- of kabelnaam te tonen. 

 

Aanmaken of wijzigen tekeningsjabloon 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe een tekeningsjabloon voor een grafische lijst wordt aangemaakt en 
aangepast. 
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Tekeningsjablonen voor grafische lijsten bestaan uit grafische elementen, uit ñnormaleò tekst en tekst met 
Attributen. Via deze Attributen kan de tekstinhoud worden opgehaald uit de database en zo bijv. 
projectnaam, bladnummers of enig ander database veld laten zien. 

SEE Electrical gebruikt SQL geïntegreerd binnen de database om de grafische lijsten te genereren 

In aanvulling hierop bestaan er tekstvelden met een speciale indeling (#nnnnn) die gebruikt worden om de 
informatie in lijstvorm (kolommen) te kunnen plaatsen. Ook bestaan er opdrachten die vooraf gegaan 
worden door een # die diverse formatteringen sturen zoals aantal regels en regelafstand 

 

Opmerking: Voor meer details met betrekking tot tekst Plaatshouders (#nnnnn) kunt u steeds in de 
respectievelijke hoofdstukken van de afzonderlijke lijsten kijken. 

 

Lijsten worden met een speciale tekeningsjabloon gegenereerd. Daarom is het noodzakelijk dat iedere 
lijst tenminste over een specifiek tekeningsjabloon beschikt. Wij adviseren in eerste instantie gebruik te 
maken van de meegeleverde tekeningsjablonen en pas later de door u gewenste modificaties door te 
voeren. Voordat u dit doet is het ook een goed idee elke passende lijst bij een grafische lijst uit te 
proberen. Voor de meeste gewenste modificaties zijn al specifieke tekeningsjablonen beschikbaar en 
meegeleverd. 

De naam van elk tekeningsjabloon is opgeslagen binnen de projectsjabloon, samen met andere relevante 
informatie. Hierdoor kan elk nieuw aangemaakt project automatisch beschikken over de juiste 
tekeningsjabloon per grafische lijst. 

Indien een tekeningsjabloon direct binnen een project wordt aangepast wordt de informatie uitsluitend 
binnen dat project opgeslagen, en is niet beschikbaar voor andere projecten. Het is daarom belangrijk de 
juiste procedure te volgen zodat een tekeningsjabloon na aanpassen ook beschikbaar wordt gemaakt 
voor andere projecten. 

Opmerking: Elk nieuw tekeningsjabloon moet worden gemaakt binnen de omgeving van de 
desbetreffende grafische lijst. Wilt u dus een grafische lijst voor de Componenten aanmaken, moet dit 
gebeuren binnen de Componenten lijst sectie van de grafische lijsten. 

 

¶ Open de grafische lijsten zoals beschreven in ñOpenen van een lijstò op blad 560 

¶ Rechts-klik binnen de lijst waarvan u een tekeningsjabloon wilt aanmaken of wijzigen. 

Een pop-up menu verschijnt. Het menu bevat Het menu bevat drie pop-up opdrachten:  

Genereren 

Laden tekeningsjabloon en 

Eigenschappen. 

 

Indien u al het juiste tekeningsjabloon gekozen hebt: 

 

¶ Ga direct naar Laden tekeningsjabloon. 

 

Indien u nog geen tekeningsjabloon voor de lijst gekozen hebt: 
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¶ Klik Eigenschappen  

¶ Selecteer de basis tekeningsjabloon voor de nieuwe lijsten Klik OK 

¶ Selecteer de grafische lijst en rechts-klik. 

Het pop-up menu zoals eerder beschreven verschijnt. 

¶ Klik Laden tekeningsjabloon. 

 

Aanpassen tekeningsjabloon: 

 

SEE Electrical opent de gekozen tekeningsjabloon. 

Indien u een ander tekeningsjabloon wilt laden, ( bijvoorbeeld met een andere afmeting) 
gebruik dan de Bestand, Open, Tekeningsjabloon opdracht. 

¶ Selecteer alle elementen (of gebruik CTRL + A) op de tekening. 

¶ De-groepeer de geselecteerde elementen naar individuele elementen (Klik Bewerken 
>Acties> De-groeperen > of druk Alt + G). 

¶ Voeg bedrijfsnaam, logo etc. in binnen het (inmiddels ge-degroepeerde) 
tekeningsjabloon  

¶ Voeg tekstplaatshouders in met het formaat #nnnnn. Deze tekstplaatshouders hebben 
het Normale tekst attribuut. 

Opmerking: Advanced  Indien u later gebruik maakt van de Vertaal functionaliteit is het van belang of u de 
#nnnnn tekstplaatshouders de eigenschap ñniet Vertaalbaarò geeft of niet. Als de tekstplaatshouder de 
eigenschap Vertaalbaar bezit, zullen ook alle gegenereerde teksten deze eigenschap hebben en 
daardoor in de vertaaldatabase verschijnen.  

De tekstplaatshouder #Lines <aantal te genereren regels> <regelafstand> moet 
binnen het tekeningsjabloon bestaan, anders zal de lijst niet werken. 

¶ Selecteer alle elementen (of gebruik CTRL + A) op de tekening als alles naar wens 
geplaatst en aangepast is. 

¶ Klik de Bewerken > Acties > Groeperen opdracht en selecteer hier 
Normblad/Template/tekeningsjabloon. 

¶ Sluit het zojuist aangemaakte tekeningsjabloon. 

of 

¶ Sla de nieuwe tekeningsjabloon op als tekeningsjabloon door de Bestand > Opslaan 
als... > Tekeningsjablooné opdracht uit te voeren. 

¶ Geef de lijst een duidelijke, omschrijvende naam zoals Grafische lijst, 
Componenten-A3-sort-functieloc-NL.tdw. Door deze naamkeuze is meteen duidelijk 
dat het om een grafische lijst gaat, voor de Componenten, het om een A3 formaat gaat 
waarbij de inhoud wordt gesorteerd op functie en locatie.  

¶ De gebruikte taal binnen de tekeningsjabloon is Nederlands. 

Opmerking: Als u de naam van eigen gemaakte tekeningsjablonen en ook symbolenbibliotheken vooraf laat gaan 

door een cijfer of een liggend streepje zullen deze lijsten altijd als eerste in een lijst verschijnen. Dat maakt voor u de 

keuze makkelijker en u ziet duidelijk het verschil tussen meegeleverde en eigen bestanden.  

¶ Rechtsklik de grafische lijst waaraan u een tekeningsjabloon wilt toewijzen. 

¶ Klik  Eigenschappen. 

¶ Er verschijnt een dialoog. Maak uw keuze uit de aangeboden lijsten, de nieuwe 
tekeningsjabloon moet erbij staan. 

¶ Klik OK, de tekeningsjabloon is nu toegewezen. 

¶ Sla het project op als deze nieuwe tekeningsjabloon uitsluitend binnen dit project 
gebruikt moet worden. 

of 
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¶ Sla het project op als projectsjabloon via de Bestand > Opslaan als.. > 
Projectsjablooné opdracht. 

 

Opmerking: 

Binnen de Eigenschappen dialoog heeft u de mogelijkheid de waarden in te voeren voor de 
bladomschrijving en andere bladteksten. Deze worden dan automatisch gebruikt bij het genereren van de 
grafische lijsten. De optie kan geactiveerd worden met behulp van de Standaards knop die zichtbaar is 
als u de Eigenschappen gebruikt. 

 Sommige grafische lijsten zoals grafische klemmenstrook en andere grafische lijsten waarin 
klemmenstroken worden gebruikt bezitten een automatisme waardoor de klemmenstrook naam wordt 
ingevuld in de eerste bladomschrijving tekst. In die situaties moet dus niets bij de grafische lijst worden 
ingevuld op die plek. 

 

Formatteer Attributen 

Binnen de afzonderlijke tekeningsjablonen bestaat de mogelijkheid formatteert Attributen toe te passen 
waardoor het mogelijk wordt de lijst te beïnvloeden. Er bestaan opdrachten om te sorteren, te filteren, de 
lay-out te controleren zoals kolommen of bepaald door condities. 

De volgende formattering specificaties zijn beschikbaar voor alle grafische lijsten waarbij de afzonderlijke 
lijsten wel een eigen ñsetò van bruikbare velden hebben. Binnen de grafische klemmenstrook, de grafische 
klemaansluitlijst, de grafische etageklemmen, grafische kabellijst en Component Combinatie Aansluitlijst 
zijn de bruikbare functies gelimiteerd. 

De Attributen zijn toepasbaar in alle lijsten, maar moeten wel relevant voor die lijst zijn. 

 

Voorbeeld voor de Componenten lijst: 

 

 

Opmerking: De teksten moeten exact zoals getoond worden ingevoerd. De plaats is niet belangrijk ( 
behalve bij de #nnnnnnn waarden, op die plaats starten de kolommen tekst. 

 

#UseDrawingInfo De lijst leest de beschrijving van de schemaôs. 

#PageBegin <bladnummer> De grafische lijst start altijd met het ingevoerde bladnummer. 

Voorbeeld: (voor de Componenten lijst) 
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#PageBegin 100 
Het eerste blad is altijd no. 100.  

#PageBegin? 

Als een vraagteken "?" wordt ingevoerd in plaats van een nummer zal 
SEE Electrical altijd vragen voor een bladnummer tijdens het 
genereren. 

#PageBreak < waarden >  Er zal een nieuw blad worden gemaakt als de <waarde> verandert. 

Zie volgend voorbeeld  

Indien de eerste waarde <waarde> is Functie "140020" of 

bladfunctie"180015", zal SEE Electrical deze waarde automatisch 

toewijzen aan de opgeslagen grafische lijst. Het voordeel is, dat alle 

lijsten volgens functiegroep gesorteerd kunnen worden, net zoals de 

schema's. 

 

Voorbeeld (Voor de componentenlijst)  

#PageBreak 140020, 140050 

Iedere keer als de functie(=) (140020) of Locatie (+)(140050) wijzigt 

zal SEE Electrical een nieuw blad forceren. 

U kunt dit attribuut gebruiken om de lijsten per functie te sorteren. U 

kunt het  #PageBreak  attribuut samen met het #OrderBy attribuut 

gebruiken om de sortering verder te stroomlijnen.  

Binnen de Grafische klemmenstrook (3104), Grafische klem-

aansluitlijst (3270) , Klemmenlijst (3020), Grafische etageklemmen 

(3271), Grafische connectorlijst (3273), Connector 

Aansluitlijst(3108)en Grafische kabellijst (3105/3106) is deze 

attribuut niet werkzaam. 

Binnen de ComponentCombinatieAansluitlijst (3220) is een 

beperking van toepassing: De  #PageBreak opdracht is uitsluitend 

voor de functie(=)(140020) en locatie(+) (140050) van de component 

toepasbaar. Binnen de Bedradingslijst (3062) is de page break 

beschikbaar voor de volgende situaties: 

-- indien de ñDraaddikteñ wijzigt  

-- indien de ñDraadkleurò wijzigt 

-- indien de ñDraadnummerò wijzigt 

-- indien de ñDraadtypeò wijzigt 

-- indien de ñSignaaltypeò wijzigt 

-- indien de ñPotentiaalnaamò wijzigt 

#LineBreak <waarden> Er wordt een lege regel aangemaakt indien de waarde verandert.  

Bijvoorbeeld: U moet #LineBreak 160010 in de Kabel lijst 

gebruiken indien een lege regel moet verschijnen als de kabelnaam 

verandert. 

Binnen de grafische klemmenstrook, de grafische klemaansluitlijst, 

de grafische etageklemmen, grafische kabellijst en Component 

Combinatie Aansluitlijst zijn de functies niet werkzaam. 

In sommige gevallen moet #LineBreak en #PageBreak samen 

gebruikt worden met het #OrderBy attribuut. 

Binnen de grafische klemmenstrook, de grafische klemaansluitlijst , 

de grafische etageklemmen, grafische kabellijst en Component 

Combinatie Aansluitlijst is dit attribuut niet bruikbaar. 

#ColumnBreak < waarden > De #ColumnBreak opdracht geeft u de mogelijkheid naar de 
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volgende kolom te springen als de waarde verandert. (indien een 

#PageBreak opdracht bestaat en deze bevat dezelfde definitie als ook 

aan de kolom werd toegewezen zal een nieuw blad gegenereerd 

worden. Voor de #LineBreak opdracht gelden dezelfde regels. 

#Pos. < waarde > De plaats houder #Pos. opdracht maakt het mogelijk een 

regelnummering te gebruiken. (= opeenvolgende regelnummers) 

binnen eenvoudige grafische lijsten zoals inhoudsopgavelijst, 

componentenlijst, kabellijst etc. (regelnummers zijn al mogelijk in de 

bedradingslijst). 

De plaats houder kan samen met een startwaarde voor het 

regelnummer worden gebruikt.   #Pos.[n], bijvoorbeeld #Pos.[100] 

start met waarde 100. Indien geen startwaarde gevonden werd  zal de 

startwaarde automatisch ñ1ò worden, waarbij de volgende regel 

steeds met ñ1ò wordt opgehoogd. 

De regelnummers kunnen niet gebruikt worden binnen de grafische 

klemmenstrook, de grafische klemaansluitlijst, de grafische 

etageklemmen, grafische kabellijst en Component Combinatie 

Aansluitlijst. 

#OrderBy  < waarden >  De grafische lijst is gesorteerd volgens de waarden gedefinieerd 

achter #OrderBy.  

Bijvoorbeeld: (Voor de Componenten lijst): 

#OrderBy 140020, 140050, 160010 

De lijst wordt eerst volgens functie(=) (140020), oplopend 

gesorteerd, dan via Locatie(+)(140050), oplopend, en dan via 

Componentnaam(160010) ook oplopend. 

U kunt de Componentenlijst sorteren via de types: 

      #OrderBy 160040 

Of via Componentnaam 

     #OrderBy 160010. 

Aflopende sortering is ook mogelijk: 

    #OrderBy 140050 DESC, 160010 

De lijst wordt gesorteerd via Locatie(+) (140050) Aflopend, dan via  

Componentnaam (160010) oplopend. 

Binnen de grafische klemmenstrook, de grafische klem-aansluitlijst, 

de grafische etageklemmen, grafische kabellijst en Component 

Combinatie Aansluitlijst is deze attribuut niet bruikbaar. 

 

#OrderBy Val(180010) De waarde 180010 wordt van STRING naar numerieke waarde 

geconverteerd voordat er gesorteerd wordt. Daardoor worden 

waarden als 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 correct gesorteerd, 

als het een STRING variabele blijft zal de sortering 1,10,11,12,13 etc. 

worden (blijven) 

#Where <waarden>  

 

 

De records in de lijst worden in overeenstemming met de ingestelde 

waarden gefilterd. 

SEE Electrical gebruikt standaard SQL syntax.  

Argumenten moeten tussen rechte haken geplaatst worden [ ]. 

Voorbeeld: (voor de Componenten lijst): 

#Where [140050]=ò+P1ò en [120010]>10 

Er zullen uitsluitend voor componenten in locatie (+) (140050) ñ+P1ò 

en bladnummers hoger dan 10 vermeldingen in de lijst komen. 
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Of 

#Where [160040] = "M10" OR [160040] = "M20" 

De componentenlijst bevat uitsluitend de componenten met type M10 

en M20. 

Voorbeeld: (voor de inhoudsopgave lijst): 

  #Where [180010] <> "Schema" 

De inhoudsopgave bevat uitsluitend bladen die deel uit maken van de 

schema module 

#Where [160040] <> "niet bestellen"  

De componentenlijst bevat alle producten, behalve die waarvan het 

type de tekst  "niet bestellen" bevat. 

#Where NOT [160040] IS NULL 

of 

#Where [160040] IS NOT NULL 

of 

#Where [160040] <> " " 

De componentenlijst bevat uitsluitend producten die een type 

toegewezen hebben, dus waarin het veld ñTYPEò NIET leeg is. 

  

Een ander voorbeeld (Componentenlijst): 

#Where Instr ([160010]), "M") >0  

De componentenlijst bevat uitsluitend componenten  die de letter 

ñMò in de componentnaam hebben. 

 

Volgend voorbeeld (Componentenlijst): 

#Where NOT Instr ([160010]), "M") >0  

De componentenlijst bevat geen componenten  die de letter ñMò in de 

componentnaam hebben. 

 

Voorbeeld: Kabeladerlijst: 

Het "Kabeltype" is soms niet ingevuld, waardoor er ook niet op 

gefilterd kan worden, maar dit is noodzakelijk omdat alle waarden 

nodig zijn behalve deze: 

     # WHERE (((IIf (IsNull ([160200]), "", [160200])) <> "Niet 

nodig")) 

 

Met behulp van deze IIf functie kunt u bepalen of een term waar of 

onwaar is. Is de term waar, zal er een waarde geretourneerd worden. 

Is de term onwaar zal dat in een andere waarde resulteren. U bepaald 

de waardes die door IIf worden geretourneerd. De IIf syntax gebruikt 

de volgende argumenten 

 

Beschrijving van argumenten 

 

expr required: Een term die geëvalueerd moet worden. 

Truepart required. Waarde of term die geretourneerd werd indien de 

expressie ñtrueò is. 

falsepart required. Waarde of term die geretourneerd werd indien de 

expressie ñwrongò is  
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Dus, IIf retourneert de waarde " " als 160200 leeg is (zodat we een 

waarde krijgen) en de waarde voor het kabeltype indien 160200 een 

waarde bevat (en dus niet leeg is). Indien u  Where gebruikt kunt u 

uitsluitend bepalen wat niet gelijk is aan de term "Niet nodigò. 

In de Inhoudsopgave lijst zijn speciale regels van toepassing, kijk in 

de beschrijving van de afzonderlijke lijsten om de juiste informatie te 

krijgen. 

Binnen de grafische klemmenstrook, de grafische klem-aansluitlijst, 

de grafische etageklemmen, grafische kabellijst en Component 

Combinatie Aansluitlijst is deze attribuut niet bruikbaar. 

In andere lijsten kunnen eventueel ook restricties gelden. 

U mag de standaard SQL syntax gebruiken. 

De veldnamen moeten tussen rechte haken staan.[ ]. 

 

 

Extra opties 

Als het attribuut #UseDrawingInfo samen met het #PageBreak attribuut is gebruikt, en de #Pageattribuut 
veld lijst begint met "140020" of "180015", biedt SEE Electrical een complexe maar nuttige functionaliteit 
SEE Electrical zal automatisch een omschrijving vinden voor een blad met de genoemde functie (=). 
Indien het tweede argument in het #Pageattribuut "140050" is, zal de tekeninginformatie gevonden 
worden voor een passende functie(=) en locatie(+). 

Aanmaak van titels door gebruik van #LineBreak 

#LineBreakHeader wordt gebruikt om titels aan te maken binnen lijsten die gebruik maken van de 
#LineBreak opdracht met lege regels om een scheiding aan te brengen als een ingestelde waarde 
verandert. 

(Binnen de grafische klemmenstrook, de grafische klemaansluitlijst, de grafische etageklemmen, 
grafische kabellijst en Component Combinatie Aansluitlijst is deze opdracht niet bruikbaar.) 

Voorbeeld: Door #LineBreak 180010 in de inhoudsopgavelijst te gebruiken, wordt een lege regel 
ingevoegd als het documenttype (Schema, Paneelbouw, Voorblad etc.) verandert. 

Als u een leeg documenttype veld  wilt zien in de volgende records die voldoen aan de regel (er zijn 
bijvoorbeeld 12 schemabladen, het 2

e
 tot en met het 12

e
 blad moeten als documenttype een leeg veld 

hebben i.p.v.  Schemaôs voor elk gevonden record)  kunt u de opdracht #LineBreakHeader. Gebruiken. 
Plaats deze opdracht op de plaats binnen de tekeningsjabloon waar de titel moet verschijnen. 

De teksteigenschappen van het woord #LineBreakHeader worden gebruikt voor de titel. 

 

 
 

#LineBreakHeader wordt altijd gebruikt in combinatie met instellingen: 

#LineBreakHeader +H zorgt voor het volgende resultaat: 
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#Linebreak +H +0  betekent dat de kolom welke de gegevens bevat die een ñLineBreakò kunnen initiëren 
op deze plek niet als ñDocumenttypeò kunnen worden gebruikt. In dat geval wordt de ñDocumenttypeò 
kolom niet gevuld met informatie. 

 

 

#LineBreakHeader +H +1 (ook #LineBreakHeader zonder extra instellingen): Het documenttype wordt op 
de regel van de LineBreakHeader geplaatst, en aanvullend hierop ook in het eerste Documenttype veld 
van het blok.  

Dit wordt herhaald voor elk nieuw blok van documenttypes  
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Gebruik van meerdere velden 

U kunt meerdere velden gebruiken om de inhoud van de linefeed in te stellen zoals functie(=)/locaties(+), 
in dat geval kunt u alles in een regel samenvatten. 

 

Aanmaak van titels door het gebruik van #PageBreak 

Indien u een titel wilt aanmaken door #PageBreak te gebruiken zoals beschreven bij  #LineBreak kunt u 
als volgt te werk gaan: 

* Gebruik de #PageBreak opdracht samen met de Idôs van de gewenste velden 

* Plaats ook #LineBreak in de tekeningsjabloon. Voor alle velden kunt u dezelfde IDôs gebruiken als 
voor #PageBreak. 

* Plaats #LineBreakHeader met dezelfde instellingen zoals beschreven. 

 

Basic 

Uitvoer in meerdere kolommen  

Het is mogelijk de uitvoer over meerdere kolommen te genereren: 

 

Indien u twee kolommen wilt genereren moet de tekening een tekst bevatten met het normale 
tekstattribuut met de volgende inhoud: 

#Columns <Aantal kolommen> <Afstand tussen kolommen> 

 

Voorbeeld: 

 #columns 2 202 Zoals in het voorgaande voorbeeld. 

De tweede kolom moet alleen de geometrie bevatten, en de tekst boven de kolommen maar geen 
tekstplaatshouders zoals #180015. 

De #ColumnBreak  opdracht maakt het mogelijk naar de volgende kolom te gaan, als aan de ingestelde 
criteria voldaan is. Overigens heeft  #PageBreak  een hogere prioriteit. 

Syntax: #ColumnBreak <waarde> 

Gelijkluidende regels voor #PageBreak zijn toegelaten. 

In aanvulling hierop zijn er opdrachten waarmee u de richting van de kolomopbouw kunt sturen. 

* #RightThenDown: Plaats de eerste invoer in de lijst, ga naar de volgende kolom en plaats de 
gegevens. Ga dan weer terug naar de eerste kolom etc. De gegevens worden dan regel voor regel 
geplaatst. 

* #DownThenLeft (= standaard als niets ingevuld is.): Vul eerst de eerste kolom, dan de volgende etc. 
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Opmerking: Binnen de grafische klemmenstrook, de grafische klemaansluitlijst, de grafische 
etageklemmen, grafische kabellijst en Component Combinatie Aansluitlijst is deze attribuut niet bruikbaar. 

 

Uitvoer van meer regelige tekst als enkel regelige tekst in lijsten (Basic) 

Deze attribuut biedt de mogelijkheid meerlijnige tekst in een enkele regel te plaatsen. 

Om meerlijnige tekst in een enkele regel te plaatsen moet de tekeningsjabloon op de volgende manier 
worden aangevuld: 

 

¶ Plaats een tekstplaatshouder voor elke tekst die aangepast moet worden. 

Bijvoorbeeld: De componentenlijst bevat de teksten "Beschrijving 00" en "Beschrijving 01" welke 
meerlijnige tekst kunnen bevatten. U hebt twee tekstplaatshouders nodig. 

#<ID van het tekstattribuut> $SingleLine[<Scheidingsteken>] 

Het tekstattribuut is "normaal". 

 

Voorbeelden: 

De FunctionaliteitOmschrijving van een component binnen de schemaôs bevat een meerlijnige 
tekst: 

 

Het ID voor "FunctionaliteitOmschrijving" is 160030. 

Daarom moet in de tekeningsjabloon voor de componentenlijst de volgende tekstplaatshouder 
worden gebruikt 

#160030 $SingleLine, 

De tekst wordt in een enkele regel getoond 

maximum snelheid bereikt 

 

Opmerking: Indien geen scheidingsteken ingevuld is, zal een spatie als scheidingsteken worden gebruikt 
tussen elke gevonden regel die vervangen is. 

 

U kunt een scheidingsteken instellen dat binnen de tekst gebruikt moet worden. 

Bijvoorbeeld: Binnen het tekeningsjabloon voor de Componenten lijst kan de volgende 
tekstplaatshouder gebruikt worden. 
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#160030 $SingleLine[-], 

De tekst wordt getoond op de volgende manier:  

maximum-snelheid-bereikt 

 

Opmerking: Binnen de grafische klemmenstrook, de grafische klemaansluitlijst, de grafische 

etageklemmen, grafische kabellijst en Component Combinatie Aansluitlijst is deze attribuut niet bruikbaar. 

Meerdere velden combineren binnen een enkel veld 

In diverse eenvoudige grafische lijsten zoals de inhoudsopgave of componentenlijst is het mogelijk 
meerdere velden te combineren tot een veld. Dat kan bijvoorbeeld een oplossing zijn voor componenten 
met meer dan een enkel toegewezen type. In zoôn geval kan een componentenlijst gegenereerd worden 
die de informatie beter toont.  

Om meerdere waarden te combineren kan de volgende syntax gebruikt worden: 

#FU[#<1ste ID>][Scheidingsteken][#2de ID][ Scheidingsteken][#3de ID] 

Voorbeelden: 

Combineer 2 types in de componentenlijst (scheidingsteken ;): #FU[#160040][;] [#160041] 

Combineer blad beschrijving 1 en 2 binnen de inhoudsopgavelijst (scheidingsteken spatie): 
#FU[#120100][ ] [#120110] 

De gecombineerde velden kunnen niet binnen de volgende lijsten gebruikt worden:  

Binnen de grafische klemmenstrook, de grafische klem-aansluitlijst, de grafische etageklemmen, 
grafische kabellijst en Component Combinatie Aansluitlijst is deze attribuut niet bruikbaar. 

Tekst slim afbreken (Basic) 

Te lange velden kunnen automatisch afgebroken worden. De routine test op het bereiken van het 
maximale aantal karakters en de aanwezigheid van een spatie.  

Voorbeelden: 

1. Als er een kolom met ID #120100  (Bladomschrijving 1) is, kan de definitie als volgt gedaan 
worden: 
#120100 %wt(10) 
De tekst kan maximaal 10 karakters lang zijn. na die 10 karakters wordt deze voorgezet op de 
volgende regel. Is de tekst 8 karakters lang, en komt er nog een tekst achteraan zal de routine de 
tekst na de 8 karakters op de volgende regel voortzetten. 

2. Is er een complexere definitie in gebruik zoals #fu[#120100][,][#120110] moet de definitie als volgt 
uitzien: 
#fu[#120100 %wt(7)][,][#120110] 
De beperking op 7 karakters wordt op de gehele formule toegepast. 

Sturen van het aantal digits en de lengte van de tekst (Basic) 

 

Om de vormgeving van de grafische lijsten zo flexibel als mogelijk te maken zijn er een aantal Attributen 
toegevoegd. 

 

Opmerking: Geen enkele van deze formatteer Attributen kan gecombineerd worden met een ander 
gelijksoortig attribuut 
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Procedure aanpassen bladnummer 4 digits in tekeningsjabloon 

¶ Open een bestaand tekeningsjabloon (of maak deze geheel nieuw) 

¶ De-groepeer de tekeningsjabloon, controleer met de debugger (Ctrl-D) of de tekeningsjabloon inderdaad is 

gede-groepeerd. 

¶ Gebruik de Wijzigen Tekst functie om de tekst voor Bladnummer te wijzigen 

¶ Vul als tekst %04d in  

o Let op, de ñ0ò MOET voor het aantal digits staan. In dit geval is het de bedoeling dat het 
bladnummer uit 4 digits bestaat, dus blad 3 moet verschijnen als 0003 

 

¶ Selecteer alles en groepeer als Normblad/Template/Tekeningsjabloon 

¶ Sla de tekeningsjabloon op onder een nieuwe naam 

¶ Wijs eventueel deze tekeningsjabloon toe als standaard tekeningsjabloon binnen het project. 

¶ Als u deze tekeningsjabloon gebruikt zal het werken. 

 

Procedure aanpassen bladnummer 4 digits in tekeningsjabloon en 
weergave grafische inhoudsopgave 

¶ Open een inhoudsopgave tekeningsjabloon (of maak deze geheel nieuw) 

¶ De-groepeer de tekeningsjabloon, controleer met de debugger (Ctrl-D) of de tekeningsjabloon inderdaad is 

gede-groepeerd. 

¶ Gebruik de Wijzigen Tekst functie om de tekst voor Bladnummer te wijzigen 

¶ Vul als tekst %04d in bij het bladnummer 

o Let op, de ñ0ò MOET voor het aantal digits staan. In dit geval is het de bedoeling dat het 

bladnummer uit 4 digits bestaat, dus blad 3 moet verschijnen als 0003 

¶ Vul als tekst #1200 %04d in de tekstplaatshouders van het bladnummer binnen de inhoudsopgave lijst 

o Let op, de ñ0ò MOET voor het aantal digits staan. In dit geval is het de bedoeling dat het 

bladnummer uit 4 digits bestaat, dus blad 3 moet verschijnen als 0003 

 

¶ Selecteer alles en groepeer als Normblad/Template/Tekeningsjabloon 

¶ Sla de tekeningsjabloon voor deze grafische lijst op onder een nieuwe naam 

¶ Wijs deze grafische lijst sjabloon toe als standaard  sjabloon voor de inhoudsopgave binnen het project. 

 

Resultaat na genereren grafische inhoudsopgave: 
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Numerieke waarden: 

1) Instellen aantal decimalen achter de komma 

Voeg een tekstplaatshouder met het "normaleò tekstattribuut toe aan uw tekeningsjabloon dat de 
volgende opdracht bevat: 

    #<ID van het tekstattribuut> %<n>.f 

Voorbeeld: 

    #180040 %03.f 

3 decimalen zijn nu ingesteld voor het AANTAL (ID 180040) binnen de stuklijst. 

RESULTAAT: 

    5.004 

2) Instellen aantal decimalen achter de komma plus statische tekst 

Voeg een tekstplaatshouder met het "normaleò tekstattribuut toe aan uw tekeningsjabloon dat de 
volgende opdracht bevat: 

    #<ID van het tekstattribuut> %.<n>f <tekst> 

Voorbeeld: 

    #160101 %.02f meter 

Er zijn twee decimalen nodig voor de kabellengte (ID 160101) binnen de kabellijst en de "meter" 
tekst moet achter de waarde geschreven worden. 

Resultaat: 

    5.45 meter 

3) Gebruik integers tijdens de formattering: 

Voeg een tekstplaatshouder met het "normaleò tekstattribuut toe aan uw tekeningsjabloon dat de 
volgende opdracht bevat: 

    #<ID van het tekstattribuut> %<n>d 

Voorbeeld: 

    #120010 %03d 

3 karakters zijn nodig voor het bladnummer (ID 120010) binnen de inhoudsopgave lijst. 

Resultaat: 

    005 of 011 of 123 

¶ Tekst strings 
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1) Instellen lengte: 

Voeg een tekstplaatshouder met het "normaleò tekstattribuut toe aan uw tekeningsjabloon dat de 
volgende opdracht bevat: 

    #<ID van het tekstattribuut> %<n>s 

Voorbeeld: 

    #160030 %30s 

Maximaal 30 karakters worden getoond voor de ñFunctionaliteitOmschrijvingò tekst (ID 160030) 
binnen de componentenlijst. De tekst wordt afgeknipt na 30 karakters. 

De volgende IDôs kunnen gebruik maken van genoemde functies: 

Naam ID 

Blad 120010 

Aantal plotbladen 120073 

Aantal bladen 120083 

Laatste bladnummer binnen functie(=) 120084 

Aantal bladen binnen functie(=) 120085 

Aantal bladen binnen project 120086 

 

¶ Blad   120010 

¶ Aantal plotbladen 

Opmerking: Binnen de grafische klemmenstrook, de grafische klemaansluitlijst, de grafische 

etageklemmen, grafische kabellijst en Component Combinatie Aansluitlijst is deze attribuut niet bruikbaar. 

 

Genereren van bladen met bladnummer en index(Basic) 

 

Het is nu mogelijk een enkel bladnummer te definiëren voor een grafische lijst waarbij de eventuele 
volgende bladen hetzelfde bladnummer houden, maar wel een index krijgen. 

De definitie moet dan als volgt plaatsvinden: 

        #PageBegin <bladnummer> <scheidingsteken> <bladindex> 

De bladindex heeft waarden binnen het gebied van A - Z. De nummering volgt de regels van Excel. 

Voorbeeld: 

       #PageBegin 10 / A -> Dit geeft het volgende resultaat: Bladen 10.A, 10.B, 10.C  

       #PageBegin 10 / AA -> Dit geeft het volgende resultaat: Bladen 10.AA, 10.AB, 10.AC 

U moet er op letten dat het aantal bladen niet het aantal beschikbare digits voor de index overschrijdt. 

Voorbeeld:  

Klemmenstroken X1, X2,... , X50 zijn gebruikt binnen de schemaôs. Index A, B, C, is gebruikt. 

-> Nadat de Z index werd gemaakt, wordt de volgende klemmenstrook met index AA gemaakt, dit is geen 
probleem, maar blad AA wordt gesorteerd na blad A binnen de projectboom. De sortering ziet daardoor 
als volgt uit: 

   A    X1 
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   AA  X27 

   AB  X28 

ééé 

   B    X2 etc. 

Genereer meerdere lijsten na elkaar (instellingen binnen tek.sjabloon) 
 Binnen SEE Electrical is het mogelijk alle gewenste lijsten in een enkele klik te generen. Wij noemen dit 
kettinglijsten.  

Door interne codes van de lijsten te gebruiken kunt u een soort ketting instellen. Het genereren van een 
ñschakelò zal dan het genereren van de volgende ñschakelò starten totdat alle lijsten gereed zijn.  

Het is mogelijk de grafische lijsten te voorzien van doorlopende bladnummers, elke lijst bevat dan een 
tekst die het bladnummer van de vorige lijst leest. 

De volgende Attributen moeten binnen de tekeningsjabloon voor de lijst bestaan: 

¶ #NextList [List ID] 

Voorbeeld: #NextList [3100] 

In dit voorbeeld is de volgende gegenereerde lijst 3100. 

Deze code moet ingevoegd worden in de eerste lijst die gegenereerd wordt. Deze code roept de 
volgende lijst aan (in dit voorbeeld, lijst type 3100). 

Voorbeeld: Lijsten die gegenereerd zouden kunnen worden zijn Inhoudsopgave, componenten 
kabels etc. 
De inhoudsopgave lijst moet de laatste lijst zijn die gegenereerd wordt. Pas op dat moment heeft 
het systeem immers alle lijsten gereed en kan ook de inhoudsopgave met die gegevens gevuld 
worden.  
De volgende IDôs zijn binnen het systeem gedefinieerd: 

 

 

Tekeningtype  

TekeningTypeId Lijstomschrijving  Module 

1000 Schema  

1001 Schema (US)  

1010 Huisinstallatie  

1100 Paneelbouw  

2000 Andere documenten  

3000 Grafische lijsten  

3001 Inhoudsopgave Basic 

3011 Componenten Basic 

3020 Klemmen Basic 

3025 Connectoren Advanced 

3026 Connector Pins Advanced 

3030 Kabels Basic 

3031 Kabeladers Basic 

3050 PLC I/O Basic 

3060 Draden Basic 

3062 Bedradingslijst Standaard 

3063 DraadType Standaard 

3100 Stuklijst Standaard 

3101 Verzamellijst materiaal Standaard 
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Tekeningtype  

TekeningTypeId Lijstomschrijving  Module 

3102 Materiaal, detail Standaard 

3103 Verzamellijst materiaal, detail Standaard 

3104 Grafische klemmenstrook Standaard 

3105 Grafische kabellijst Standaard 

3106 Grafische Kabel-klem aansluitlijst Advanced 

3108 Connector Aansluitlijst Advanced 

3110 Materiaal, eenv. Func-Loc.Sort Standaard 

3112 Materiaal, Func-Loc. Sort Standaard 

3220 Component Combinatie Aansluitlijst Advanced 

3225 Aspect Functies (=) Advanced 

3226 Aspect locaties (+) Advanced 

3235 Kabellijst, gesorteerd Advanced 

3236 Kabeladerlijst, gesorteerd Advanced 

3270 Grafische klemaansluitlijst Advanced 

3271 Grafische (etage)klemmen Advanced 

3273 Grafische Connector lijst Advanced 

3280 Multi -verbindingslijst Advanced 

3285 Multi -verbindingslijst detail Advanced 

 
Binnen de tekeningsjabloon van de Klemmenlijst (heeft zelf ID 3020) kunt u dan bijvoorbeeld:  
#NextList 3030 toevoegen. Daarmee wordt automatisch de kabellijst aangeroepen.  

Vervolgens plaatst u in de tekeningsjabloon voor de kabellijst de tekst  
#NextList 3001  
 
U kunt nu de klemmenlijst genereren, die roept de kabellijst aan, en deze roept vervolgens de 
inhoudsopgave lijst aan.  

¶ Genereer opeenvolgende bladnummers voor de lijsten 

#PageBegin [Lijst ID] 

Voorbeeld: #PageBegin [1000] 

De bladnummering gaat verder met de bladnummering vanaf  het laatste blad zoals gegenereerd 
binnen de module 1000, dat is de schema module. 

De volgende IDôs zijn belangrijk als u de grafische lijst bladnummers wilt doornummeren  

1000 Schema 

1001 Schema (US) 

1010 Huisinstallatie 

1100 Paneelbouw 

1300 Projectvoorblad 

2000 Andere documenten 

3000 Grafische lijsten 

¶ Genereer opeenvolgende bladnummers voor alle bladen binnen een functie(=) groep 

#PageBegin [Lijst ID] $ 

Voorbeeld #PageBegin [3000] $ 

Bladen krijgen de nummers binnen functie (=) van de grafische lijsten, onafhankelijk van het soort 
lijst. 

¶ Definieer start bladnummer 
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#PageBegin <bladnummer> 

Voorbeeld. #PageBegin 20 

De bladnummering start op blad 20. 

¶ Definieer start bladnummer per functie(=) groep 

#PageBegin <bladnummer> % 

Voorbeeld #PageBegin 20 % 

Bladnummering start op blad 20 voor elke functie(=) groep. 

De grafische lijsten, details 
Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de grafische lijsten. 

Voorblad toevoegen aan grafische lijsten 

Het is mogelijk een voorblad te koppelen aan gegenereerde lijsten. 

Een voorblad bestaat uit een blad dat als tekeningsjabloon gegroepeerd is. Dat houdt in, dat ook alle tekstattributen 

die terug te vinden zijn onder de ñProjectò en ñInhoudò tak van de tekstattributen bruikbaar zijn. 

Databronnen zoals queryôs zijn niet bruikbaar in een voorblad.  

Ga als volgt te werk: 

¶ Pas een bestaand tekeningsjabloon of voorblad aan 

¶ Sla de tekeningsjabloon op, en kopieer de naam van de tekeningsjabloon  

¶ Open de tekeningsjabloon van de grafische lijst waaraan u het voorblad wilt koppelen. 

¶ Voeg de volgende tekst toe aan de tekeningsjabloon: #Coversheet ñnaam tekeningsjabloonò, ĿBijvoorbeeld 

#Coversheet ñTek-sjabloon, Voorblad Componentenlijstò 

¶ Zorg dat de tekst deel uitmaakt van de tekeningsjabloon (Voeg selectie toe aan groep) 

¶ Sla de tekeningsjabloon op. 

Indien u nu de bewuste lijst genereert zal het voorblad automatisch gemaakt worden. 

De ñStandaard tekstò optie binnen de lijsteigenschappen beschrijft de eigenschappen van zowel de grafische lijst 

alsook het voorblad.  

Een vaste tekst in het voorblad op positie Bladomschrijving 01 zal daarom altijd overschreven worden door een 

eventuele tekst die in de lijsteigenschappen is opgenomen. 

Inhoudsopgave (3001) 

Deze lijst bevat gedetailleerde informatie over alle documenten SEE Electrical en andere documenten) 
die zich binnen de projectomgeving bevinden. 

Buiten de normale teksten (met #) bestaan er voor deze lijst aparte tekstcodes (tekstmarkers) die door het 
systeem automatisch worden vervangen door de actuele waarden 

ID 3001 Beschrijving 

#Linies 19 7.5 Geeft het maximale aantal regels (19) en de 
regelafstand (7.5) tussen deze regels. 

Deze tekst mag op elke willekeurige plek op het  
lijstsjabloon staan. 

Hint: Het aantal regels en de regelafstand dat per 
lijst (zinvol) gebruikt kan worden is afhankelijk van 
het bladformaat, de lay-out van het blad en de 
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grootte van het gekozen lettertype/font. 

 

#FirstContentLine Functionaliteit om voorbladen als eerste in de 
gegenereerde lijst te plaatsen. Plaats daarvoor de 
tekst "#FirstContentLine <n>" in de tekeningsjabloon 
van de inhoudsopgave. 
Daarin staat <n> voor het aantal ñblocksò = groepen 
van bladen zoals paneelbouw of andere 
documenten, en de inhoudsopgave informatie wordt 
na dit aantal regels geplaatst. Als <n> het getal"-1" 
is, worden de voorbladen als laatste geplaatst. 

Als <n> het getal"-2" is, worden de inhoudsopgave 
bladen niet in de lijst geplaatst. 

De volgorde van de grafische lijsten kan ook 
afhankelijk zijn van de instellingen binnen de 
definitie tab van de grafische lijsten. Indien u een 
aangepaste volgorde wilt gebruiken zal deze 
gebruikt worden voor de grafische lijsten. Indien u 
dan de inhoudsopgave als eerste lijst wilt gebruiken 
kunt u het volgordenummer aanpassen naar 
bijvoorbeeld 3002 

#120010 Bladnummer 

  

#120020 Bladindex 

#120050 Datum aanmaak blad 

#120051 Revisie datum 

#120060 Blad gemaakt door 

#120070  Plotdatum 

#120071  Plot tijd 

#120072  Plotbladnummer 

#120073  Totaal aantal plotbladen 

#120080  Vorig nummer 

#120081  Volgend nummer 

#120082  Laatste nummer 

#120083  Aantal bladen 

#120100 Bladomschrijving regel01 

#120110 Bladomschrijving regel02 

#120120 Bladomschrijving regel03 

#120130  Bladomschrijving regel04 

#120140  Bladomschrijving regel05 
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#120150  Bladomschrijving regel06 

#120160  Bladomschrijving regel07 

#120170  Bladomschrijving regel08 

#120180  Bladomschrijving regel09 

#120190  Bladomschrijving regel10 

#120200-120390 Bladomschrijving regel11 t/m regel 30 

#140020 Functie(=) component 

#140050 Locatie(=) component 

#160010 Componentnaam (-) 

#160020 Pad 

#160030 FunctionaliteitOmschrijving 

#160040 Type (1) 

#160041 Type (2) 

#160042 Type (3) 

#160043 Type (4) 

#160044 Type (5) 

#160045 Type (6) 

#160046 Type (7) 

#160047 Type (8) 

#160048 Type (9) 

#160049 Type (10) 

#165150 
#165155 
#165160 
#165165 
#165170 
#165175 
#165180 
#165185 
#165190 
#165195 

Vrije tekst 1 
Vrije tekst 2 
Vrije tekst 3 
Vrije tekst 4 
Vrije tekst 5 
Vrije tekst 6 
Vrije tekst 7 
Vrije tekst 8 
Vrije tekst 9 
Vrije tekst 10 

#160101 Lengte voor de kabelkanalen en rails binnen de 
Paneelbouw module 

#160100 Hoogte binnen Paneelbouw en Huisinstallatie 
module 

#165130 
#165131 
#165132 

#165140 

Zekeringgroep uit Huisinstallatie 
Hoofdzekeringgroep uit Huisinstallatie 
Paneel 
Vermogen uit Huisinstallatie 
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#165145 
#165146 

Ruimte uit  Huisinstallatie 
Schakelcode uit Huisinstallatie  

#180010 Soort document, zoals Schema of Paneelbouw of 
Componentenlijst etc. 

#180015 Blad Functie (=) (vanaf Standard) 

#180018  Blad locatie (+) (vanaf Standard) 

 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

 

Componentenlijst (3011) 

Deze lijst bevat informatie over de objecten (componenten) die in het project voorhanden zijn  

Buiten de normale teksten in de tekeningsjabloon zijn de volgende tekstmarkeringen bruikbaar in deze 
grafische lijst, deze tekstmarkers zullen door het systeem automatisch worden vervangen door de actuele 
waarden: 

ID 3011 Beschrijving 

#Lines 19 7.5 Geeft het maximale aantal regels (19) en de 
regelafstand (7.5) tussen deze regels 

Deze tekst mag op elke willekeurige plek op het 
lijstsjabloon staan. 

Hint: Het aantal regels en de regelafstand dat per 
lijst (zinvol) gebruikt kan worden is afhankelijk van 
het bladformaat, de lay-out van het blad en de 
grootte van het gekozen lettertype/font. 

#120010 Bladnummer 

#120020 Bladindex 

#140020 Functie (=) 

#140050 Locatie (+) 

#160010 Component(-) 

#160020 Pad 

#160030 Omschrijving 

#160040 Type 

#160041 Type (2) 

#160042 Type (3) 
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#160043 Type (4) 

#160044 Type (5) 

#160045 Type (6) 

#160046 Type (7) 

#160047 Type (8) 

#160048 Type (9) 

#160049 Type (10) 

#165150 
#165155 
#165160 
#165165 
#165170 
#165175 
#165180 
#165185 
#165190 
#165195 

Vrije tekst 1 
Vrije tekst 2 
Vrije tekst 3 
Vrije tekst 4 
Vrije tekst 5 
Vrije tekst 6 
Vrije tekst 7 
Vrije tekst 8 
Vrije tekst 9 
Vrije tekst 10 

#160101 Lengte voor de kabelkanalen en rails binnen de 
Paneelbouw module 

#160100 Hoogte binnen Paneelbouw en Huisinstallatie 
module 

#165130 
#165131 
#165132 

#165140 
#165145 
#165146 

Zekering groep uit Huisinstallatie 
Hoofdzekeringgroep uit Huisinstallatie 
Paneel 
Vermogen uit Huisinstallatie 
Ruimte uit Huisinstallatie 
Schakelcode uit Huisinstallatie  

#180015 Blad Functie (=) 

#12000170 Fabrikant  

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

Hint: Indien u buiten de schema module ook gebruik maakt van de paneelbouwmodule kan het handig 
zijn een filter in te bouwen binnen de lijsten. Zo is het mogelijk uitsluitend artikelen uit de schema module 
in de lijsten op te nemen als u de volgende tekst opneemt binnen de lijsten 

 #Where [180010] = "Schema"  

Of 

#Where [$DrawingTypeId]=1000 



 

590  ¶  Grafische lijsten, algemeen Handleiding SEE Electrical V7R2 

(deze tweede opdracht werkt ook in projecten die in een andere taal zijn gemaakt, en daardoor niet het 
woord ñSchemaò gebruiken. 

Een derde variant: 

#Where [$DrawingTypeId]=900 OR [$DrawingTypeId]=1000 

(Deze derde opdracht laat gegevens uit het voorblad of de schema module zien)  

Standard 

Binnen de materialenlijsten zijn ook de Attributen van de type database beschikbaar. 

 

Attributen uit de Typedatabase 

De volgende ñ#ò codes tonen informatie uit de type database, en kunnen in de grafische lijsten worden toegepast. In 

de typedatabase kunt u vanaf nummer 134000001 eigen waarden invoeren zodat u bijvoorbeeld speciale gegevens 

aan uw artikelen kunt toewijzen en deze zichtbaar maken in de grafische lijsten die materialen tonen. 

Bereik Type database 

# code Omschrijving 

#160040 Type 

#12000005 Functie 

#12000006 Artikelgroep 

#12000007 Leverancier 

12000010 Naam 

12000020 Functie 

12000030 Lengte (Y-as 
paneelcomponent) 

12000040 Breedte (X-as 
paneelcomponent) 

12000050 Hoogte 

12000055 Diepte 

12000060 Kleur 

12000070 Gewicht 

12000080 Spanning 

12000090 Stroom 

12000100 Vermogen 

12000110 AC/DC 

12000120 Omschrijving1 

12000130 Omschrijving2 
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12000140 Omschrijving3 

12000150 Prijs 

12000160 Voorraadnummer 

12000162 Ordernummer 

12000170 Fabrikant 

12000180 Leverancier 

12000200 EAN13 (barcode) 

12000210 Aantal aders 

12001000 Aansluitcodering 

12002000 Objecttype 

12010000 Contactspiegels 

12021000 Symboolnaam voor 
schema 

12021100 Symboolnaam voor 
paneelbouw 

12021200 Symboolnaam voor P&I 
schemaôs 

12100000 Toewijzen sub-types 

12100001 Subtype 1 

12100002 Subtype 2 

12100003 Subtype 3 

12100004 Subtype 4 

12100005 Subtype 5 

12100006 Subtype 6 

12100007 Subtype 7 

12100008 Subtype 8 

12100009 Subtype 9 

12100010 Subtype 10 

12100011 Subtype 11 

12100012 Subtype 12 

12100013 Subtype 13 

12100014 Subtype 14 
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12100015 Subtype 15 

12100016 Subtype 16 

12100017 Subtype 17 

12100018 Subtype 18 

12100019 Subtype 19 

12100020 Subtype 20 

#13000020 Intern artikelnummer 

13400001 t/m 
13499999 

Eigen waarden 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

Klemmenlijst (3020) 

Deze lijst bevat informatie over de klemmenstroken die op de schema's aanwezig zijn. 

Buiten de normale teksten in de tekeningsjabloon zijn de volgende tekstmarkers bruikbaar in deze 
grafische lijst, deze tekstmarkers zullen door het systeem automatisch worden vervangen door de actuele 
waarden: 

ID 3020 Beschrijving 

#Linies 19 7.5 Geeft het maximale aantal regels (19) en de 
regelafstand (7.5) tussen deze regels 

Deze tekst mag op elke willekeurige plek op de 
tekeningsjabloon staan. 

Hint: Het aantal regels en de regelafstand dat per 
lijst (zinvol) gebruikt kan worden is afhankelijk van 
het bladformaat, de lay-out van het blad en de 
grootte van het gekozen lettertype/font. 

#120010 Bladnummer 

#120020 Bladindex 

#140020 Klem functie (=) 

#140050 Klem locatie (+) 

#160010 Klemnaam+klemnummer samengesteld 

#160020 Pad 

#160030 Functietekst (indien klem voorzien van functietekst)  

#160040 Type 
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#160400 Klem(naam of nummer) 

#160410 Klemindex (gebruikt om volgorde in klemmenstrook 
te bepalen) 

#165150 Vrije tekst1 

#165151 Vrije tekst2 

#180015 Blad functie (=) 

#180018 Blad locatie (+) 

#180110 Klemmenstrook 

#182000 Doel 1, Linkerzijde  

#182001 Doel 2, Rechterzijde 

#182000P Potentiaalnaam voor het doel met ID #182000  
(linker zijde) 

#182001P Potentiaalnaam voor het doel met ID #182001  
(Rechter zijde) 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

Connectoren (3025) 

Deze lijst bevat informatie over de connectoren zoals aanwezig binnen de schema module. 

ID 3025 Beschrijving 

#Linies 19 7.5 Geeft het maximale aantal regels (19) en de 
regelafstand (7.5) tussen deze regels 

Deze tekst mag op elke willekeurige plek op het 
lijstsjabloon staan. 

Hint: Het aantal regels en de regelafstand dat per 
lijst (zinvol) gebruikt kan worden is afhankelijk van 
het bladformaat, de lay-out van het blad en de 
grootte van het gekozen lettertype/font. 

#120010 Bladnummer 

#120020 Bladindex 

#140020 Functie (=) 

#140050 Locatie (+) 

#160010 Component(-) 

#160020 Pad 
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#160030 Omschrijving 

#160040 Type 

#160041 Type (2) 

#160042 Type (3) 

#160043 Type (4) 

#160044 Type (5) 

#160045 Type (6) 

#160046 Type (7) 

#160047 Type (8) 

#160048 Type (9) 

#160049 Type (10) 

#180015 Blad Functie (=) 

#180110 Connector 

#182000 Van  

#182001 Naar 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

Connector Pinnen (3026) 

Deze lijst bevat informatie over de connectoren en de hierin aanwezige pins binnen de schema module. 

ID 3026 Beschrijving 

#Linies 19 7.5 Geeft het maximale aantal regels (19) en de 
regelafstand (7.5) tussen deze regels 

Deze tekst mag op elke willekeurige plek op het  
lijstsjabloon staan. 

Hint: Het aantal regels en de regelafstand dat per 
lijst (zinvol) gebruikt kan worden is afhankelijk van 
het bladformaat, de lay-out van het blad en de 
grootte van het gekozen lettertype/font. 

#120010 Bladnummer 

#120020 Bladindex 

#140020 Functie (=) 

#140050 Locatie (+) 
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#160010 Component(-) 

#160020 Pad 

#160030 Omschrijving 

#160040 Type 

#160041 Type (2) 

#160042 Type (3) 

#160043 Type (4) 

#160044 Type (5) 

#160045 Type (6) 

#160046 Type (7) 

#160047 Type (8) 

#160048 Type (9) 

#160049 Type (10) 

#160300 Pinnaam 

#180015 Blad Functie (=) 

#180110 Connector 

#182000 Van  

#182001 Naar 

#176000 Vrije verbindingstekst 01 

#176001 Vrije verbindingstekst 02 

#176002 Vrije verbindingstekst 03 

#176003 Vrije verbindingstekst 04 

#176004 Vrije verbindingstekst 05 

#176005 Vrije verbindingstekst 06 

#176006 Vrije verbindingstekst 07 

#176007 Vrije verbindingstekst 08 

#176008 Vrije verbindingstekst 09 

#176009 Vrije verbindingstekst 10 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 
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Kabellijst (3030) 
Deze lijst bevat informatie over de kabels die in de schema's gebruikt zijn. 

Buiten de normale teksten in de tekeningsjabloon zijn de volgende tekstmarkers bruikbaar in deze 
grafische lijst, deze tekstmarkers zullen door het systeem automatisch worden vervangen door de actuele 
waarden: 

ID 3030 Beschrijving 

#Lines 19 7.5 Geeft het maximale aantal regels (19) en de regelafstand (7.5) tussen deze 
regels 

Deze tekst mag op elke willekeurige plek op het lijstsjabloon staan. 

Hint: Het aantal regels en de regelafstand dat per lijst (zinvol) gebruikt kan 
worden is afhankelijk van het bladformaat, de lay-out van het blad en de 
grootte van het gekozen lettertype/font. 

#120010 Bladnummer 

#120020 Bladindex 

#140020 Klem functie (=) 

#140050 Klem locatie (+) 

#160010 Kabel (=) 

#160020 Pad 

#160030 Omschrijving 

#160040 Type 

#160100 3Doffset 

#160101 Lengte 

#160200 Kabeltype-soort 

#140050 Locatie (+) 

#180015 Blad functie (=) 

#182000 Van - Kabel komende van A (Links) 

#182001 Naar Kabel naar B (Rechts) 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

Kabeladerlijst (3031) 

Deze lijst bevat informatie over de kabeladers van de gebruikte kabels in de schema's. 

Buiten de normale teksten in de tekeningsjabloon zijn de volgende tekstmarkers bruikbaar in deze 
grafische lijst, deze tekstmarkers zullen door het systeem automatisch worden vervangen door de actuele 
waarden: 
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ID Beschrijving 

#Lines 19 7.5 Geeft het maximale aantal regels (19) en de regelafstand (7.5) tussen deze 
regels. Deze tekst mag op elke willekeurige plek op het  lijstsjabloon staan. 

#120010 Bladnummer 

#120020 Bladindex 

#140020 Functie (=) 

#140050 Locatie (+) 

#157157 Signaaltype 

#157158 Potentiaalnaam 

#160010 Kabel (=) 

#160020 Pad 

#160030 Omschrijving (van kabelader)  

#160040 Type 

#160200 Kabeltype-soort 

#160210 Kabelader nummer  

#160220 Kabeladerkleur 

#160230 Kabeladerdoorsnede 

#160220 Kleur van de kabelader 

#180015 Blad functie (=) 

#182000 Verbinding 1 (van, links) 

#182001 Verbinding 2 (naar, rechts) 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

PLC I/O lijst (3050) 

Deze lijst bevat informatie over de in- en uitgangen van de PLC's in de schema's. 

Buiten de normale teksten in de tekeningsjabloon zijn de volgende tekstmarkers bruikbaar in deze 
grafische lijst, deze tekstmarkers zullen door het systeem automatisch worden vervangen door de actuele 
waarden 

 

ID 3050 Beschrijving 

#Lines 19 7.5 Geeft het maximale aantal regels (19) en de 
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regelafstand (7.5) tussen deze regels. 

Deze tekst mag op elke willekeurige plek op het 
lijstsjabloon staan. 

Hint: Het aantal regels en de regelafstand dat per 
lijst (zinvol) gebruikt kan worden is afhankelijk van 
het bladformaat, de lay-out van het blad en de 
grootte van het gekozen lettertype/font. 

#120010 Bladnummer 

#120020 Bladindex 

#140020 Functie (=) 

#140050 Locatie (+) 

#160010 PLC naam (-) 

#160020 Pad 

#175100 Operand 

#175110 Adres 

#175120 Commentaar 

#175000 Aansluitnummer 

#180015 Blad functie (=) 

#180018 Blad locatie(+) 

#182001 Naar (aansluitpunt 1) 

#176000 Vrije verbindingstekst 01 

#176001 Vrije verbindingstekst 02 

#176002 Vrije verbindingstekst 03 

#176003 Vrije verbindingstekst 04 

#176004 Vrije verbindingstekst 05 

#176005 Vrije verbindingstekst 06 

#176006 Vrije verbindingstekst 07 

#176007 Vrije verbindingstekst 08 

#176008 Vrije verbindingstekst 09 

#176009 Vrije verbindingstekst 10 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 
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Draden (3060) 

Informatie over elke draad in de schema's. 

Buiten de normale teksten in de tekeningsjabloon zijn de volgende tekstmarkers bruikbaar in deze 
grafische lijst, deze tekstmarkers zullen door het systeem automatisch worden vervangen door de actuele 
waarden: 

ID 3060 Omschrijving 

#Lines 19 7.5 Geeft het maximale aantal regels (19) en de 
regelafstand (7.5) tussen deze regels. 

Deze tekst mag op elke willekeurige plek op het  
lijstsjabloon staan. 

Hint: Het aantal regels en de regelafstand dat per 
lijst (zinvol) gebruikt kan worden is afhankelijk van 
het bladformaat, de lay-out van het blad en de 
grootte van het gekozen lettertype/font. 

#120010 Bladnummer 

#120020 Bladindex 

#160020 Pad 

#175150 Doorsnede 

#175151 Kleur 

#175152 Draadnummer 

#175153 Verbindings(brug)type 

#175154 Type (Bijvoorbeeld Cu of Al) 

#175155 Blokkeer draad 

#175157 Signaaltype 

#175158 Potentiaalnaam 

#180015 Blad functie (=) 

#180018 Blad locatie(+) 

#182000 Verbinding 1 

#182001 Verbinding 2 

 

Indien componenten (bijvoorbeeld relais) ingestoken worden in een voet is het mogelijk dat er geen 
draden aan de dradenlijst worden toegevoegd. 

Indien aansluitingen direct op bestaande aansluitingen worden geplaatst (identieke X- en Y-coördinaten) 
is het mogelijk dergelijke aansluitingen niet op te nemen in de draadlijst. 

Dit gebeurt via een registersleutel: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version V7R2\1000\InternalWires 

Als de waarde 0 is, worden de verbindingen opgenomen in de dradenlijst, als de waarde 1 is, blijven ze 
onzichtbaar. 
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Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

 

Bedradingslijst (3062) 

Standard 

Deze grafische lijst bevat een compacte presentatie van doelen naar componenten (of beter de 
aansluitpunten ervan) die hetzelfde elektrische potentiaal bezitten. 

Het grootste verschil tussen de Bedradingslijst en de Draden lijst is de groepering van de doelen. In de 
draden lijst wijst een draad naar een enkel doel, in de bedradingslijst worden alle doelen gegroepeerd die 
verbonden zijn met dezelfde draad (= deel uitmaken van hetzelfde net). 

De Bedradingslijst opdracht maakt het mogelijk een bedradingslijst in Excel of Tekst (ASCII) formaat te 
genereren. 

U kunt ook een grafische bedradingslijst genereren.  

 

Term definitie 

In de bedradingslijst worden de doelen voor elke draad ingevoegd. De bedradingslijst groepeert alle 
doelen die binnen hetzelfde net vallen, en dus hetzelfde potentiaal bezitten. 

Elke draad bezit eigenschappen zoals draadnummer, draadkleur, draaddoorsnede, draadtype, 
draadsignaal en draadpotentiaal. 

Indien meerdere draden op hetzelfde potentiaal zijn aangesloten (= een gezamenlijk aansluitpunt hebben) 
bezitten ze dezelfde eigenschappen In dit geval spreken we van een net. 

 

Indien de "Eerst potentialen" optie actief is, zullen de potentialen steeds als eerste verschijnen in de lijst. 
De draadrichting is van belang, er is echter geen verschil tussen het beginpunt en een eindpunt van een 
draad. 

Voorbeeld: 

 

 

In de draadlijst van het eerste net kunnen de elementen in de volgende volgorde verschijnen "-F1/2; -
F2/L1; -F3/L1" of in de volgorde "-F3/L1; -F2/L1; -F1/2". 

In sommige gevallen kunnen twee of meer netten verschijnen, zelfs als er maar eentje is. 
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Voorbeeld: 

 

Het net "1S2:14, 1H2:X1, 1H3:X1" verschijnt. Het kan echter niet worden voortgezet vanuit dit punt. 
Daarom verschijnt het tweede net "1H2:X1, 1M3:2"  

 

Als u de draadrichting aanpast volgens de afbeelding krijgt u een enkel net: "1S2:14, 1M3:2, 1H2:X1, 
1H3:X1". 

 

Het is niet raadzaam componenten in een potentiaal in te voegen, want daardoor zal de potentiaal 
dubbel verschijnen als doelen voor de materialen. 

Voor de bedradinglijst bestaan speciale criteria, daarom werken de normale #OrderBy, #Where, 
#PageBreak en #LineBreak opdrachten niet in deze lijst. 

Buiten de normale tekstplaatshouders binnen de tekeningsjabloon kunnen nog de volgende 
tekstplaatshouders gebruikt worden: 

ID Omschrijving 

#Lines 19 7.5 Geeft het maximale aantal regels (19) en de regelafstand (7.5) tussen deze 
regels. 

Deze tekst mag op elke willekeurige plek op het  lijstsjabloon staan. 

Hint:  Het aantal regels en de regelafstand dat per lijst (zinvol) gebruikt kan 
worden is afhankelijk van het bladformaat, de lay-out van het blad en de 
grootte van het gekozen lettertype/font. 

#180110 $# Opeenvolgend nummer voor de regel 

Het is mogelijk een voorloop-(X) of naloop (Z) code in te stellen voor elk 
nummer ($#). Indien u dat wil moet de volgende syntax gebruikt worden: 
#180110 x$#z 

#175150 Doorsnede 
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#175151 Kleur 

#175152 Draadnummer 

#175157 Signaaltype 

#175158 Potentiaalnaam 

#180111 Combinatie van draad attributen 

Indien u een combinatie van draad Attributen nodig hebt kunt u als volgt te 
werk gaan: 

Combineer de tekstplaatshouder #180111 in elke combinatie met de plaats 
houders: 

$N = Draadnummer, $C = Draadkleur, $S = draad doorsnede, $T = 
Draadtype, $P = signaal type, $Q = potentiaalnaam 

Voorbeeld: #180111 $N $C $S 

Indien u ervoor kiest is ook een scheidingsteken mogelijk ( Voorbeeld /). 
Voorbeeld: #180111 $N / $C / $S 

De Attributen verschijnen in de bedradingslijst in de sorteervolgorde zoals 
bepaald binnen de tekeningsjabloon. U kunt een spatie instellen tussen de 
Attributen. 

#180112 Toont de doellijst van elk draadsegment 

Voorbeeld: #180112 #Sep= " / " #Len=170 #Cnt=0 #Sort="1NCS" 

Indien u deze plaats houder gebruikt worden de doelen sequentieel 
getoond. Verschillende parameters maken het mogelijk de presentatie te 
veranderen.(Alle parameters moeten binnen de definitie staan) 

#Cnt= Geeft het Max. aantal doelen binnen elke regel (0 betekent negeren) 

U kunt zowel #Cnt of #Len gebruiken om de lengte van de string te 
controleren. 

#Len= Bepaalt de max. lengte van elke regel tekst (0 betekent negeren) 

U kunt zowel #Cnt of #Len gebruiken om de lengte van de string te 
controleren. 

#Sep= Specificeert een scheidingsteken tussen de doelen (Bijvoorbeeld /). Het 
scheidingsteken moet ingevoegd worden tussen deze tekens (" "). Op deze 
manier kunt u ook spaties toevoegen. Voorbeeld: #Sep=" / " 

#Sort= Stuurt draadsegment sortering. Voorbeeld: #Sort="1NCS! 

Het eerste karakter na "#Sort=" is "0", "1", "2", of "3" en dit stuurt de 
sortering voor doelen: 

"0" deactiveert "sorteer potentialen eerst"  + deactiveert: "Sorteer 
doelen op naam" (negeer draadrichting) 

"1" activeert "sorteer potentialen eerst"  + deactiveert: "Sorteer doelen op 
naam" (negeer draadrichting) (Standaard instelling) 

"2" deactiveert " sorteer potentialen eerst "  + Activeert "Sorteer 
doelen op naam" (negeer draadrichting) 

"3" activeert " sorteer potentialen eerst " ·+ Activeert "Sorteer doelen op 
naam" (negeer draadrichting) 

$C Draadkleur 
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$N Draadnummer 

$P Potentiaalnaam 

$Q Signaaltype 

$S Draaddoorsnede 

$T Type 

 

Indien componenten (bijvoorbeeld relais) ingestoken worden in een voet is het mogelijk dat er geen 
draden aan de dradenlijst worden toegevoegd. 

Indien aansluitingen direct op bestaande aansluitingen worden geplaatst (identieke X- en Y-coördinaten) 
is het mogelijk dergelijke aansluitingen niet op te nemen in de draadlijst. 

Dit gebeurt via een registersleutel: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version V7R2\1000\InternalWires 

Als de waarde 0 is, worden de verbindingen opgenomen in de dradenlijst, als de waarde 1 is, blijven ze 
onzichtbaar. 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

Draadtype (3063) 

Standard 

Alle draden kunnen teruggevonden worden in de deze grafische lijst. De informatie is nagenoeg identiek 
aan de Materiaal, detail lijst. 

 

Houdt u a.u.b. rekening met de volgende beperkingen voor draad types: 

* Er kan slechts een type per draad toegewezen worden. 

* Een type voor draden mag geen subtype bevatten. 

 

De plaatshouder teksten zijn identiek aan diegenen die binnen de Verzamellijst Materiaal gebruikt 
worden. 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 
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Stuklijst (3100) 

Standard 

De lijst is identiek aan de Componentenlijst met het verschil dat ook de klemmen vermeldt worden en 
gelijke types opgeteld worden. Daardoor is er geen informatie over blad en pad beschikbaar. 
Componenten verschijnen uniek, ook als ze binnen meerdere modules gebruikt worden. 

Als componenten zijn samengesteld uit verschillende andere componenten (subtypes), zullen ze niet 
verschijnen in de stuklijst. De bewuste subtypes kunnen worden opgezocht binnen de Verzamellijst 
materiaal. 

Klemmen worden vermeldt in de stuklijst met de klemmenstrook naam en het type. 

 

Voorbeeld: 

 

Naam Nummer Type 

X1 10 UK5 

X1 5 UK10 

X2 3 UK5 

 

Buiten de standaard tekstidôs kunnen de volgende idôs gebruikt worden: 

ID 3100 Omschrijving 

#Lines 19 7.5 Geeft het maximale aantal regels (19) en de 
regelafstand (7.5) tussen deze regels. 

Deze tekst mag op elke willekeurige plek op het 
lijstsjabloon staan. 

Hint: Het aantal regels en de regelafstand dat per 
lijst (zinvol) gebruikt kan worden is afhankelijk van 
het bladformaat, de lay-out van het blad en de 
grootte van het gekozen lettertype/font. 

#180040 Aantal (in stuks) 

#160040 Type 

#12000120 Omschrijving 1 (uit de type database) 

#12000170 Fabrikant 

#12000200 EAN 13 nummer (barcode) 

#12000005 Type omschrijving (zoals rechts boven in 
typedatabase is ingevuld) 

#12000006 Type artikelgroep (zoals rechts boven in 
typedatabase is ingevuld) 

#12000007 Type leverancier (zoals rechts boven in 
typedatabase is ingevuld) 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 
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ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

Verzamellijst, materiaal (3101) 

Standard 

 

Deze lijst is gelijk aan de ñStuklijst (3100)ò zoals beschreven op blad 604met als uitzondering dat er geen 
optelling van gebruikte componenten zal plaatsvinden.  

Hierin kunt u alle subtypes terugvinden en de bijbehorende componentnamen. Dit maakt het assembleren 
van componenten mogelijk die uit meerdere andere componenten bestaan.  

Buiten de normale teksten in de tekeningsjabloon zijn de volgende tekstmarkers bruikbaar in deze 
grafische lijst, deze tekstmarkers zullen door het systeem automatisch worden vervangen door de actuele 
waarden. 

ID 3101 Omschrijving 

#Lines 19 7.5 Geeft het maximale aantal regels (19) en de 
regelafstand (7.5) tussen deze regels. 

Deze tekst mag op elke willekeurige plek op het 
lijstsjabloon staan. 

Hint: Het aantal regels en de regelafstand dat per 
lijst (zinvol) gebruikt kan worden is afhankelijk van 
het bladformaat, de lay-out van het blad en de 
grootte van het gekozen lettertype/font. 

#120010 Bladnummer 

#120020 Bladindex 

#140020 Functie (=) 

#140050 Locatie (+) 

#160010 Naam (-) 

#160020 Pad 

#160040 Type 

#180040 Aantal 

#12000120 Omschrijving 1 (uit de type database) 

#12000200 EAN 13 nummer (barcode) 

#12000005 Type omschrijving (zoals rechts boven in 
typedatabase is ingevuld) 

#12000006 Type artikelgroep (zoals rechts boven in 
typedatabase is ingevuld) 

#12000007 Type leverancier (zoals rechts boven in 
typedatabase is ingevuld) 

#12000170 Fabrikant 



 

606  ¶  Grafische lijsten, algemeen Handleiding SEE Electrical V7R2 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

 

Materiaal, detail (3102) 

Standard 

 

Deze lijst zal alle gebruikte subtypes (onderdelen die via de typedatabase aan een enkel component zijn 
gekoppeld ) tonen, tevens zal er een optelling plaatsvinden. Buiten de normale teksten in de 
tekeningsjabloon zijn de volgende tekstmarkers bruikbaar in deze grafische lijst, deze tekstmarkers zullen 
door het systeem automatisch worden vervangen door de actuele waarden. 

 

Voorbeeld: Een specifiek relais type "MY3 DC6" werd vier keer gebruikt binnen het project als 4K2, 7K1, 
8K3 en 11K1. 

 Deze informatie zal in een enkele regel worden opgenomen als "4.00" in de "Aantal" kolom, " MY3 DC6" 
In de "Type" kolom. 

 

Componentnamen kunnen NIET zichtbaar gemaakt worden in de Materiaal, detail lijst. 

Als componenten zijn samengesteld uit verschillende andere componenten (subtypes), zullen ze niet 
verschijnen in de stuklijst. De bewuste subtypes kunnen worden opgezocht binnen de Verzamellijst 
materiaal. 

Buiten de normale teksten in de tekeningsjabloon zijn de volgende tekstmarkers bruikbaar in deze 
grafische lijst, deze tekstmarkers zullen door het systeem automatisch worden vervangen door de actuele 
waarden. 

 

ID 3102 Omschrijving 

#Lines 19 7.5 Geeft het maximale aantal regels (19) en de regelafstand 

(7.5) tussen deze regels. 

Deze tekst mag op elke willekeurige plek op het  

lijstsjabloon staan. 

Hint: Het aantal regels en de regelafstand dat per lijst 

(zinvol) gebruikt kan worden is afhankelijk van het 

bladformaat, de lay-out van het blad en de grootte van 

het gekozen lettertype/font. 

#180040 Aantal 

 

Er zijn een aantal extra codes uit de type database beschikbaar. 

#160040 Type 

#12000120 Omschrijving 1 (uit de type database) 

#12000200 EAN 13 nummer (barcode) 

#12000005 Type omschrijving (zoals rechts boven in typedatabase is 

ingevuld) 
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#12000006 Type artikelgroep (zoals rechts boven in typedatabase is 

ingevuld) 

#12000007 Type leverancier (zoals rechts boven in typedatabase is 

ingevuld) 

#12000170 Fabrikant 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

Verzamellijst Materiaal Detail (3103) 

Standard 

Deze lijst bevat alle onderdelen die gebruikt zijn en kan dienst doen als lijst voor reserveonderdelen. De 
informatie is in principe gelijk aan de informatie binnen de Materiaal-detail lijst met als uitzondering dat 
ALLE onderdelen binnen het project vermeldt staan. Alle bestaande subtypes zijn opgedeeld, en 
verschijnen als afzonderlijke componenten. 

De tekstplaatsmarkers zijn identiek aan die van de Materiaal-Detail lijst. 

 

Grafische klemmenstrook (3104) 

Standard 

Dit is een speciaal soort formulier, waarin de klemmenstrook informatie gecombineerd wordt met de 
informatie van de opgelegde kabels. 

De grafische klemmenstrook is volgens de norm IEC 61082-3: 1994 (Klemmenaansluiting matrix type) 
aangemaakt. 
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Voorbeeld: 

Open binnen het meegeleverde project ñVoorbeeldproject 2 Autolijstò het gegenereerde grafische 
klemmenstrook blad =E1+A1-X12: 
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De klemmenstrook toont de naam van klemmenstrook ïX12, klemnummers 1U1, . PE, en de aangesloten 
objecten aan beide zijden van de klemmen("Verbinding 1" en " Verbinding 2").  

De verbinding tussen klemmenstrook ïX12 en Verbinding 1 wordt gemaakt met kabel ñ=C1+A3-W1ò, 
kabeladernummer 1-7. De klemmenstrook laat precies zien waaraan de klemmen aangesloten zijn, en 
met welk medium. Verbinding 1 met een kabel, verbinding 2 met draden. Deze draden laten hun 
draadnummer zien. 

Inden bladgegevens worden ingevoerd voor blad 1, worden deze gegevens gehandhaafd als een 
volgende keer klemmenstroken gegenereerd worden. Staat niets ingevuld bij bladomschrijving 1 zal het 
systeem de klemmenstrooknaam tonen. 

De klemmenstrook wordt automatisch ingevuld aan de hand van de gevonden gegevens en het gekozen 
tekeningsjabloon. 

De informatie binnen de grafische klemmenstrook kan erg complex zijn. De informatie bestaat buiten de 
klem naam uit bijvoorbeeld draadnummer, draadkleur, kabels, kabeladerinformatie, bruggen etc.  

Om een dergelijk tekeningsjabloon zo flexibel mogelijk te maken zijn veel speciale tekstplaatshouders 
nodig om deze functies te ontsluiten. Een complete lijst van de mogelijke tekst Attributen is terug te 
vinden onder Tekenen> Elementen > Tekst nieuw en de rest van dat hoofdstuk. 

 

Interne en externe doelen 

Elke klem binnen een klemmenstrook heeft ten minste twee aansluitingen, Boven (rechter doel) en 
Beneden (linker doel). Deze worden gezien als achtereenvolgens Intern en Extern. Soms is het 
noodzakelijk een klem om te draaien, zodat de aansluitingen weer naar de juiste interne of externe doelen 
verwijzen. Dit kan uitsluitend op een schemablad gedaan worden met de functie Omwisselen interne 
componentverbindingen  

Aanmaken sjabloon voor de grafische klemmenstrook 
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De gegevens binnen het tekeningsjabloon voor de grafische klemmenstrook zijn onder te verdelen in 5 
categorieën: 

* Gegevens gerelateerd aan de tekeningsjabloon (zoals gebruikt binnen de schema module) 

* Informatie over klemmen, de doelen ervan, en hun blad/pad. 

* Informatie over kabels en kabeladers. 

* Algemene formatteer Attributen, zoals (optioneel) een attribuut voor het start bladnummer. 

* Plaatshouder voor links. 

 

Hint: Om de optimale flexibiliteit te bereiken kunnen diverse variabelen worden gebruikt, welke ook weer 
op verschillende manieren gecombineerd kunnen worden. Dit hoofdstuk geeft een gedetailleerde 
beschrijving van die variabelen. 

 

Algemene formatteer informatie ("Normale Tekst" attribuut)  

 

#PageBegin <bladnummer> 

Definitie van het startblad voor de grafische lijst. 

 

Voorbeeld: 

#PageBegin 100 

Het eerste klemmenstrook blad wordt gegenereerd vanaf blad 100. 

#PageBegin ? 

Elke keer als de grafische klemmenstrook wordt gegenereerd zal het systeem om een bladnummer 
vragen. 

 

Tekstplaatshouders voor kleminformatie 

De volgende tekstplaatshouders voor de grafische klemmenstrook bezitten ook speciale Attributen. 

Een complete lijst van de mogelijke tekst attributen is terug te vinden onder  Tekenen> Elementen > 
Tekst nieuw onder de attribuut tab ñOverigeò  Buiten de tekstplaatshouders zoals gebruikt in het 
tekeningsjabloon zijn de volgende plaatshouders nodig: 
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Tekst attribuut Omschrijving 

Klemmenstrook Klemmenstrook naam, bijv. ïX1. 

Doel links De positie van het linker doel van de klem (bijv. Doel links) 

Als een brug via een potentiaal wordt gevonden heeft u hier de 

mogelijkheid te bepalen of  het potentiaal aan elke klem wordt vermeld, of 

niet (slechts aan de eerste klem die aan de potentiaal is aangesloten. 

 

Wordt als tekst met attribuut "Doel links" "+P1" ingevuld, zal de potentiaal 

slechts eenmaal verschijnen.  

Elke andere tekst zorgt ervoor dat de potentiaaltekst bij elke aangesloten 

klem verschijnt. 

 

Voorbeeld: (grafische klemmenstrook editeren) 

 
 

Als resultaat van drie klemmen "-X25", aangesloten aan potentiaal "24V". 

Elke klem heeft de tekst "24V " als doel 

 
 

Als de grafische klemmenstrook aangepast wordt door de tekst met 

attribuut "Doel links" te veranderen naar "+P1" zoals afgebeeld,  

 
kan het volgende resultaat behaald worden: 
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De eerste klem die aan het potentiaal is aangesloten krijgt de vermelding 

"24V" Alle andere klemmen die eveneens aan dit potentiaal zijn 

aangesloten krijgen die vermelding niet. 

 
 

De volgende teksten kunnen ook nog gebruikt worden  

¶ +DL0    >> De volledige functie/locatie tekst verschijnt  

¶ +DL1    >> "Classic" stijl, verberg functie/locatie indien beide 
identiek 

¶ +DL2   >> "++" stijl (default) , verberg functie of locatie indien 
identiek . Als u niets invult, wordt deze instelling gebruikt 

¶ +DL* kan gecombineerd worden met andere plaatshouders 
voor het linker doel, bijvoorbeeld met "+P1" dat ervoor zorgt 
dat voor gebrugde klemmen het potentiaal uitsluitend op de 
eerste klem als doel wordt getoond. 

¶  (geen gegevens over "DL*" = "DL2"). 

Als +NoPot wordt gevonden in de plaatshouder voor het 
linker doel worden potentialen en kruisverwijzingen niet als 
doel aangeduid, er zal steeds het eerste gevonden 
component (gevonden via de referentie of potentiaal) worden 
aangeduid.. 

Aantal regels in de 
grafische 
klemmenstrook 

Maximaal aantal regels die voor het vermelden van de klemmen ter 
beschikking staan (Bijv. 55 regels), De afstand tussen de tekst voor 
het linker doel en deze tekst bepaald de afstand tussen alle 
klemmen (de vector). 

 

De regelafstand zoals ingesteld tussen deze twee teksten is 
belangrijk voor de aanmaak van brugsymbolen, omdat deze alleen 
per regel uitgebreid kunnen worden. Daarom moet de hoogte van 
die symbolen steeds een meervoud van de ingestelde regelafstand 
zijn. 

Klemnummer Als de tekst van het klemnummer met een kleine letter begint, zal  
het klemnummer in elke regel worden geschreven waar informatie 
voor de klem staat. Zo zal bijvoorbeeld bij een klem waarbij drie 
doelen worden gevonden het klemnummer in beide regels worden 
geschreven. Als de "klemnummer" tekst met een hoofdletter begint, 
zal het klemnummer slechts in de eerste regel worden geschreven 

Voorbeeldschema: 



 

Handleiding SEE Electrical V7R2 Grafische lijsten, algemeen  ¶  613 

 

Indien "Klemnummer" met hoofdletter is geschreven: (voorbeeld bij 
aanpassen grafische klemmenstrook) 

 

 

Met hoofdletter: 

 

 

Met kleine letter: 

 

Indien een etageklem wordt gebruikt, worden de teksten voor 
etagenaam en etage scheidingsteken ingevoerd bij het 
klemnummer. 

Klem aansluittekst 
rechts 

 

Het is mogelijk aansluitteksten bij klemmen te gebruiken. Zoôn 
teksten kunnen ook in de grafische klemmenstrook worden 
opgenomen. Gebruik de juiste tekstAttributen. 
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. 

Rechter doel Positie van het rechter doel (Bijv. Doel rechts) 

De volgende teksten kunnen gebruikt worden  

+DL0    >> De volledige functie/locatie tekst verschijnt  
+DL1    >> "Classic" stijl, verberg functie/locatie indien beide 
identiek  
+DL2   >> "++" stijl (default) , verberg functie of locatie indien 
identiek . Als u niets invult, wordt deze instelling gebruikt 

Klemtype Klemtype Teksteigenschap "Klemtype" 

Ook het gebruikte klemtype kan zichtbaar gemaakt worden in de 
grafische klemmenstrook door id. 180140 (Klemtype) in de grafische 
lijst te plaatsen 

Klemomschrijving Als dit tekstid in de grafische klemmenstrook wordt opgenomen, zal 
de tekst van "FunctionaliteitOmschrijving" (niet functie van 
functie/locatie!) hier geplaatst worden.  
Als dus een klem in het schema gebruikt werd waaraan ook een 
functietekst is toegewezen, is het mogelijk de functietekst in de 
grafische klemmenstrook op te nemen. Om dit snel uit te proberen:  
 

* Plaats een tekst met het attribuut " 
FunctionaliteitOmschrijving " bij een klem, 

* Selecteer deze tekst en "voeg deze toe aan groep".  

* Klik daarna op de klem en de functietekst is onderdeel van 
de klem.  

* Voeg daarna het tekstid "klemomschrijving" toe aan de 
grafische klemmenstrook.  

* Het opnieuw genereren zal deze tekst in de grafische 
klemmenstrook laten verschijnen. 

Klemmen vrije tekst 01, 
Klemmen vrije tekst 02, 
Klemmen vrije tekst 03 

 

Reserveklemmen Door een tekst met het ñReserveklemò attribuut op te nemen in het 
tekeningsjabloon voor de grafische klemmenstrook kunt u sturen of 
reserveklemmen worden opgenomen in de grafische 
klemmenstrook of grafische etageklemmen lijst. 

Er zijn twee methoden om reserveklemmen toe te voegen 

- Gebruik van de klemindex (Standard niveau) 

- Gebruik van de klemeditor en de ñToevoegen nieuw componentò 
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functie.(Standard). 

Wij adviseren deze functie te gebruiken, omdat deze ervoor zorgt 
dat ook reserveklemmen als bestelbaar materiaal in de lijst komen. 

 

Gebruik van de klemindex 

Indien een tekst met de attribuut "Reserveklem" aanwezig is in de 
grafische klemmenstrook  zullen reserveklemmen worden 
ingetekend. 

 

 

(in dit voorbeeld is de index van de klem gelijk aan het 
klemnummer) 

De tekst zoals u die gebruikt zal dan ook verschijnen. Gangbaar is 
dan "Reserve" of "Spare" De plaats van de tekst is zelf te bepalen, 
maar gangbaar is de tekst op de plaats van het rechter doel te 
plaatsen 

 

Tip: In dit voorbeeld is de tekst blauw gemaakt als voorbeeld, in de 
grafische klemmenstrook zal de tekst dan ook blauw verschijnen 

 

Het aantal in te tekenen reserveklemmen wordt bepaald door de 
INDEX van de klem, niet het klemnummer.! Als er een aantal 
klemmen geplaatst is die bijvoorbeeld  index 1,2 en 6 hebben zal 
dat inhouden dat er drie reserveklemmen (de niet aanwezige index 
3,4 en 5) worden geplaatst 

Om deze functionaliteit te gebruiken 

¶ Definieer een tekstplaatshouder met het  "Normale tekstò 
attribuut zoals volgt: 

#Spare +FirstIndex=<n> +LastIndex=<m> 
+N="<Reserveklemtekst> <Format Number>" 

De tekst moet op de plek worden geplaatst waar het 
klemnummer uit de schemamodule wordt geplaatst. In de 
klemmentekst links en rechts zal dan geen tekst verschijnen. 

Voorbeeld: 

#Spare +FirstIndex=1 +LastIndex=50 +N="Reserve" 
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De invoer "Reserve" wordt voor de tekst van de reserveklem 
geplaatst. 

Deze tekst moet altijd ingesloten worden tussen de volgende tekens 
(" ") in het tekeningsjabloon. 

Als een klem niet beschikbaar is met index 1 zal het systeem de 
eerst beschikbare zoeken en die gebruiken. Zijn er minder klemmen 
gebruikt dan ( in dit voorbeeld zo ingesteld 50) zullen de 
reserveklemmen aangevuld worden tot 50 

Indien een nummer ingevuld moet worden in plaats van een tekst 
kan dit ook. 

U kunt de volgende formaten daarvoor gebruiken. 

%i% => Index van de reserveklem 

%n% => Nummer van de reserveklem 

%N% => Het laatste nummer van de schema of paneelbouw van 
de klemmenstrook wordt ingevuld 

%c% => Het nummer wordt vervangen door 1,2,3,... 

%a% => Het nummer wordt vervangen door a,b,c,... 
%A% => Het nummer wordt vervangen door  A,B,C,... 

Het formaat kan gedefinieerd worden binnen de plaatshouder tekst  

Voorbeelden voor invoer in tekstplaatshouder+N: 

+N="%n%" of +N=" Res. %n%" of N="Res.-No.=%n%" 

Voorbeeld voor totale expressie: 

#Spare +FirstIndex=1 +LastIndex=50 +N="Res.-No.=%n%" 

Combinatie van de tekstplaatshouder met de "Reserveklem" 
attribuut met de definitie van  #Spare is mogelijk. 

Voorbeeld: 

Tekst "Reserveklem" attribuut en inhoud "Reserve" op dezelfde 
positie als de ñDoel tekst Links" tekst 

Extra: 

Tekst met "Normale tekst" attribuut en inhoud: 

#Spare +FirstIndex=1 +LastIndex=50 +N="Res.-No.=%n%" 

Resultaat: 

 

Gebruik van de klemmeneditor 

Met behulp van de klemmeneditor kunt u reserveklemmen 
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toewijzen. Meer informatie kunt u vinden bij ñToevoegen nieuw 

componentò zoals beschreven op blad 776 

Klemmen bladnummer Het blad waarop de klem geplaatst heeft. 

Het bladnummer kan als volgt geformatteerd worden: 

Indien de plaatshoudertekst een #n, bevat zal dit het aantal digits 
bepalen voor het bladnummer. 

 

Voorbeeld: #3 

Het bladnummer is 3-digits, deze kan aangevuld worden met nullen: 
001, of 010, of 123. 

Klemmen bladindex De index van het blad waarop de klem geplaatst is. 

Klem Blad Functie (=) 

Klem Blad Locatie (+) 

De functie(=)/locatie(=) van een blad waarop de klem geplaatst is 
binnen het schemablad. 

Indien de plaatshoudertekst een #n, bevat zal dit het aantal digits 
bepalen voor het bladnummer. 

Klemmen pad Pad (binnen een blad) waarop de klem geplaatst is. 

Het pad kan als volgt geformatteerd worden: 

Indien de Plaatshoudertekst een #n, bevat zal dit het aantal digits 
bepalen voor het bladnummer. 

Voorbeeld: #2 voor pad 

Het padnummer is 2-digit, dit kan worden aangevuld  met nul 01 of 
10. 

Doel referentie: Blad-
Functie (=) 

Doel referentie: Blad -
Location (+)) 

Doel referentie: Blad 

Doel referentie: Blad 
Index 

Doel referentie: Pad 

 

 

U kunt elk van de vermeldde tekeningsjabloon tekst attributen ñDoel 

referentieé.ò gebruiken om de bewuste informatie in uw blad te plaatsen.  

 

In aanvulling hierop kunnen de teksten worden gebruikt om :  

- een referentie te tonen voor het linker doel 

- een referentie te tonen voor het rechter doel 

Om de referentie te tonen van een van de doelen moet deze doel 

referentietekst samen worden gegroepeerd als ñmacro/groepò met het 

linker- of rechter doel.  

Als de referentietekst niet gegroepeerd is met een ñdoelò wordt deze 

vervangen door de referentie naar de klem. 

 

Elk van deze teksten kan alle referentie delen samen met een vaste tekst 

laten zien. 

De tekst die opgenomen wordt moet in dat geval tussen "" geplaatst 

worden en de substring ñ%sò voor elke plaatshouder bevatten. 

De verschillende gedeelten die binnen de tekst gebruikt worden om aft e 

drukken kunnen geactiveerd worden met de volgende afkortingen voor de 

te printen tekst: 

 

ó=ô   Vervang de volgende %s door ñBlad-Functie (=)ò 

ó+ô   Vervang de volgende %s door ñBlad-Locatie (+)ò 

ósô   Vervang de volgende %s door ñBladò 

óiô    Vervang de volgende %s door ñBlad Indexò  

ópô   Vervang de volgende %s door ñPadò  
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Voorbeeld voor ñBlad.Bladindex / Padò:        sip:"%s.%s / %s" 

 

 

Kleminformatie: Plaatshouder voor bruggen 

SEE Electrical biedt verschillende methoden verbindingen (bruggen) tussen klemmen te tonen: 

 

 

Voorbeeld: Drie klemmen: "N" worden verbonden via potentiaal N. 

U hebt nodig: 

=> Een tekst met attribuut Brugtype. Bevat deze de letter P worden met deze brug de over de potentialen 
gelegde bruggen geschreven, 

0 => Bestaat de tekst uit een 0 (nul) wordt deze brug voor de directe verbindingen tussen klemmen 
gebruikt waaraan geen ander brugtype is toegekend, 

=> 1 tot 10 => Bruggen 1-10 wordt toegewezen.  

ï6 speciale symbolen (BrugType 1..6), welke als groep/macro gegroepeerd moeten zijn voordat ze in de 
tekeningsjabloon worden ingevoegd. 

 

 Symbool 1: Klemmenaansluitpunt 
 Symbool 2: 1

e
 verlenging. Indien al een brug aanwezig is, zal dit gedeelte gebruikt worden om een 

niveau hoger te gaan, over de bestaande brug heen  
 Symbool 3: Linker hoek 
 Symbool 4: Dit symbool wordt gebruikt indien een klem overgeslagen wordt (lengte is dus gelijk aan de 
afstand tussen twee klemmen) 
 Symbool 5: De klem wordt aangesloten, maar de brug gaat nog verder 
 Symbool 6: rechter hoek 

Indien de brug van rechts naar links moet worden getekend, afhankelijk van het grafische klemmenstrook 
sjabloon, is de volgorde als volgt: 
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Symbolen aanmaken: 

¶ Symboolgeometrie tekenen 

¶ Symboolgeometrie selecteren 

¶ Als symbool brugtype1 , 2 enz. groeperen. Dit is heel belangrijk! 

¶ Symbool in een symbolenbibliotheek opnemen. Geef de naam KP1 voor segment 1, KP2 voor 
segment 2 enz. 

¶ De geometrie die gebruikt werd wissen 

¶ Symbool weer uit de symbooldatabase ophalen en plaatsen Heel belangrijk, anders hebben de 
symbolen geen naam en werken ze niet! 

Indien u alle symbolen op deze manier heeft gemaakt en opgeslagen kunt u als volgt verdergaan: 

¶ 6 symbolen en de brugtype tekst markeren 

¶ Als symbool macro /componentgroep groeperen 

¶ Symbool in een symbolenbibliotheek opnemen 

¶ De geometrie die gebruikt werd wissen 

¶ Symbool weer uit de symbooldatabase ophalen en plaatsen 

 

Binnen een grafische klemmenstrook kunnen drie soorten verbindingen worden gebruikt. 

Link Type "0"  Toont klemmen via draden. 

Link Type "P"  Toont klemmen via potentialen. 

Link Type "1"  Is een gebruikersinstelling, het draadattribuut moet in dat geval worden ingesteld naar 1-
10 van draad naar Brugtype 
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¶ Indien een brugtype niet aanwezig is binnen de tekeningsjabloon zal brug 0 gebruikt  

¶ Indien brugtype P (voor verbindingen die via potentialen lopen) niet aanwezig worden er geen 
potentiaalbruggen tussen de klemmen geplaatst. Daarvoor in plaats zal de doeltekst geplaatst 
worden. 

¶ Indien brugtype 0 niet aanwezig is binnen de tekeningsjabloon zal het doel ingevuld worden. 

 

Plaatshoudertekst voor kabel en draad informatie 

 

 

 

Tekstattribuut Omschrijving 

Kabelnaam Links De kabelnaam(Linkerzijde) wordt getoond. Indien u "-" invoert, zal 
de kabelnaam, type en omschrijving niet getoond worden. 

+DL0    >> De volledige functie/locatie tekst verschijnt. Als u niets 
invult, wordt deze instelling gebruikt  
+DL1    >> "Classic" stijl, verberg functie/locatie indien beide 
identiek  
+DL2   >> "++" stijl (default), verberg functie of locatie indien 
identiek.  

Kabel Type Links Het kabeltype (Linkerzijde) wordt getoond. . Indien u "-" invoert, zal 
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het kabeltype niet getoond worden. 

Kabelsoort Links De kabelsoort is nuttig indien het kabeltype een artikelnummer 
moet bevatten(normaal gesproken is het artikelnummer niet 
relevant voor de klemmenstrook) In dit geval kan bijvoorbeeld  NYM 
5x1,5 in het kabelsoort veld worden ingevuld binnen het schema. 

Kabel Omschrijving 
Links 

De kabelomschrijving (Linkerzijde) wordt getoond. Indien u "-" 
invoert zal de kabelomschrijving niet getoond worden. 

Aantal kabelregels links Het aantal kabels dat maximaal ingetekend kan worden, 
aangesloten aan de linkerzijde. De regels zijn dezelfde als voor de 
klemmen. Als er meer kabels zijn dan er op het blad passen, zal het 
systeem automatisch een nieuw blad genereren.  
De afstand tussen de tekst ñKabelnaam linksò en ñAantal 
kabelregels linksò bepaalt hoe de volgende kabelregels zullen 
worden geplaatst. 

 

Kabeladernummer 
Links 

Kabeladernummer Kabel van de linker klemaansluiting 

Als de letter N wordt ingevoerd zal het Kabeladernummer geplaatst 
worden  

Als de letter C wordt ingevoerd zal de kabelader kleurcodering 
geplaatst worden, is de kleurcodering echter niet aanwezig zal het 
Kabeladernummer worden getoond. 

Als het minteken (-) wordt gebruikt zal er niets worden geplaatst 

Ook de draadnummers, kleuren en ïdoorsnede gegevens kunnen 
in de grafische klemmenstrook worden getoond. (als dus een draad 
i.p.v. een kabelader is aangesloten aan de klem) Hiertoe dient de 
tweede letter  

Codering is verder gelijk aan die van de kabeladers: 

Voorbeeld: 

C >>  Kabelader-kleurcodering, geen draadinformatie 

NC  >>  Kabeladernummer of kleurcodering van draad  

 

Het is mogelijk de kabelader kleur en het kabeladernummer 
gelijktijdig te tonen. Om dit te realiseren moet de tekstplaatshouder 
voor kabeladernummer links nogmaals geplaatst worden. De eerste 
kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden om het kabeladernummer te 
tonen(Waarde N-), de tweede voor de kabeladerkleur (waarde C-). 

Kabelader doorsnede 
links 

Of draaddoorsnede linkerzijde. 

Ook de draaddoorsnede of kabeladerdoorsnede kan getoond 
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 worden. Daarom zijn er weer twee waarden nodig. De combinatie 
N- zal bijvoorbeeld de doorsnede voor kabeladers maar niet voor 
draden tonen, -N zal niet de doorsnede voor kabeladers tonen, 
maar wel weer voor draden. 

Ook is nu een * mogelijk, daarmee kan de aderdoorsnede getoond 
worden, ook als geen draadnummer aanwezig is.  

Signaaltype Links 
en 
Potentiaalnaam Links 

Indien u meer informatie nodig heeft dan eerder beschreven kunt u 
een tekst met attribuut ñKabeladernummer Linksò een tweede en 
derde keer plaatsen en hiermee informatie met betrekking tot 
signaaltype en signaalnaam tonen. 

Q ï genereert de informatie met betrekking tot het signaaltype. 

P ï genereert de informatie met betrekking tot de potentiaalnaam. 

KabelnaamRechts Kabelnaam (rechterkant (Als hier een min teken staat, wordt de 
kabelnaam, type en opmerking niet weergegeven). 

+DL0    >> De volledige functie/locatie tekst verschijnt. Als u niets 
invult, wordt deze instelling gebruikt  
+DL1    >> "Classic" stijl, verberg functie/locatie indien beide 
identiek  
+DL2   >> "++" stijl (default) , verberg functie of locatie indien 
identiek. 

Aantal kabelregels 
Rechts 

Het aantal kabels dat maximaal ingetekend kan worden, 
aangesloten aan de rechterzijde. 

Dezelfde regels zijn van toepassing zoals beschreven bij Aantal 
kabelregels Links, maar dan voor de tweede verbinding. 

Kabel Omschrijving 
Rechts 

Dezelfde regels zijn van toepassing zoals beschreven bij 
Kabelomschrijving Links, maar dan voor de tweede verbinding 

KabelType Rechts Dezelfde regels zijn van toepassing zoals beschreven bij Kabeltype 
Links, maar dan voor de tweede verbinding.  

KabelSoort Rechts Dezelfde regels zijn van toepassing zoals beschreven bij 
Kabelsoort Links, maar dan voor de tweede verbinding 

Kabeladernummer 

Rechts 

Eerste Kabeladernummer (Rechterzijde). 

Dezelfde regels zijn van toepassing zoals beschreven bij 
Kabeladernummer Links, maar dan voor de tweede verbinding. 

Kabeladerdoorsnede Kabeladerdoorsnede (Rechterzijde). 

Signaaltype Rechts 

Potentiaalnaam Rechts 

Indien u meer informatie nodig heeft dan eerder beschreven kunt u 
een tekst met attribuut ñKabeladernummer Rechtsò een tweede en 
derde keer plaatsen en hiermee informatie met betrekking tot 
signaaltype en signaalnaam tonen. 

Q ï genereert de informatie met betrekking tot het signaaltype. 

P ï genereert de informatie met betrekking tot de potentiaalnaam 

 

Het kabelgebied kan worden opgedeeld in een gebied voor kabels en een gebied voor kabeladers 

De kabelnamen worden ingevoegd in het tekeningsjabloon met een afstand tussen de "Kabelnaam" 
tekstplaatshouder en de "Aantal kabelregels" tekstplaatshouder. 
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Een extra offset is gedefinieerd voor de Kabelader nummers c.q. kleuren door een ñkabelnaam " 
tekstplaatshouder en "Kabelader", respectievelijk "Kabeladerdoorsnedes", en de vlaggen "X= " of "Y= " 
gevolgd door het aantal kabelader regels in de ñAantal kabelregelsò tekst op te nemen. 

 

Tonen klemmen uit de paneelbouw module in de grafische klemmenstrook 

 

Indien u een tekst met het "Normale tekst" attribuut en de inhoud #Cabinet binnen de grafische 
klemmenstrook sjabloon opneemt, worden uitsluitend klemmen die in het paneel staan opgenomen 
binnen de lijst. De positie van de klemmen wordt bepaald door hun index. 

Indien u dergelijke klemmen op wil nemen binnen de Grafische (Etage) klemmen lijst (3271) kunt u de 
symbolen als volgt definiëren: 

#Cabinet="Klemmensymbool in de grafische etageklemmen lijst" 

 

De symboolnaam moet ingesloten worden tussen aanhalingstekens (ñ" ). 

 

Definitie van een grafische klemmenstrook 

 

Opmerking: De volgende definities moeten gemaakt worden nadat de Laden Tekeningsjabloon 
opdracht binnen de lijst gebruikt is. Pas dan komen alle mogelijke tekstidôs ter beschikking bij de Tekst 
Nieuw en Tekst Wijzigen opdracht. 

 

¶ definieer de tekeningsjabloon inclusief alle noodzakelijke tekstplaatshouders. 

¶ definieer alle tekstplaatshouder voor de klemmen zoals eerder beschreven. 

¶ definieer alle bruggen(links) zoals gewenst. 

¶ Definieer alle tekstplaatshouder voor de kabel/draad informatie zoals eerder beschreven. 

¶ Selecteer alle (Ctrl+A) elementen. 

¶ Voer de Groeperen opdracht uit en selecteer: "Normblad/Template/Tek.sjabloon/" als 
eigenschap voor het nieuwe grafische klemmenstrook sjabloon. 

¶ Voer de Bestand > Opslaan als... >Tekeningsjabloon... opdracht uit  en sla de tekeningsjabloon 
op als tekeningsjabloon. 

¶ Selecteer de nieuwe tekeningsjabloon binnen de Eigenschappen van de grafische 
klemmenstrook. 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

 

Tekenen aan klemmen toegewezen Grafische Symbolen 
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Dit maakt het mogelijk de geometrie te tekenen voor uitsluitend die klemmen die ook in binnen de 
klemmenstrook bestaan. 

 

 

Een geometrie gebruiken voor alle klemmen 

 

Genereer een bladsjabloon 

¶ Genereer alle elementen van de grafische klemmenstrook of grafische etage klemmen lijst zoals 
eerder beschreven. 
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Positioneer de tekstplaatshouder voor klemnummer niet. (U kunt een bestaand tekeningsjabloon 
gebruiken en hieruit de tekst/geometrie wissen die u niet nodig heeft)

 

¶  Genereer: "Groep/Blok/Macro" symbool voor dit alles (uitgezonderd klemnummer indien er een is) 

 

Genereren van de geometrie voor elke individuele klem 

¶  Teken de geometrie voor het eerste klemgedeelte. 

  

¶ Groepeer deze geometrie elementen als symbooltype: "Klemmen, lijn groep start".  

Indien de cirkel of ellips voor de brug slechts eenmalig moet verschijnen voor een klem dient u 
deze aan het ñKlemmen, lijn groep startò symbool toe te voegen. 

 

¶ Teken de geometrie voor het laatste klemgedeelte. 

 

¶ Groepeer al deze geometrie elementen als een symbol van het type: "Klemmen, lijn groep einde" 

¶ Teken geometrie voor het middelste gedeelte van de klem (deze elementen moeten eventueel 
verlengd worden). 
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¶ Groepeer al deze geometrie elementen als een symbol van het type: "Klemmen, lijn groep trim" 

¶ Indien u de geometrie voor het klemnummer wil tekenen. 

Dit gedeelte moet de geometrie voor de brug bevatten als de cirkel op elke regel moet verschijnen 
mocht de klem meer dan 2 aansluitingen hebben en daardoor meer den een regel nodig hebben. 

¶ Groepeer de geometrie elementen als symbool met type: "Grafisch Symbool". 

 

¶ Positioneer de tekst voor het klemnummer. 

¶  Groepeer de vier symbolen zoals beschreven samen met de tekst voor het klemnummer als 
ñBlok/Macro/Groep" symbool. 

¶  Groepeer alles (Macro/Groep voor standaard blad en macro/groep voor enkele klem) als een 
ñNormblad/Template/Tekeningsjabloonò 

¶  Sla dit tekeningsjabloon op. 

Gebruik een specifieke geometrie voor elke individuele klem 

 

In tegenstelling tot de beschreven situatie wordt in dit geval het grafische gedeelte niet uit de 
tekeningsjabloon gebruikt, maar opgehaald uit een symbolenbibliotheek. 

 

Elke klem kan getekend worden met behulp van een specifiek grafische symbool (opgeslagen binnen een 
symbolenbibliotheek). Hierdoor kunt u voor elk soort klem (zoals reserveklemmen en tussenschotten) een 
apart grafische symbool gebruiken. 

Het symbool voor de klem binnen grafische klemmenstroken moet aan de klem toegewezen worden 
volgens de regels beschreven in ñWelke symbolen worden gebruikt voor de klem?ò, zie verderop in de 
tekst. 

 

Hoe een nieuw tekeningsjabloon te maken van een oud grafische klemmenstrook sjabloon. 

 

¶ Wis alle grafische elementen en teksten geassocieerd met het klemmen symbool, behalve voor het 
klemnummer (deze tekst markeert de positie van het eerste klemmensymbool. 

¶ Voeg een normale tekst toe met het standaard klemmensymbool. 

De gebruikte syntaxis: 

     #LineSymbol="<naam symbolenbibliotheek>\<foldernaam>\<symboolnaam>"  

Voorbeeld: 

    #LineSymbol="Grafische Lijsten\Grafische Klemmenstrook\0Terminal-TerminalMatrix"). 
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Genereren van een klemmensymbool voor de grafische lijst (om op te slaan binnen een 
symbolenbibliotheek) 

 

Het symbool moet grafische elementen bevatten zoals eerder beschreven (grafisch symbool (ID 
180180)), als ook: 

¶ De volgende tekstplaatshouders: 

ï Klemnummer (ID 180112) (deze tekst is verplicht) 

ï Klem aansluittekst Links (ID =180152), en Rechts (ID 180153) (optioneel), 

ï Klem type (ID 180140) (optioneel),  

ï Klem-Omschrijving (ID 180142) (optioneel), 

ï Klemmen-Vrije Tekst 1, 2 en 3 (IDôs 180180, 180181 en 180182) (optioneel), 

¶ de bladreferentie teksten: 

ï Blad Functie (=) (ID 180146), 

ï Blad-Locatie (+) (ID 180148), 

ï Bladindex (ID 180115), 

ï Blad (volg blad)-Index (ID 180143), 

ï Pad (ID 180116) (optioneel). 

 

Attentie: Het is van belang voor de symboolafmeting dat de lijn afstand zoals ingesteld binnen de 
klemmenstrooksjabloon (afstand tussen "doel  Links" en tekst "aantal regels") hetzelfde is (afmeting en 
afstand). 
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Waar wordt het symbool geplaatst binnen de grafische klemmenstrook? 

 

Binnen de sjabloon wordt de positie van de eerste regel gemarkeerd door een tekstplaatshouder 
"Klemnummer" (ID 180112). 

Indien het klemsymbool een normale tekst bevat met de inhoud "#SybPos", zal deze tekst bovenop de 
tekstplaatshouder "Klemnummer" (ID 180112) binnen de sjabloon (inclusief lijn offset) geplaatst worden. 
Indien geen tekst "#SybPos" werd gevonden binnen het klemsymbool zal de tekstplaatshouder 
ñKlemnummer" uit het klemsymbool gebruikt worden om het klemsymbool te plaatsen. 

Zoeken is sneller als de tekstplaatshouder "Klemnummer" binnen het symbool de tekst "#SybPos" bevat. 

 

Welke symbolen worden gebruikt voor de klem? 

 

De symboolnaam voor de grafische klemmenstrook en de grafische klem aansluitlijst(ID 3270) is identiek 
aan de naam voor de grafische klemaansluitlijst en kan aangegeven worden met de componenttekst 
"Klemmenstrooksymbool" (ID 160450) in het schema of type database met de type eigenschap 
ñSymboolnaam voor klemmenstrooksymbool" (ID 12021300), indien hetzelfde klemmensymbool voor alle 
klemmen van hetzelfde type. Voor de ñGrafische ( etage) klemmenò lijstò wordt uitsluitend de 
symboolnaam zonder symbolendatabase en foldernaam. De naam van de symbolendatabase en de 
folder zijn opgeslagen binnen de tekeningsjabloon: 

Voor reserveklemmen wordt het standaard klemsymbool gebruikt. 

 

Hint: Binnen het Advanced niveau kunt u reserveklemmen, scheidingsplaatjes en eindplaatjes invoeren 

met de klemmen editor. 

 

Invoegen Begin- en eindplaatjes 

U kunt begin- en eindplaatjes invoegen indien noodzakelijk. 

De standaard symbolen voor begin en eindplaten zijn gedefinieerd binnen het tekeningsjabloon. 

¶ Voeg aan de tekstplaatshouder #LineSymbol= een extra tekst toe met de volgende waarden: 

+P="<Eindplaat symbool >"  

+H="<Beginplaat symbool>" 

 

Voorbeeld van een invoer in een klemmenstrook tekeningsjabloon: 

#LineSymbol="Grafische Lijsten\Grafische (etage) klemmen\0Terminal" +H="0Header" +P="0Plate"  

 

Plaatje of tussenschot 

Een plaat is vergelijkbaar met een klem, en binnen SEE Electrical kunt u deze beheren als een klem 
zonder grafische informatie (handmatig component). 

De symboolnaam voor een plaat kan gespecificeerd worden op dezelfde manier als voor een klem (door 
componenttekst "Klemmenstrook symbool" (ID 160450) of de type eigenschap (ID 12021300)). 

Indien de inhoud "+P" binnen de tekst bestaat, dan (binnen de grafische (etage)klemmen lijs) zal de 
informatie ("+H") van de volgende klem gebruikt worden. 
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Opmerking: Indien geen symbool is gedefinieerd zal het standaard plaat symbool worden gebruikt in 
plaats van het standaard klemsymbool. 

"+P=0Plate" is hetzelfde als "+T=0Plate +P". 

 

Meerdere klemmenstroken per blad 

 

Standard 

Dit maakt het mogelijk een sjabloon te maken waarop meerdere klemmenstroken geplaatst kunnen 
worden  

 

Om deze tekeningsjabloon te maken kunt u het beste een sjabloon nemen dat een enkel symbool 
gebruikt om alle klemmen te genereren. 

Voeg een ñnormale tekstò toe met de inhoud: 

#PageBreak=0 

of 

#PageBreak=0 #Lines=8 

Waar #Lines=8 aangeeft dat de klemmenstrook kop "terminal strip header" de plaats gebruikt voor 8 
klemregels (indien geen #Lines werd gebruikt om de klemmenstrook header te definiëren. De 
noodzakelijke plaats wordt gecalculeerd uit de grafische informatie in de tekeningsjabloon. 

De klemmenstrook kop moet op de volgende manier gemaakt worden. 

Alle geometrie en teksten die informatie tonen die niet verandert moet als ñGrafisch symboolò worden 
gegroepeerd. Dit grafische symbool en tekst met het attribuut  "Klemmenstrook" moet worden 
gegroepeerd als  "Macro/Groep". 

Het klemgedeelte moet op de volgende manier gemaakt worden: 

Alle geometrie en teksten die informatie tonen die niet verandert moet als ñGrafisch symboolò worden 
gegroepeerd. Dit grafische symbool en tekst met het attribuut "Klemnummer" moet worden gegroepeerd 
als "Macro/Groep" 
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Voorbeeld van een tekeningsjabloon: 

 

Doel zoeken voor klemmen via potentialen 

 

Indien een klem direct aan een potentiaal is aangesloten kunt u vast instellen of de potentiaal of het 
eerste gevonden component als doel moet worden gezien. 

 

Belangrijk: Indien potentialen als draden worden beheerd kunt u deze functie niet gebruiken. 

 

Hoe komt u erachter welke methode momenteel in gebruik is binnen het geladen project? 

Om te weten te komen welke methode actief is in het project kunt u een blad openen waarop een 
potentiaal staat of een potentiaal plaatsen. 

¶ Dubbelklik op de potentiaal. 

Indien de Component eigenschappen verschijnen, worden de potentialen als Potentiaal object 
beheerd (de standaard methode). 

Indien de Draadeigenschappen verschijnen, worden de potentialen als draden beheerd, met 
referenties aan weerszijden 

 

Wijzigen doel zoeken 

¶ Open het project. 

¶ Voer de PotRef opdracht uit in het Opdracht venster. 

¶ Voer de Bestand > Regenereer Database opdracht uit. 

¶ Sla het project op. 

¶ Sluit het project. 

Nadat u het project opnieuw geopend hebt, kunt u de grafische klemmenstrook en de grafische 
klemaansluitlijst opnieuw genereren. Het volgende aangesloten component zal dan als doel gevonden 
worden i.p.v. de potentiaal. 

In de klemmenlijst wordt het eerste doel, gevonden in het geheugen, getoond. Dit kan de component 
of de potentiaal zijn  

 

Uitschakelen doel zoeken 

 

¶ Voer de PotRef opdracht via het Opdrachtvenster uit terwijl het project open is. 

¶ Voer de Bestand > Regenereer Database opdracht uit, 

¶ Sla het project op, 

¶ Sluit het project. 
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¶ Heropen het project. 

 

Opmerking: Indien u de doel zoek methode aanpast wordt deze opgeslagen binnen het project. 

 

Hoe dit doel zoeken voor nieuwe projecten te gebruiken 

¶ Open uw projectsjabloon. 

¶ Voer de PotRef opdracht via het Opdrachtvenster uit. 

¶ Maak een blad aan in de Schema module, welke u kunt wissen voordat u de projectsjabloon 
opslaat. 

¶ Voer de Bestand > Regenereer Database opdracht uit. 

¶ Sla up projectsjabloon op. 

¶ Deze nieuwe projectsjabloon kan nu gebruikt worden als u een nieuw project aanmaakt. 

 

Connector Aansluitlijst (3108) 
 Advanced 

De connector aansluitlijst is een speciale lijst waarop de connectoren samen met de aangesloten kabels 
wordt getoond. 

 

Aanmaak tekeningsjabloon voor Connector aansluitlijst 

Doordat tekeningsjablonen voor dit soort lijsten complex zijn bevat dit hoofdstuk diverse aparte 
hoofdstukken die de details beschrijven. 
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Algemene regels 
De invoer voor de tekeningsjabloon van het connector aansluitschema is in vier categorieën ingedeeld: 

ï Gegevens die aan de tekeningsjabloon gerelateerd zijn, zoals binnen de schema 
module. 

ï Algemene formatteer attributen (optioneel), zoals tekst voor het voorblad.  

ï Informatie over de connectorpins, de doelen ervan, en de blad/pad verwijzingen. 

ï Informatie over kabels en kabeladers of draden 

 

Hint: Om de optimale flexibiliteit te bereiken kunnen diverse variabelen worden gebruikt, welke ook weer 
op verschillende manieren gecombineerd kunnen worden. Dit hoofdstuk geeft een gedetailleerde 
beschrijving van die variabelen. 

 

 

Algemene formatteer informatie ("Normale Tekst" attribuut) 

 

#PageBegin <bladnummer> 

Definitie van het startblad voor de grafische lijst. 

 

Voorbeeld: 

#PageBegin 100 

Het eerste connector aansluitlijst blad wordt gegenereerd vanaf blad 100. 

#PageBegin?  

Elke keer als de connector aansluitlijst wordt gegenereerd zal het systeem om een bladnummer vragen 

 

Tekstplaatshouders voor kleminformatie 

De volgende tekstplaatshouders voor de connector aansluitlijst bezitten ook speciale Attributen. 

Een complete lijst van de mogelijke tekst attributen is terug te vinden onder  Tekenen> Elementen > Tekst nieuw 
onder de attribuut tab άhǾŜǊƛƎŜέ  Buiten de tekstplaatshouders zoals gebruikt in het tekeningsjabloon zijn de 
volgende plaatshouders nodig: 
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Tekst attribuut Omschrijving 

Connector Connectornaam 

Doel links De positie van deze tekst beschrijft het linker doel voor deze pin. 
Daarmee wordt datgene bedoeld dat aan de linkerkant van de pin 
aangesloten is.  

Binnen een connector aansluitlijst laat het linker doel standaard de 
aangesloten kabel zien.  

De volgende teksten kunnen ook nog gebruikt worden  

ï +DL0    >> De volledige functie/locatie tekst verschijnt  

ï +DL1    >> "Classic" stijl, verberg functie/locatie 
indien beide identiek 

ï +DL2   >> "++" stijl (default), verberg functie of 
locatie indien identiek. Als u niets invult, wordt deze 
instelling gebruikt 

ï +DL* kan gecombineerd worden met andere 
plaatshouders voor het linker doel, bijvoorbeeld met 
"+P1" dat ervoor zorgt dat voor gebrugde klemmen 
het potentiaal uitsluitend op de eerste klem als doel 
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wordt getoond. 

ï  (geen gegevens over "DL*" = "DL2"). 

ï Als +NoPot wordt gevonden in de plaatshouder voor 
het linker doel worden potentialen en 
kruisverwijzingen niet als doel aangeduid, er zal 
steeds het eerste gevonden component (gevonden 
via de referentie of potentiaal) worden aangeduid. 

Aantal regels in de 
connector aansluitlijst 

 

Maximaal aantal regels die voor het vermelden van de pinnen ter 
beschikking staan (Bijv. 55 regels), De afstand tussen de tekst voor het 
linker doel en deze tekst bepaald de afstand tussen alle pinnen (de 
vector). 

 

 

Connector Pin Pinnummer binnen de connector. 

Connector Pin-ID Pin-ID binnen de connector 

Connector-Pin 

aansluittekst rechts 

Connector-Pin 

aansluittekst Links 

Het is mogelijk aansluitteksten aan connector pins toe te wijzen. Deze 

teksten kunnen ook binnen de grafische lijsten zichtbaar gemaakt 
worden. Gebruik a.u.b. de "Connector Pin aansluittekst (rechts)" en 
de " Connector Pin aansluittekst (links)" tekst plaatshouders indien u 
deze functie gebruiken wil. 

Rechter doel Positie van het rechter doel (Bijv. Doel rechts) 

Binnen een connector aansluitlijst laat de rechter aansluiting altijd 
de andere aangesloten connector zien.  

Type Het type van de connector kan zichtbaar worden gemaakt met dit 
attribuut. 

Connector omschrijving De omschrijving van de connector kan met dit attribuut worden 
toegewezen. 

Connector vrije tekst  
01, 

Connector vrije tekst  
02, 

Connector vrije tekst  
03 

U kunt deze attributen via Tekenen> Elementen > Nieuwe Tekst 
en selecteer: "Overige" in het "Attribuut" lijst veld. 

ConnectorPin blad Het blad waarop de connectorpin geplaatst is. 

Het bladnummer kan als volgt geformatteerd worden: 

Indien de plaatshoudertekst een #n, bevat zal dit het aantal digits bepalen 
voor het bladnummer. 
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Voorbeeld: #3 

Het bladnummer is 3-digits, deze kan aangevuld worden met nullen: 001, 
of 010, of 123. 

ConnectorPin bladindex De index van het blad waarop de connector  geplaatst is. 

ConnectorPin Functie (=) 

ConnectorPin - Locatie 
(+) 

De functie(=)/locatie(=) van een blad waarop de pin geplaatst is binnen 
het schemablad. 

Indien de plaatshoudertekst een #n, bevat zal dit het aantal digits bepalen 
voor het bladnummer. 

ConnectorPin Pad Pad (binnen een blad) waarop de pin geplaatst is. 

Het pad kan als volgt geformatteerd worden: 

Indien de Plaatshoudertekst een #n, bevat zal dit het aantal digits bepalen 
voor het bladnummer. 

Voorbeeld: #2 voor pad 

Het padnummer is 2-digit, dit kan worden aangevuld  met nul 01 of 10. 

Doel referentie: Blad-
Functie (=) 

Doel referentie: Blad-
Locatie (+)) 

Doel referentie: Blad 

Doel referentie: Blad 
Index 

Doel referentie: Pad  

U kunt elk van deze teksten ñDoel referentieé" als een eenvoudige 

plaatshouder tekst gebruiken voor de gewenste referentie tekst.  

In aanvulling hierop kunnen ze ook gebruikt worden om:   

- een referentie te tonen voor het linker doel 

- een referentie te tonen voor het rechter doel. 

Om een referentietekst gereed te maken dient u de volgende procedure te 

volgen; Groepeer de "Doel referentieñ tekst(en) die u nodig heeft als 

"Macro/Groep", samen met de tekst voor doel rechts of doel links. 

Indien de referentietekst niet samen gegroepeerd is met een ñdoelò zal de 

referentie naar de pin gebruikt worden. 

 

Elk van deze teksten kan alle referenties samen met een vaste tekst tonen. 

De te printen tekst moet tussen "" staan en moet de substring ñ%sò voor 

elke plaatshouder bevatten. 

De verschillende gedeelten die binnen de tekst gebruikt worden kunnen 

via afkortingen die voor de tekst geplaatst zijn geactiveerd worden: 

 

ó=ô   betekent vervang de volgende %s door ñBlad-Functie (=)ò 

ó+ô   betekent vervang de volgende %s door ñBlad-Locatie (+)ò 

ósô   betekent vervang de volgende %s door ñBladò 

óiô    betekent vervang de volgende %s door ñBlad Indexò  

ópô   betekent vervang de volgende %s door ñPadò  

 

Voorbeeld voor ñBlad.bladindex / Padò:        sip:"%s.%s / %s" 

 

Plaatshouder tekst voor kabelinformatie 
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Binnen een connector aansluitschema laat de rechter aansluiting per definitie de andere connector zien die met de 

huidige connector gekoppeld/verbonden is. Daarom zijn geen kabeladers of draden noodzakelijk.  

Tekstattribuut Omschrijving 

Kabelnaam Links De kabelnaam(Linkerzijde) wordt getoond. Indien u "-" invoert, zal de 
kabelnaam, type en omschrijving niet getoond worden. 

Kabel Type Links Het kabeltype (Linkerzijde) wordt getoond. . Indien u "-" invoert, zal het 
kabeltype niet getoond worden. 

Kabelsoort Links De kabelsoort is nuttig indien het kabeltype een artikelnummer moet 
bevatten(normaal gesproken is het artikelnummer niet relevant voor de 
klemmenstrook) In dit geval kan bijvoorbeeld  NYM 5x1,5 in het 
kabelsoort veld worden ingevuld binnen het schema. 

Kabel Omschrijving Links De kabelomschrijving (Linkerzijde) wordt getoond. Indien u "-" invoert zal 
de kabelomschrijving niet getoond worden. 

Aantal kabelregels links Het aantal kabels dat maximaal ingetekend kan worden, aangesloten aan 
de linkerzijde. De regels zijn dezelfde als voor de klemmen. Als er meer 
kabels zijn dan er op het blad passen, zal het systeem automatisch een 
ƴƛŜǳǿ ōƭŀŘ ƎŜƴŜǊŜǊŜƴΦ 5Ŝ ŀŦǎǘŀƴŘ ǘǳǎǎŜƴ ŘŜ ǘŜƪǎǘ άYŀōŜƭƴŀŀƳ ƭƛƴƪǎέ Ŝƴ 
ά!ŀƴǘŀƭ ƪŀōŜƭǊŜƎŜƭǎ ƭƛƴƪǎέ ōŜǇŀŀƭǘ ƘƻŜ ŘŜ ǾƻƭƎŜƴŘŜ ƪŀōelregels zullen 
worden geplaatst. 

 

Kabeladernummer Links Kabeladernummer Kabel van de linker klemaansluiting 

Als de letter N wordt ingevoerd zal het Kabeladernummer geplaatst 
worden  

Als de letter C wordt ingevoerd zal de kabelader kleurcodering geplaatst 
worden, is de kleurcodering echter niet aanwezig zal het 
kabeladernummer worden getoond. 

Als het minteken (-) wordt gebruikt zal er niets worden geplaatst 

Ook de draadnummers, kleuren en ςdoorsnede gegevens kunnen in de 
grafische klemmenstrook worden getoond. (als dus een draad i.p.v. een 
kabelader is aangesloten aan de klem) Hiertoe dient de tweede letter  

Codering is verder gelijk aan die van de kabeladers: 

Voorbeeld: 

C >>  Kabelader-kleurcodering, geen draadinformatie 

NC  >>  Kabeladernummer of kleurcodering van draad  
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E     >>  Toon altijd kleurcode, ook als kabeladernummer niet ingevuld is. 

 

Het is mogelijk de kabelader kleur en het kabeladernummer gelijktijdig te 
tonen. Om dit te realiseren moet de tekstplaatshouder voor 
kabeladernummer links nogmaals geplaatst worden. De eerste kan dan 
bijvoorbeeld gebruikt worden om het kabeladernummer te 
tonen(Waarde N-), de tweede voor de kabeladerkleur (waarde C-). 

Kabelader doorsnede links 

 

Of draaddoorsnede linkerzijde. 

Ook de draaddoorsnede of kabeladerdoorsnede kan getoond worden. 
Daarom zijn er weer twee waarden nodig.  

Voorbeeld: 

De combinatie +- toont de doorsnede voor kabeladers, maar niet 
voor draden. 

De combinatie -+ toont de doorsnede voor draden, maar niet voor 
kabeladers. 

Signaaltype Links 
en 
Potentiaalnaam Links 

Indien u meer informatie nodig heeft dan eerder beschreven kunt u een 
ǘŜƪǎǘ ƳŜǘ ŀǘǘǊƛōǳǳǘ άYŀōŜƭŀŘŜǊƴǳƳƳŜǊ [ƛƴƪǎέ ŜŜƴ ǘǿŜŜŘŜ Ŝƴ ŘŜǊŘŜ ƪŜŜǊ 
plaatsen en hiermee informatie met betrekking tot signaaltype en 
signaalnaam tonen. 

Q ς genereert de informatie met betrekking tot het signaaltype. 

P ς genereert de informatie met betrekking tot de potentiaalnaam. 

Het kabelgebied kan worden opgedeeld in een gebied voor kabels en een gebied voor kabeladers 

De kabelnamen worden ingevoegd in het tekeningsjabloon met een afstand tussen de "Kabelnaam" 
tekstplaatshouder en de "Aantal kabelregels" tekstplaatshouder. 

9Ŝƴ ŜȄǘǊŀ ƻŦŦǎŜǘ ƛǎ ƎŜŘŜŦƛƴƛŜŜǊŘ ǾƻƻǊ ŘŜ YŀōŜƭŀŘŜǊ ƴǳƳƳŜǊǎ ŎΦǉΦ ƪƭŜǳǊŜƴ ŘƻƻǊ ŜŜƴ άƪŀōŜƭƴŀŀƳ Ϧ ǘŜƪǎǘǇƭŀŀǘǎƘƻǳŘer 
en "Kabelader", respectievelijk "Kabeladerdoorsnedes", en de vlaggen "X= " of "Y= " gevolgd door het aantal 
ƪŀōŜƭŀŘŜǊ ǊŜƎŜƭǎ ƛƴ ŘŜ ά!ŀƴǘŀƭ ƪŀōŜƭǊŜƎŜƭǎέ ǘŜƪǎǘ ƻǇ ǘŜ ƴŜƳŜƴΦ 

Definitie van een basis Connector Aansluitlijst tekeningsjabloon 
 Deze basis tekeningsjabloon bevat alle noodzakelijke geometrie die ervoor zorgt dat deze zichtbaar 
wordt in de gegenereerde lijst. 

Opmerking: De volgende definities moeten gemaakt worden nadat de Laden Tekeningsjabloon opdracht binnen 
ŘŜ ƭƛƧǎǘ ƎŜōǊǳƛƪǘ ƛǎΦ tŀǎ Řŀƴ ƪƻƳŜƴ ŀƭƭŜ ƳƻƎŜƭƛƧƪŜ ǘŜƪǎǘƛŘΩǎ ǘŜǊ ōŜǎŎƘƛƪƪƛƴƎ ōƛƧ ŘŜ Tekst Nieuw en Tekst Wijzigen 
opdracht. 

  

¶ Definieer de tekeningsjabloon inclusief alle noodzakelijke tekstplaatshouders. 

¶ Definieer alle tekstplaatshouder voor de connector pins zoals eerder beschreven. 

¶ Definieer alle tekstplaatshouder voor de kabel/draad informatie zoals eerder beschreven. 

¶ Selecteer alle (Ctrl+A) elementen. 

¶ Voer de Groeperen opdracht uit en selecteer: "Normblad/Template/Tek.sjabloon/" als eigenschap voor het 
nieuwe grafische klemmenstrook sjabloon. 

¶ Voer de Bestand > Opslaan als... >Tekeningsjabloon... opdracht uit  en sla de tekeningsjabloon op als 
tekeningsjabloon. 
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¶ Selecteer de nieuwe tekeningsjabloon binnen de Eigenschappen van de grafische klemmenstrook. 

 

Lees meer over: 

 

άOpenen van een lijstέ Ȋƻŀƭǎ ōŜǎŎƘǊŜǾŜƴ ƻǇ ōƭŀŘ 560 

άTekeningsjabloonέ Ȋƻŀƭǎ ōŜǎŎƘǊŜǾŜƴ ƻǇ ōƭŀŘ 951 

έGenereren van een lijstέ Ȋƻŀƭǎ ōŜǎŎƘǊŜǾŜƴ ƻǇ ōƭŀŘ 562 

άFormatteer Attributenέ Ȋƻŀƭǎ ōŜǎŎƘǊŜǾŜƴ ƻǇ ōƭŀŘ 571 

Tekenen geometrie, toegewezen aan elke connector pin- Gebruik dezelfde geometrie voor 
alle pinnen 

Deze tekeningsjablonen maken het mogelijk alleen de bestaande connector pins binnen de connector te 
laten zien. 

 

 

Een enkel symbool wordt gebruikt voor de presentatie van de connector pins. 

Genereer een bladsjabloon 
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Genereer alle elementen van de tekeningsjabloon zoals beschreven, maak eventueel gebruik van elementen die op 
bestaande tekeningsjablonen staan. 

¶ Genereer een ñNormblad/ Template/ Tekeningsjabloon". 

Genereren van de geometrie voor de header van de connector. 

¶  Teken de geometrie en de tekst met attribuut ñNormale tekst (!) (maak eventueel gebruik van 
elementen die op bestaande tekeningsjablonen staan.)  

 

  

¶ Genereer: "Groep/Blok/Macro" symbool voor deze selectie  
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Genereer de geometrie voor de pin  

¶  Teken de geometrie voor de pin (Maak eventueel gebruik van elementen die op bestaande 
tekeningsjablonen staan.) 

 

 

¶ Groepeer deze geometrie elementen als symbooltype: "Grafisch symbool".  

¶ Plaats de tekst voor het pinnummer 

¶ Groepeer het symbool met de tekst voor het pinnummer als ñGroep/ Blok/Macro" symbool. 

¶ Plaats de tekst plaatshouder voor: 

Overige,  Connector 

Overige, Doel links 

Overige, Doel rechts 

Overige, Aantal connectorpin regels (in de correcte positie/afstand gerelateerd tot het linker doel  

Overige, ConnectorPin Blad 

Overige, ConnectorPin Bladindex 

Overige, ConnectorPin Pad 

¶  Genereer de geometrie voor het kabelgedeelte (kabel links) 

¶  Teken de geometrie voor de kabels en de kabeladers.  

¶ Voeg de noodzakelijke tekstplaatshouders (Maak eventueel gebruik van elementen die op bestaande 
tekeningsjablonen staan.) 

 

 

¶ DǊƻŜǇŜŜǊ ŘŜȊŜ ǘŜƪǎǘ Ŝƴ ƎŜƻƳŜǘǊƛŜ ŀƭǎ ά.ƭƻƪκaŀŎǊƻκDǊƻŜǇϦ ǎȅƳōƻƻƭΦ 

¶ Sla het tekeningsjabloon op. 

¶ Hint: Om een header te gebruiken: Voeg een normale tekst toe met de inhoud  #Header 
"<symbolen bibliotheek\folder\symboolnaam>" in het tekeningsjabloon. Deze opdracht maakt een 
header aan die voor elke connector wordt geplaatst. 
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¶ Voorbeeld: #Header="Grafische lijsten\ConnectorMatrix\0Header" 

Het symbool MOET binnen de bibliotheek bestaan. 

Het symbool voor de header moet bestaan uit de geometrie en de tekst met attribuut ñpinnummerò De 
inhoud van die tekst moet #SybPos zijn. 

De afmeting van het symbool voor de eindplaat moet binnen de afstand passen die tussen de connector 
pin regels gedefinieerd is. 

Tekenen geometrie toegewezen aan elke afzonderlijke pin. Elke pin kan eigen symbool 
gebruiken 

Deze tekeningsjablonen maken het mogelijk alleen de bestaande connector pins binnen de connector te 
laten zien.

 

In tegenstelling tot de beschreven situatie wordt in dit geval het grafische gedeelte van de pin niet uit de 
tekeningsjabloon gebruikt, maar opgehaald uit een symbolenbibliotheek. 

 

Elke pin kan getekend worden met behulp van een specifiek grafische symbool (opgeslagen binnen een 
symbolenbibliotheek). Hierdoor kunt u voor elk soort pin een apart grafische symbool gebruiken. 

Het symbool voor de pin binnen connector aansluitlijsten moet aan de pin toegewezen worden volgens de 
regels beschreven in ñWelke symbolen worden gebruikt voor de pin?ò zie verderop in de tekst. 

 

De header symbolen kunnen toegewezen worden aan de connector.  

 

Genereren van de tekeningsjabloon 

¶ Genereer alle elementen van de tekeningsjabloon zoals beschreven, maak eventueel gebruik van elementen 
die op bestaande tekeningsjablonen staan. 
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¶ Groepeer de elementen als ñNormblad/ Template/ Tekeningsjabloon".  

¶ Voeg een normale tekst toe, deze moet verwijzen naar het te gebruiken pin symbool. 

De syntax luidt: 

     #LineSymbol="<symbolen bibliotheek>\<foldernaam>\<symboolnaam>"  

Voorbeeld: 

    #LineSymbol="Grafische lijsten\ConnectorMatrix\0Pin"). 

¶ Voeg een definitie toe voor het header symbool, zie volgende regels hiervoor. 

¶ Voeg een definitie toe voor het pin symbool - zie volgende regels hiervoor. 

¶  Genereer de geometrie voor de kabelgedeeltes (kabel links) 

¶  Teken de geometrie voor de kabels en de bijbehorende kabeladers.  

¶ Voeg de noodzakelijke tekst plaatshouders toe.  

(maak eventueel gebruik van elementen die op bestaande tekeningsjablonen staan.) 

   

¶ Groepeer deze geometrie als ñGroep/ Blok/Macro" symbool.  

¶ Sla het tekeningsjabloon op. 

Genereren van een header symbool om op te slaan in de symbolenbibliotheek  

Het header symbool kan gedefinieerd worden zoals beschreven in Tekenen geometrie, toegewezen 

aan elke connector pin- Gebruik dezelfde geometrie voor alle pinnen 

In aanvulling hierop, header symbolen kunnen uit een symbolen bibliotheek worden opgehaald. Als u dit 
doet kunt u voor elke connector een eigen symbool gebruiken. Meer informatie kunt u terugvinden in 
ñInvoegen headersò 

¶  Teken de geometrie voor header en tekst met attribuut ñNormale tekstñ (U kunt geometrie uit 
eerdere symbolen en/of tekeningsjablonen overnemen. Overtollige geometrie /teksten kunt u dan 
wissen) 

¶ Groepeer deze geometrie elementen als symbooltype: "Grafisch symbool".  

¶ Plaats de tekst voor de connector  (ID 180110) (deze tekst is verplicht) 

¶ Plaats de tekst voor  ñTypeò (ID=180140), ñConnector omschrijvingò (ID=180142), ñConnector vrije 
tekst 01ò (ID=180180), ñConnector vrije tekst 02ò (ID=180181), en ñConnector vrije tekst 03ò 
(ID=180182), indien u deze wil gebruiken. 

¶ Sla het grafische symbool en de tekst voor de connector in een symbolenbibliotheek op als uw 
header symbool. 

¶ Wis de geometrie van de header uit de tekeningsjabloon (uitgezonderd  de tekst voor de 
connector). 

Als u het connector aansluitschema genereert wordt het headersymbool op de positie van de 
connectortekst geplaatst. 

Attentie: Alle header symbolen die binnen een grafische lijst worden gebruikt moeten de dezelfde 
afmeting bezitten. 
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Genereren van een grafische symbool voor de grafische lijst (om in een symbolendatabase op te 
slaan 

Het symbool moet de geometrie van het pin symbool bevatten zoals eerder beschreven (grafisch 
symbool(ID 180180)), en daarbuiten: 

ï De volgende tekstplaatshouders: 

ï ConnectorPin nummer (ID 180112) (deze tekst is verplicht) 

ï ConnectorPin Aansluittekst links (ID =180152), en rechts (ID 180153) (optioneel), 

ï De blad referentie tekst: 

ï Blad Functie (=) (ID 180146), 

ï Blad-Locatie (+) (ID 180148), 

ï Bladindex (ID 180115), 

ï Blad (volg blad)-Index (ID 180143), 

ï Pad (ID 180116) (optioneel). 

Attentie: Het is belangrijk voor het symbool dat de afmeting van de pin symbool geometrie past bij de 
regelafstand zoals vastgelegd binnen de connector aansluitlijst (afstand tussen tekst voor ñdoel linksò en 
ñAantal connectorpin regelsò, afmeting en afstand moeten gelijk zijn)   

Waar wordt het symbool in het connectoraansluitschema geplaatst? 

Binnen de tekeningsjabloon is de positie van de eerste regel gemarkeerd door een plaatshouder tekst 
"Pinnummer" (ID 180112). 

Indien het pinsymbool een normale tekst met inhoud "#SybPos" bezit, zal deze tekst op de plaats van de 
tekst met attribuut "Pinnummer" (ID 180112) binnen de tekeningsjabloon geplaatst worden (inclusief de 
regel offset. Indien er geen  tekst "#SybPos" werd gevonden binnen het pin symbool zal de plaatshouder 
tekst ñpinnummerô gebruikt worden om het symbool te plaatsen. 

Zoeken is sneller als de plaatshoudertekst "Pin-nummer" in het symbool de tekst "#SybPos" bevat. 

 

Welke symbolen worden voor de pin gebruikt? 

De symboolnamen voor het "Connector aansluitschema" en de "Grafische connectorlijst" zijn identiek en 
worden onderscheiden door de componenttekst "Klemmenstrook symbool" (ID 160450) binnen de 
schema module of  binnen de type database met de type eigenschap ñSymbool voor grafisch schemaò (ID 
12021300) indien hetzelfde pin symbool gebruikt moet worden voor alle pins binnen de connector. 
Uitsluitend de symboolnaam zonder symbolen bibliotheeknaam- en folder moet gedefinieerd worden. De 
naam van de symbolendatabase en de folder worden binnen de tekeningsjabloon opgeslagen: 

Indien en grafisch symbool binnen een type werd gedefinieerd zal het voor alle pins gebruikt worden die 
binnen de connector gevonden werden indien geen ander symbool werd gedefinieerd binnen het symbool 
van de pin. 

Indien een specifiek symbool noodzakelijk is voor de pin kan deze aan het pinsymbool worden 
toegewezen zoals binnen het schema gebruikt werd. 

De tekst waarmee dit gedaan kan worden wordt standaard niet toegewezen aan een pin. Om toch gebruik 
te maken van de mogelijkheid moet de tekst toegevoegd worden aan het bewuste pinsymbool. 

Plaats in dat geval een tekst met id ñKlemmenstrook symboolò  (terug te vinden bij ñComponentò in de 
tekst id boom) naast een pin en voeg deze aan de ñpinò groep toe.  

Invoegen headers 

U kunt headers en eindplaten invoegen indien noodzakelijk. 

¶ Indien u als algemene toepassing gebruikt maakt van headers en eindplaten kunnen de 
verwijzingen worden opgenomen in de tekeningsjabloon.  
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Voeg aan de plaatshouder #LineSymbol=  een extra tekst toe met de volgende waarden  

+H="<Symboolnaam voor de header>" 

+E="<Symboolnaam voor de eindplaat >"  

Voorbeeld van een definitie in een Connector Aansluitlijst tekeningsjabloon:  

#LineSymbol="Grafische lijsten\ConnectorMatrix\0Pin" +H="0Header"  

Indien u headers of eindplaten wil definiëren voor een bepaald type connector kan dit gedaan 
worden in de type database. 

¶ Voeg: 

¶ +H="<Symboolnaam voor de header>" 

¶ +E="<Symboolnaam voor de eindplaat >"  

Toe aan de eigenschap  "Symbool voor grafisch schema" (ID 12021300). 

Meerdere connectoren per blad 
 U kunt een tekeningsjabloon aanmaken waarop meerdere connectoren kunnen worden gegenereerd op 
hetzelfde blad. 

 

U heeft alle elementen nodig die op een connector aansluitlijst of grafische connectorlijst nodig zijn, zoals 

beschreven bij Tekenen geometrie, toegewezen aan elke connector pin- Gebruik dezelfde 

geometrie voor alle pinnen 

Voorbeeld van een tekeningsjabloon: 
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Titelblok gedeelte: 

¶ Groepeer de geometrie en tekst voor het titelblok als  ñNormblad/ Template/ Tekeningsjabloon". 

De connector header moet op de volgende manier gemaakt worden: 

 

Maak alle geometrie en teksten die nodig zijn de informatie te tonen die tot de connector behoort. De 
geometrie en tekst die niet aangepast worden moeten als "Grafisch symbool" worden gegroepeerd. 

¶ Plaats een tekst met attribuut "Connector". 

Het grafische symbool en de tekst met het attribuut "Connector" moeten als ñGroep/ Blok/Macroò 
worden gegroepeerd 

De pin moet op de volgende manier worden gemaakt:  

¶ Maak alle geometrie en teksten die nodig zijn de informatie te tonen die tot de pin behoort. De 
geometrie en tekst die niet aangepast worden moeten als "Grafisch symbool" worden gegroepeerd. 

¶ Plaats een tekst met attribuut "Pinnummer". 

¶ Het grafische symbool en de tekst met het attribuut "Pinnummer" moeten als ñGroep/ Blok/Macroò 
worden gegroepeerd 

Het "Stuurgedeelte" van het blad moet op de volgende manier worden gemaakt: 

¶ Voeg een "normale" tekst toe met inhoud: 

#PageBreak=0 

of 

#PageBreak=0 #Lines=8 (bijvoorbeeld) 

#PageBreak=0  

definieert dat er meerdere connectoren kunnen worden geplaatst. Lines=8 geeft aan dat de 
"connector header" de ruimte gebruikt van 8 pin regels (indien geen no #Lines parameter gebruikt 
werd zal de noodzakelijke plaats afgeleid worden van de gevonden geometrie binnen de 
tekeningsjabloon. 
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De tekst "#PageBreak" binnen het tekeningsjabloon kan gebruikt worden het gedrag om nieuwe 
bladen te genereren te sturen:  

#PageBreak=0         

Er worden meerdere connectoren gegenereerd op een blad. Er wordt alleen een nieuw blad 
gegenereerd als het blad vol is. 

#PageBreak=1 of  #PageBreak=160010 of #PageBreak="-"  

Start een nieuw blad als de connectornaam wijzigt. 

#PageBreak=140020 of #PageBreak="="  

Start een nieuw blad als de functie (=)  wijzigt. 

#PageBreak=140050 of #PageBreak="+" 

 Start een nieuw blad als de locatie (+)  wijzigt. 

 

U kunt de weergave van de functie(=)/locatie(+) binnen de connectornaam sturen: 

De connectornaam wordt altijd aangevuld met functie(=)/locatie(+) informatie als u de tekst  +DL0 
aan de  #PageBreak opdracht toevoegt, ook als dezelfde functie(=)/locatie(+) als bladinformatie 
bestaat. 

Indien u de tekst +DL1 aan de #PageBreak opdracht toevoegt zal de functie(=)/locatie(+) uitsluitend 
verschijnen als deze afwijkt van de bladgegevens. 

De volgende tekst met toegewezen ID is eveneens noodzakelijk:  

Doel links 

Doel rechts 

Blad, blad index en pad van de connector  

Aantal connector regels 

Kabelnaam links, kabeladernummer links en aantal kabels etc. 

¶ Sla op als tekeningsjabloon en wijs deze toe aan de grafische lijst zodat het tekeningsjabloon ook 
gebruikt wordt. 

Genereer een algemene lijst voor klemmen en connectoren 

U kunt alle lijsten voor klemmen en connectoren in dezelfde sectie genereren. Om dit te doen moet u een 
tekst invoegen, met ñnormale tekstò attribuut. De tekst moet de #Use opdracht bevatten. 

Syntax van de opdracht:  

#Use=<filter>          De volgende filters zijn beschikbaar: 

#Use=0:   Teken klemmen en connectoren  

#Use=1:   Teken uitsluitend klemmen (standaard voor klemmenstrook en klemmen 
aansluitschema)) 

#Use=2:   Teken uitsluitend connectoren (standaard voor connector aansluitschema en 
grafische connectorlijst) 

Over het algemeen zal een klemmenstrook of aansluitschema die geen symbolen laat zien beide soorten 
(klem en connector) laten zien.  

In het geval dat u symbolen voor klemmen en connectoren wil laten zien moet u verschillende symbolen 
voor beide gebruiken omdat de groepering in beide gevallen anders is. (Indien u symbolen in het 
connector aansluitschema gebruikt zullen de teksten ñtypeò ñOmschrijvingò ñVrije tekst 1ò, ñVrije tekst 2ò en 
ñVrije tekst 3ò  deel moeten uitmaken van de header groep Connectorò en mogen ze geen deel uitmaken 
van de ñConnector Pinò groep. Indien u ze voor klemmen gebruikt moeten deze teksten deel uitmaken van 
de ñklemmen ñgroep en niet van de ñklemmenstrookò groep. De groepering is verschillend omdat de 
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connector een component is dat uit meerdere pins bestaat waardoor de pins kunnen beschikken over 
algemene informatie. In het geval van klemmen kan elke klem afwijkende informatie bezitten. 

De opdracht  #LineSymbol in dit geval moet dan vervangen worden door twee opdrachten  #LineSymbolT 
en "#LineSymbolC. 

 #LineSymbolT word gebruikt om de symbolenbibliotheek- en folder  voor klemsymbolen te sturen, 

 #LineSymbolC word gebruikt om de symbolenbibliotheek- en folder  voor connectorsymbolen te sturen 

Indien u de #LineSymbol opdracht gebruikt zal deze de folders en standaard symbolen voor klemmen en 
connectoren sturen. 

Grafische kabellijst (3105) 

Advanced 

De Grafische kabellijst maakt het mogelijk de kabels en hun relatie met aangesloten componenten te 
presenteren. 

De aansluitingen kunnen als tekst (doel) of als Grafisch Symbolen zichtbaar gemaakt worden. 

 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

 

Aanmaken tekeningsjabloon voor de Grafische kabellijst 

 

De tekeningsjabloon voor de grafische kabellijst bestaat uit verschillende gedeeltes: 

¶ Standaard tekeningsjabloon zoals beschikbaar binnen de Schema module 

¶ Tekstplaatshouders voor eerste blad of bladwissel (optioneel) 

¶ Algemene informatie over kabels, zoals naam, type etc. (Header/Kopregel) 

¶ Informatie over kabeladers binnen de kabel 

¶ Informatie over het linker doel (meer informatie volgt); 
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¶ Informatie over het rechter doel (meer informatie volgt); 

¶ De definitie voor het aantal beschikbare kabelregels voor kabeladers (meer informatie volgt). 

 

Binnen de grafische kabellijst kunnen meerdere kabels getoond worden per blad indien genoeg ruimte 
beschikbaar is. Binnen de tekeningsjabloon is de afstand tussen de laatste kabelader van de eerste kabel 
tot de algemene informatie van de volgende kabel vastgelegd via de kopregel en de kabelader 
informatie.(Zie de Kabelader informatie sectie in dit hoofdstuk). 

Indien een nieuw blad aangemaakt moet worden voor elk kabel moet er een tekstplaatshouder voor 
PageBreak worden toegepast volgens ñNormale tekstò, #PageBreak  

(Zie Tekstplaatshouder Tekst voor eerste blad of Page Break verderop. 

 

Standaard Blad 

¶ Maak een standaard blad aan door grafische elementen en tekst zoals gangbaar voor 
tekeningsjabloon toe te voegen. 

¶ Selecteer de objecten. 

¶ Voer de Bewerken > Acties > Groeperen opdracht uit om de objecten in het tekeningsjabloon te 
integreren. 

 

 

Tekstplaatshouder Tekst voor eerste blad of Page Break (algemene informatie) 

Deze tekst ontvangt het "Normale tekstò attribuut. U kunt tekst op elke gewenste plek invoegen. De 
volgende opties zijn daarbij beschikbaar: 

#PageBegin 
<bladnummer> 

Definieert het start bladnummer voor de grafische lijst. 

#PageBegin ? Bij elke genereer actie zal het systeem om het startbladnummer 
vragen. 

Bijvoorbeeld: 

#PageBegin 100 

Indien u #PageBegin 100 typt, zal de eerste Grafische kabellijst 
automatisch op bladnummer 100 starten. 

#PageBegin ? 

Indien u #PageBegin ?, typt, zal het systeem u vragen welk 
bladnummer gebruikt moet worden tijdens het genereren.. 

#PageBreak = Bij wijziging van de functie(=) zal een nieuw blad gestart worden. 

#PageBreak + Bij wijziging van de locatie(+) zal een nieuw blad gestart worden. 

#PageBreak - Bij wijziging van de kabelnaam zal een nieuw blad gestart worden. 

 

Voorkomen van een bladwissel (PageBreak) binnen de Grafische kabellijst 

Binnen de Grafische kabellijst kunt u een bladwissel voorkomen binnen een kabel, uitgezonderd de eerste 
kabel op een blad. 

Bijvoorbeeld, er is een kabel getekend op de Grafische kabellijst, maar er zijn zoveel kabeladers dat de 
kabel niet op het blad past. In dat geval is het onvermijdelijk dat er een bladwissel plaatsvindt  
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Indien een kabel op de Grafische kabellijst is getekend, kan de tweede kabel op hetzelfde blad starten. 
Deze kabel moet dan op het volgende blad verder lopen. In dit geval kunt u forceren dat de tweede kabel 
op een nieuw blad start. 

Om een kabel-afbreek te voorkomen kunt u het argument + NoCableSplit aan de  #Pagebreak opdracht 
toevoegen. 

Voorbeelden: 

#Pagebreak +NoCableSplit Voorkomt bladwissel bij kabels. 

#Pagebreak 140020 

+NoCableSplit 

Forceert een bladwissel als de functie(=) verandert, 

maar moet voorkomen worden in een kabel. 

 

#Pagebreak = +NoCableSplit Forceert een bladwissel als de functie(=) verandert, 

maar moet voorkomen worden in een kabel. 

Identiek aan #Pagebreak 140020 +NoCableSplit 

#Pagebreak 0 +NoCableSplit Voorkom het tekenen van kabeladers over meerdere 

bladen (indien mogelijk) 

 Bladwissel als de functie(=) verandert 

#Pagebreak + +NoCableSplit Forceert een bladwissel als de locatie(+) verandert, 

maar moet voorkomen worden in een kabel. 

Identiek aan #Pagebreak 140050 +NoCableSplit 

 

Algemene Kabel Informatie (Kopregel) 

 

De tekstplaatshouders voor het kopregel gebied hebben speciale Attributen. 

¶ Klik  op de Tekenen> Elementen > Nieuwe Tekst  opdrachten. 

Alle Attributen zijn in lijstvorm beschikbaar in het "Attribuut" veld van de Tekst  dialoog. 

 

 

Kabel Kabelnaam zoals W?? (Deze tekstplaatshouder moet beschikbaar 
zijn). 

¶ Klik op de Tekenen> Elementen > Nieuwe Tekst  
opdracht. 

¶ Klap de "Overige" node binnen het "Attributen" veld uit om 
het tekstattribuut te vinden. 

Opmerking: De data met betrekking tot functie(=)/locatie(+) voor 
de Kabel wordt getoond binnen de kabelnaam. Afzonderlijke 
Attributen hiervoor zijn niet beschikbaar. 

Indien de functie(=)/locatie(+) van de kabel gelijk is aan de 
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functie(=)/locatie(+) van het blad wordt de waarde niet getoond. 

Binnen de functie(=)/locatie(+) van het blad wordt de 
functie(=)/locatie(+) van de eerste kabel wel getoond  

 

Altijd de waarden laten zien: 

¶ <geen waarde> voegt de kabelnaam in, Bijvoorbeeld "-W1". 
Indien geen speciale  tekstplaatshouder aanwezig is voor 
functie(=)/locatie(+) zal = en + toegevoegd worden aan de 
kabelnaam. 

¶ "+DL0" en "+DL1" definiëren de manier waarop 
functie(=)/locatie(+)  getoond worden: 

ï "+DL0" voegt altijd de complete referentie in met 
betrekking tot functie(=)/locatie(+), ook als deze 
gelijk is aan de blad gegevens. 

ï "+DL1" voegt de complete referentie met 
betrekking tot functie(=)/locatie(+) toe, als 
functie(=) OF locatie(+) afwijkt 

Indien niets ingesteld is, zullen alleen afwijkende 
waarden getoond worden. 

Functie(=) Indien de kabel functie(=) op een andere plek moet verschijnen dan 
in de kabelnaam moet u een tekstmarker hiervoor op de gewenste 
plek invoegen. 

¶ Klik op de Tekenen> Elementen > Nieuwe Tekst  
opdracht. 

¶ Klap de "Functie & Locatie" node binnen het "Attributen" 
veld uit om het tekstattribuut te vinden. 

Indien uitsluitend een enkele tekst voor functie(=)/locatie(+) 
beschikbaar is, zal deze beide teksten bevatten. 

Locatie(+) Indien de kabel functie(=) op een andere plek moet verschijnen dan 
in de kabelnaam moet u een tekstmarker hiervoor op de gewenste 
plek invoegen. 

¶ Klik op de Tekenen> Elementen > Nieuwe Tekst  
opdracht. 

¶ Klap de "Functie & Locatie" node binnen het "Attributen" 
veld uit om het tekstattribuut te vinden. 

¶ Indien uitsluitend een enkele tekst voor functie(=)/locatie(+) 
beschikbaar is, zal deze beide teksten bevatten 

Type Type uit de type database. 

Buiten de kabeltekst kunt u ook de volgende tekstplaatshouders 
invoegen: 

Type: %s 

Het type zal getoond worden in de type tekstplaatshouder %s en 
deze zal getoond worden als: 

Type: NYY-J 5x1,5 

Voorbeeld: 
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Kabel Type Kabeltype uit de schema module. 

U kunt ook een tekst voor het kabeltype invoegen zoals eerder 
beschreven. 

Omschrijving Omschrijving van de kabel uit de schema module. 

U kunt ook een tekst voor het kabeltype invoegen zoals eerder 
beschreven 

Kabellengte Lengte van de kabel uit de schema module. 

U kunt ook een tekst voor het kabeltype invoegen zoals eerder 
beschreven  

Voorbeeld: "L= %s m" laat de lengte zien als "L= 43 m" als de 

kabellengte is ingesteld op 43 m. 

(grafisch) Het is mogelijk kabels te tonen op een grafische manier en via tekst 
via de kopregel. 

¶ Teken het grafische gedeelte zoals gewenst. 

¶ Sla deze samen met de tekstplaatshouder (ñNormale tekstò 
attribuut) als "Grafische Symbool" op. 

 

Definitie van de kopregel 

 

¶ Voeg de tekst in voor de kabel informatie. 

¶ Maak het grafische symbool aan indien noodzakelijk. 

¶ Selecteer de grafische objecten. 

¶ Voer de Bewerken > Acties > Groeperen opdracht uit. 

¶ Definieer een "Grafisch Symbool". 

¶ Selecteer de objecten voor de kopregel. 

¶ Voer de Bewerken > Acties > Groeperen opdracht uit. 

¶ definieer de objecten als "Macro/Groep". 

 

Kabelader informatie 

¶ Klik Nieuw Tekst  uit het Tekenen menu. 

¶ Klap de "Overige" node binnen het "Attributen" veld uit om het tekstattribuut te 
vinden. 

Kabelader Informatie 

Tekstattribuut 

Context 
gevoelig 

Omschrijving 
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Kabeladernummer JA 

N 

C 
 

c 
 
 

- 

Kabelader nummer. Deze tekstplaatshouder moet 
beschikbaar zijn. 

Indien de tekstplaatshouder met N begint, zal het 
kabeladernummer getoond worden. 

Indien de tekstplaatshouder met C begint, zal de 
Kabeladerkleur getoond worden. 

Indien de tekstplaatshouder met c  (Kleine ñcò) 
begint, zal de kabeladerkleur getoond worden. Is 
die niet beschikbaar, zal het kabeladernummer 
getoond worden  

"-" negeert het kabeladernummer. 

Kabeladerkleur NEE 

C 

C 

Voegt de kleur van de kabelader toe. Als specifieke 
informatie nodig is kunt u "+C" en "+c" zoals 
beschreven gebruiken. 

Kabeladerdoorsnede  Kabeladerdoorsnede 

Signaal type 

Potentiaalnaam 

 

 

De informatie voor de kabeladers en de 
bijbehorende Attributen is realiseerbaar met de 
volgende teksten: 

- Kabelader (Id=180112) (Standaard vlag = +N), 
Slechts eenmalig gebruiken! 

- Kabelader kleur (Id=180130) (standaard vlag= +C)  

- Kabelader doorsnede (Id=180131) (standaard 
vlag= +S) 

Max. 5 teksten voor kabelader kleur en doorsnede 
kunnen gebruikt worden.(Bijvoorbeeld 3 keer kleur 
en twee keer doorsnede). 

 

Positioneer een tekst met attribuut "Kabelader 
kleur" of " Kabelader doorsnede". Type de code 
zoals volgt in de tekstplaatshouder. De tekst wordt 
na het genereren vervangen door de geassocieerde 
tekst: 

"+N" --> Kabeladernummer 
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"+C" --> Kabeladerkleur 

"+c" --> Kabeladerkleur en nummer als het 
kleurveld leeg is 

 "+S" --> Kabelader doorsnede 

"+Q" --> Signaal type van de draad 

"+P" --> Potentiaalnaam voor de draad 

Aderreferentie: Blad-
Functie (=) 

(referentie tekst) 

JA Voegt de bladfunctie(=) in van het blad waarop de 
ader gebruikt is. 

De tekst kan geformatteerd worden door "#n" in te 
voegen, daarmee wordt de tekst op n karakters 
gelimiteerd. 

Aderreferentie: Blad 
locatie(+) 

(referentie tekst) 

JA Voegt de bladlocatie(+) in van het blad waarop de 
ader gebruikt is. 

De tekst kan geformatteerd worden door "#n" in te 
voegen, daarmee wordt de tekst op n karakters 
gelimiteerd 

Aderreferentie Blad JA Voegt het bladnummer in van het blad waarop de 
ader gebruikt is. 

De tekst kan geformatteerd worden door "#fn" in te 
voegen, daarmee wordt de tekst op n karakters 
gelimiteerd 

<f> wordt gebruikt voor opvul nullen of een spatie 

 

Voorbeeld: "# 4" (spatie tussen # en 4): Maximum 
vier karakters. 

Voorbeeld: "#04": Altijd vier karakters, 
geformatteerd met opvul nullen, bijvoorbeeld. 
"0001", "0002", "0003" etc. 

Voorbeeld: #3 voor blad: het bladnummer bestaat 
altijd uit 3 karakters. Indien nodig wordt dit met 
spaties opgevuld. Indien het bladnummer met 
nullen moet worden aangevuld moet u 
"#03".gebruiken 

Aderreferentie:Blad 
referentie (referentie 
tekst) 

 Bladindex van het blad waarop de ader gebruikt is. 

Ader referentie Pad 
(referentie tekst) 

JA Voegt het pad in (binnen het blad ) of het blad 
waarop de kabelader werd gebruikt. 

De tekst kan geformatteerd worden zoals het 
bladnummer. (Zie eerder beschreven 
mogelijkheden). 

Speciale eigenschappen 
voor referentie tekst 

JA 

= 

+ 

s 

I 

Functie(=), locatie(+), blad, bladindex en pad kan in 
afzonderlijke tekst worden vastgelegd zoals eerder 
beschreven of samengevoegd worden met elkaar 
door middel van de volgende Attributen 

1. Alle informatie in een enkele tekst. 

2. Functie(=)/locatie(+) in de eerste tekst, blad 
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p 

<formatteert
ekst> 

index en blad in de tweede tekst. 

Gebruik het "Aderreferentie: Bladindex" 
Tekstattribuut. 

Gebruik de volgende karakters binnen de tekst: 

"=" Functie(=) 

"+" Locatie(+) 

"s" Blad 

"i" Bladindex 

"p" Pad 

# - Formaat 

 

Voorbeeld: 

De tekst met de "Aderreferentie: Bladindex" 
attribuut en de inhoud: 

 sip"Blad: %s%s Pad %s" 

Geeft dit resultaat: 

 "Blad: 10a Pad: 8" 

Aanhalingstekens (" ") achter de gekozen waarden 
geven de wijze van tekstpresentatie aan  

Door deze aanpak kan tekst gebruikt worden zoals 
ñBladò en ñPadò Deze expressie moet met 
aanhalingstekens gebruikt worden. De eerste 
gekozen tekst wordt dan op de plaats van %s 
gebruikt, de volgende tekst bij de tweede %s etc. 

Om de positie van elke tekst vast te leggen moet 
een tekstplaatshouder met het attribuut van de tekst 
geplaatst worden. Deze tekst moet dan de een lege 
tekst bevatten en de definitie. 

 

Voorbeeld: Alle informatie moet in een tekst 
getoond worden: 

1. Het bladnummer moet 4 digits zijn 

-> Aanbevolen: 

Gebruik een tekst met het "Aderreferentie 
Bladindex attribuut en inhoud: 

 =+sip"%s%s Blad: %s%s Pad: %s"#04 => 

Als de tekstplaatshouder wordt  gebruikt voor het 
blad kan de formattering direct plaatsvinden. 

-> niet aanbevolen: 

Tekst met de "Ader referentie: Bladindex" attribuut  
en inhoud Bijvoorbeeld: 

 =+sip"%s%s Blad: %s%s Pad: %s" 

Een tweede tekst met het "Blad" attribuut is 
noodzakelijk waar de formattering van het 
bladnummer gemaakt wordt: 
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 " " #04 

Resultaat: 

 Blad:0010a Pad:8 

2. Het blad moet  4-digits zijn, het pad 2-digits. 

-> Aanbevolen zoals in 1. 

In aanvulling, een tweede tekst met het ñpadò 
attribuut is noodzakelijk op de plek waar de 
formattering voor het padnummer wordt gemaakt:  

 " " #02 

Resultaat: 

 Blad:0010a Pad:08 

 

Voorbeeld: Functie(=)/locatie(+) in een tekst, blad, 
index/pad in een tweede tekst. Het blad moet 4-
digits zijn, het pad moet 2-digits zijn. 

-> Aanbevolen: 

De eerste tekst heeft het "Ader 
Referentie:Bladindex"  attribuut, de inhoud is 
bijvoorbeeld: 

 =+"%s%" #04 

De tweede tekst heeft het als pad attribuut als tekst, 
de inhoud is bijvoorbeeld: 

 Sip"Blad: %s%s Pad: %s" #02 

Grafisch Symbool  Teken de grafische elementen en tekst voor elke 
kabelader. Groepeer de grafische objecten en de 
normale teksten als ñGrafisch Symbool". 

 

Definitie gegevens over het kabelader nummer 

 

¶ Voeg de tekst in over de kabeladerinformatie. 

¶ Maak het grafische symbool aan indien gewenst. 

¶ Selecteer de grafische objecten en de tekst met het ñNormale tekstò attribuut. 

¶ Klik de Bewerken > Acties >Groeperen opdracht. 

¶ definieer de objecten als "Grafisch Symbool". 

 

Indien meer objecten beschikbaar zijn buiten de tekstplaatshouder: 

¶ Selecteer de objecten. 

¶ Klik de Bewerken > Acties> Groeperen opdracht. 

¶ definieer de objecten als a "Macro/Groep". 

De Groep/Blok/Macro met kabelinformatie (Kopregel) moet onder de 
Groep/Blok/Macro voor de kabelader informatie geplaats worden. De afstand tussen 
de tekstplaatshouder voor de kabelnaam en de kabelader bepaalt de afstand tussen 
twee kabels als meer dan een kabel op de Grafische kabellijst moet verschijnen. 
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De afstand tussen de Links bestemming en het aantal regels voor het potentiaal 
kabeladers op het blad bepalen of de Grafische kabellijst in X of de Y richting. Deze 
afstand definieert ook de bladwissel indien noodzakelijk. 

 

 

 

Informatie over het linker doel 

 

¶ Klik op de Tekenen> Elementen > Nieuwe Tekst opdracht 

¶ Selecteer het attribuut voor deze tekstplaatshouder uit de Overige sectie in het 
"Attribuut" veld. 

Het linker doel kan optioneel als tekst of als grafisch object worden gedefinieerd (. Er 
wordt een symbool uit de schema module aangesloten). 

 

 

Linker doel Positie van het linker doel van de kabelader 1???. Deze tekst 
moet beschikbaar zijn. 

¶ Geeft aan hoe de functie(=)/locatie(=)van de doelen 
getoond moet worden binnen de Grafische kabellijst  

"+DL0" voegt altijd de complete referentie in met 
betrekking tot functie(=)/locatie(+), ook als deze 
gelijk is aan de blad gegevens. 

"+DL1" voegt de complete referentie met betrekking 
tot functie(=)/locatie(+) toe, als functie(=) OF 
locatie(+) afwijkt 

"+DL2" of indien niets ingesteld is, zullen alleen 
afwijkende waarden getoond worden. 

¶ +NoSymbol: Grafische doel symbolen worden niet 
gebruikt, uitsluitend tekst. 

¶ +Route=<Mode> - Deze vlag verwacht een nummer  
<Mode> (=Route-mode) na een is gelijk teken. 

Elk bit van dit nummer  schakelt een routing bit aan of 
uit. 

ï +Route=0: Standaard (Instelling gebruikt tot 
versie V4R1 171). 

ï +Route=1: Voor elk doel wordt een rechte 
eerste routinglijn geplaatst. 

Consequentie: Er worden "dummy-lijnen" 
geplaatst, deze verplaatsen het adernummer, 
of het doel wordt verplaatst om plaats te 
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maken voor de rechte aansluitlijn. 

ï +Route=2: Voeg geen afstand ruimte toe voor 
route lijnen boven en onder elk doel. 

Attentie: 

1) Er is geen ruimte tussen de doelen indien 
dit actief is. Indien het niet geactiveerd is 
(standaard) is er altijd ruimte.. 
2) Indien het doelsymbool een grenslijn 
heeft en de routelijn loopt rond deze 
grens, zal de eerste aansluitlijn op de 
grenslijn geplaatst worden.  

2) Gebruik deze instelling niet als u 
grafische objecten plaatst in uw sjabloon 
(-> gebruik uitsluitend met +NoSymbol). 

ï +Route=3: combinatie van +Route=1 en 
+Route=2 

ï +Route=4: Indien dit bit niet gezet is, is het 
aantal dummy lijnen gerelateerd aan het 
aantal kabelregels (naam, type, omschrijving) 
om rechte lijnen te krijgen. 

ï +Route=7: combinatie van +Route=1 en 
+Route=2 en +Route=4 

 

Opmerking: De ruimte (= dummy-lijnen) tussen de klemmen of 
kabeladers worden geforceerd door de doelen en kabels in de 
grafische klem aansluitlijst. 

Om een Grafische Klemmen en grafische kabellijst (SEE 2000-
stijl) zonder ruimte tussen klemmen en kabeladers te krijgen 
kunt u de vlag "+ROUTE=7" in beide sjabloonteksten "grafisch 
doel Links" (id=180124) en "grafisch doel Rechts" (id=180150) 
gebruiken 

Doel referentie: 
Functie(=)/Locatie(+)/Blad/Pad 
(Linker doel) 

Indien functie(=)/locatie(+) blad index en pad niet getoond moeten 

worden voor de kabelader (indien noodzakelijk als extra)maar voor 

het linker doel kunt u dit definiëren als beschreven in Definitie 

gegevens over het kabelader nummer met betrekking tot de referentie 

teksten. 

De volgende tekst Attributen moeten gebruikt worden: 

- Doelreferentie: Functie(=) 

- Doelreferentie: Locatie(+) 

- Doelreferentie: Blad 

- Doelreferentie: Bladindex 

- Doelreferentie: Pad 

Invoegen grafische doelen Indien grafische doelen noodzakelijk zijn zullen twee routes en 
een tekst nodig zijn (zoals in de grafische klem-aansluitlijst) om 
te bepalen waar de symbolen gepositioneerd moeten worden 
en hoe de draden moeten verschijnen. 
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1. Eerste route: Minimum verbinding route (ID 180125) 

De route moet een verbinding tonen vanaf de plek waar de 
tekst van de eerste klem verschijnt naar de plek waar e 
aangesloten component verschijnt. 

Indien noodzakelijk moet deze route verlengd worden naar het 
eerste aansluitpunt van de component terwijl de grafische 
klem-aansluitlijst wordt gegenereerd. Uitsluitend verticale of 
horizontale lijnen zijn toegelaten. 

2. Tweede route: Route voor de afstand (ID 180126) 

 

Indien verschillende verbindingen bestaan bepaalt deze route 
de afstand tussen de aansluitlijnen. Meer precies, het verschil 
tussen X en Y waarden definieert de afstand tussen de 
verbinding verleng lijnen. 

De minimum verbinding route en de route voor de afstand 
moeten een gemeenschappelijk eindpunt hebben. 

3. Doeltekst ("Grafisch Doel Links" attribuut) (ID 180124) 

De tekst bepaald waar het referentiepunt voor de component 
gelokaliseerd is. 

 

Formattering van grafische 
doelen: Toon tekst welke niet 
getoond is binnen het schema 

In het geval dat u de zichtbaarheid uitgeschakeld hebt van de 
componentnaam of het klemnummer binnen het schema zal 
deze tekst ook binnen de grafische klemaansluitlijst 
onzichtbaar zijn als u geen actie onderneemt. 

U kunt controleren hoe deze tekst behandeld worden binnen 
de grafische lijsten door de +SHOW opdracht te gebruiken als 
deel van de ñGrafisch doel Links ñ tekst. 

¶ +SHOW0: De tekst wordt behandeld zoals de 
zichtbaarheid staat ingesteld in het schema. 

¶ +SHOW1: De tekst is altijd zichtbaar, ongeacht de 
instellingen binnen het schema. 

¶ +SHOW2: De tekst wordt behandeld zoals in het 
schema, indien de component onderdeel is van een 
macro groep. Indien de component geen deel uitmaakt 
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van een macro groep kan +SHOW2 uitsluitend in 
combinatie met +G. gebruikt worden 

Formattering van grafische 
doelen: Routing 

Indien de aansluitingen zich niet aan de bovenkant van een 
symbool bevinden worden de verbindingen via de rechterkant 
van de component aangesloten. 

Indien u de tekst "+RT1" in de tekstplaatshouder voor het linker 
doel plaatst, worden de aansluitdraden zo direct mogelijk 
getekend.  

 

Extra instellingen om de routing te beïnvloeden : 

De instellingen worden gemaakt met behulp van de 
tekstplaatshouders "Grafisch Doel Links" en "Grafisch Doel 
Rechts". 

¶ +Route=<Mode> - Deze vlag verwacht een nummer  
<Mode> (=Route-mode) na een is gelijk teken  

¶ +Route=0: Standaard (Instelling gebruikt tot versie 
V4R1 171). 

Gevolg:  

¶ Gevolg: Er worden "dummy-lijnen" geplaatst, 
deze verplaatsen het adernummer, of het doel 
wordt verplaatst om plaats te maken voor de 
rechte aansluitlijn 

 

 

2) Tussen de doel symbolen wordt ruimte 
vrijgemaakt voor verbindingslijnen. Daardoor 
wordt het mogelijk het symbool indien nodig 
van beide zijden te bereiken. 

¶ +Route=1: Er worden geen dummy lijnen aangemaakt. 
Hierdoor kunnen geen directe eerste routinglijnen voor 
een component aangemaakt worden.  
Dit betekent niet dat er geen dummy lijnen worden 
gemaakt, alleen dat er geen dummy lijnen voor het 
eerste doel worden gemaakt om een rechte aansluiting 
te forceren. 
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¶ +Route=2: Voer geen offset ruimte in om te routen aan 
boven en onderzijde van de component. 
 

Attentie:  
1) Er is geen ruimte tussen de doelen indien dit 
actief is. Indien het niet geactiveerd is (standaard) 
is er altijd ruimte.. 
2) Indien het doelsymbool een grenslijn heeft en 
de routelijn loopt rond deze grens, zal de eerste 
aansluitlijn op de grenslijn geplaatst worden.  

¶ Gebruik deze instelling niet als u grafische objecten 
plaatst in uw sjabloon (-> gebruik uitsluitend met 
+NoSymbol). 

 

Voorbeeld ZONDER +Route=2 

 

Voorbeeld met +Route=2 

¶ +Route=3: combinatie van +Route=1 en +Route=2 

¶ +Route=4: Indien dit bit niet gezet is, is het aantal 
dummy lijnen gerelateerd aan het aantal kabelregels 
(naam, type, omschrijving) om rechte lijnen te krijgen. 

¶ +Route=7: combinatie van +Route=1 en +Route=2 en 
+Route=4 

Opmerking: 

De ruimte (= dummy-lijnen) tussen de klemmen of 
kabeladers worden geforceerd door de doelen en kabels 
in de grafische lijst. 

Om een Grafische Klemmen en grafische kabellijst (SEE 2000-
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stijl) zonder ruimte tussen klemmen en kabeladers te krijgen 
kunt u de vlag "+ROUTE=7" in beide sjabloonteksten" grafisch 
doel Links" (id=180124) en" grafisch doel Rechts" (id=180150) 
gebruiken 

Symbolen worden altijd 1:1 uit de schema module gekopieerd.  

Dit betekent als een schema de volgende situatie toont:  

  

Zal de Grafische kabellijst het volgende resultaat 
produceren.Kabelader W2/2 is aangesloten aan klem X2:2 
vanaf boven en ook naar X1:1 vanaf de onderzijde. 
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Formatteren Grafische doelen: 

Symbool verschaling 
Via de +SF, +SX en/of +SY parameters in de tekstplaatshouder voor 

het linker doel kunt u de symboolverschaling definiëren binnen de 

Grafische kabellijst. 

+SF Definieert een schaalfactor in de X en Y richting 

Voorbeeld: +SF0.8 maakt alle symbolen kleiner met een factor 
van 0.8 

+SX or +SY Definieert de grenzen voor de component in X/Y 
richting. 

Voorbeeld: +SX100 

Indien een symbool breder is dan 100 mm zal het dusdanig 
verschaald worden dat het binnen deze 100 mm past. 

Formatteren Grafisch Symbolen: 

Tonen Groepen 
Indien een doel deel uitmaakt van een groep, zal de invoer 
"+G" ervoor zorgen dat de hele groep geplaatst wordt, en niet 
alleen het aangesloten component in de Grafische kabellijst. 

 

Verplaatsen tekst voor grafische 

doelen 
De componenttekst "Functie(=)", "Locatie(+)", 
"Componentnaam", "Omschrijving" en "Type" kan op andere 
plaatsen getoond worden dan waar ze zich binnen het symbool 
bevinden  

De teksten zijn geplaatst buiten een rechthoek dat de symbool 
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omringt. 

 

Hoe de positie van tekst binnen de Grafische kabellijst sjabloon 
te beïnvloeden: 

¶ Voeg een tekst met "Functie(=)", "Locatie(+)", 
"Componentnaam", "Omschrijving" en/of "Type" 
attribuut in. 

Hint: Indien functie(=)/locatie(+)  management niet actief is, 
hoeft u deze teksten ook niet te plaatsen 

 

Opmerking: Indien de tekstplaatshouder  voor de 
componentnaam de tekens  "=", "+", en "-", de 
functie(=)/locatie(+)  alsook de componentnaam bevat zullen 
deze in deze volgorde verschijnen 

 

¶ Voer een van de volgende parameters in bij de 
tekstplaatshouder voor het linker klemdoel: 

ï "+MTX0" toont de tekst rechts 
naast de component. 

ï "+MTY0" toont de tekst onder de 
component. 

Indien complete groepen onder een klem moeten worden 
geplaatst in de Grafische kabellijst ("+G" in de tekst voor het 
linker doel), zullen componenten op dezelfde hoogte geplaatst 
worden. In dit geval moet u beslissen of de component aan de 
linkerzijde of aan de rechterzijde als eerste zal verschijnen. 

ï "+MTX0" plaatst de tekst rechts 
naast de groep. 

Indien meerdere componenten binnen een groep zijn 
gelokaliseerd op dezelfde X coördinaat, zal de onderste 
component als eerste geplaatst worden. 

ï "+MTX1" plaatst de tekst rechts 
naast de groep. 

Indien meerdere componenten binnen een groep zijn 
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gelokaliseerd op dezelfde X coördinaat, zal de bovenste 
component als eerste geplaatst worden. 

ï "+MTY0" plaatst de tekst onder de 
groep. 

Indien meerdere componenten binnen een groep zijn 
gelokaliseerd op dezelfde Y coördinaat zal het rechter 
component als eerste verschijnen. 

ï "+MTY1" plaatst de tekst onder de 
groep. 

Indien meerdere componenten binnen een groep zijn 
gelokaliseerd op dezelfde Y coördinaat zal het linker 
component als eerste verschijnen. 

¶ Groepeer de componenttekst en de tekst voor het 
linker doel als  "Macro/Groep" symbool. 

¶ Voeg de teksten toe in de Grafische kabellijst. 

Opmerking: Elke component is beschreven met een 
omvattende rechthoek. Deze rechthoeken bepalen het 
balanspunt. Teksten worden relatief ten opzichte van zoôn 
balanspunt geplaatst. De tekstAttributen zoals hoogte, breedte, 
uitlijning (Rechts-uitgelijnd, Links-uitgelijnd, en gecentreerd) 
alsook de draairichting van de tekst worden mee genomen in 
de afweging. 

 

Voorbeeld: +MTY0:Tekeningsjabloon: 

 

 

Voorbeelden: invoegen tekst voor complete groepen: 

 

Schema: 
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 Sjabloon 1 voor Grafische kabellijst: 

In dit voorbeeld, worden 3 teksten gebruikt die het 
genereren van teksten sturen. 

"Doel Links" tekst met inhoud: +G+MTX0
 Rechts-uitgelijnd 

"Componentnaam (-)"tekst met inhoud: =+- 
 Links-uitgelijnd 

"Omschrijving" tekst met inhoud: Omschrijving
 Links- uitgelijnd 

=> dx, dy = verschil tussen tekst voor "Doel links" 
en tekst voor "Componentnaam (-)" 

 

Resultaat: De tekst is rechts georiënteerd. Indien twee 
componenten op de dezelfde coördinaat gevonden 
worden zal de laagste component als eerste getoond 
worden. 

 

 Sjabloon 2 voor Grafische kabellijst: 

¶ Vervang binnen de sjabloon "+MTX0" door "+MTY0". 

Resultaat: De tekst wordt onder de component geplaatst. 
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 Sjabloon 3 voor Grafische kabellijst: 

¶ Vervang binnen de sjabloon "+MTX0" door "+MTX1". 

Resultaat: De tekst wordt rechts naast de componenten 
geplaatst. Indien twee componenten dezelfde Y coördinaat 
bezitten, zal de bovenste component als eerste getoond 
worden. 

 

 Combinaties: Alle definities voor het linker doel die met 
"+" beginnen kunnen met elkaar gecombineerd worden. 

 

Definitie gegevens via het linker doel  

¶ Voeg de tekst in voor het linker doel. 

Indien andere objecten beschikbaar zijn in aanvulling op de tekstplaatshouder voor het linker doel: 

¶ Selecteer de objecten die verantwoordelijk zijn voor de grafische presentatie: Minimum 
verbinding route (ID 180125), Doeltekst (ID 180124). 

¶ Voer de Bewerken > Acties > Groeperen opdracht uit om een "Groep/blok/Macro" te 
maken. 

¶ Integreer alle elementen voor de aanpassing van tekst voor de symbolen in 
Groep/blok/Macro indien gewenst. 

¶ Selecteer alle objecten binnen het "Linker doel " gebied. 

¶ Voer de Bewerken > Acties > Groeperen opdracht uit. 
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¶ Definieer de objecten als een " Groep/blok/Macro ". 

 

Informatie over het rechter doel 

 

De aanpak is identiek aan die voor het linker doel, met het verschil dat de tekstplaatshouder voor het 
rechter doel moet worden gebruikt. 

Doel Rechts Positie van het rechter doel van de kabelader, zoals doel 2???. 
Deze tekst moet beschikbaar zijn. 

Invoegen grafische 
doelen 

Gebruik een tekst met "Grafisch Doel Rechts" attribuut (ID 
180150) als doel tekst. 

 

 

Aantal regels voor Kabeladers 

 

U kunt  het "Aantal regels voor Kabeladers" tekstattribuut onder ñOverigeò. 

 

 

Tekstattribuut Omschrijving 

Aantal regels voor 
Kabeladers 

Deze tekst moet beschikbaar zijn. Aantal regels beschikbaar 
voor Kabeladers op een blad van de Grafische kabellijst 
(Bijvoorbeeld 30 lines). De afstand tussen de tekst voorde 
positie van het linker doel en het aantal regels definieert de 
positie voor de volgende regels(s) voor de Kabeladers in de 
Grafische kabellijst. 

 

 

Tonen van kabels met afscherming in de Grafische kabellijst 

 

Indien u eigen kabelsymbolen gebruikt met afscherming om deze binnen de schemaôs te gebruiken, kan 
het zijn dat u deze ook binnen de grafische kabellijst wilt gebruiken. Dit is mogelijk met de volgende 
methode, deze bestaat uit 3 stappen: 

 

1. Schema 

Elke kabel voor het schema moet een symbool met een componenttekst met het attribuut ñKabelschermò 
bezitten (Dit houdt in, dat u deze tekst aan een kabelsymbool moet toevoegen, en de kabels opnieuw 
moet intekenen.) 

Het is raadzaam dat u het kabelsymbool aanpast dat het scherm bevat. 
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De componenttekst "Kabelscherm" kan de volgende sleutelwoorden bevatten: 

+S="Naam van de symbolengroep" 

Deze naam vervangt de symboolgroep naam ñCablePlanò binnen de tekeningsjabloon voor de Grafische 
kabellijst.  
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Deze wordt door alle afschermingen gebruikt. 

 

-S= Teken de afscherming niet. Dit is hetzelfde effect als dat de Kabelscherm tekst niet bestaat of leeg is  

 

+C=<n> 

waar <n> bepaald welke kabelader (het scherm wordt ook als kabelader/geleider gezien) met het scherm 
verbonden is.  
n=1: De eerste kabelader is verbonden met het scherm 
n=2: De tweede kabelader is verbonden met het scherm 
... 
n=0: De laatste kabelader is verbonden met het scherm 

 

2. Tekeningsjabloon voor de Grafische kabellijst 

Voeg een of twee tekstplaatshouder "Kabelscherm" toe aan de sjabloon voor de Grafische kabellijst. 
Deze tekstplaatshouders markeren de positie van het kabelscherm (Rechts en/of Links). 
Deze tekstplaatshouder-kan de volgende sleutelwoorden bevatten: 

+S="Naam van de symbolenbibliotheek\folder\naam van de symbolengroep" 

De gebruikte bibliotheek is dezelfde als die voor de Schema kabels en heet Cables.SES  

 

In dit voorbeeld kunt u twee groepen herkennen S1 en S2. 

Standaard: +S="Cables\Cableplan\Shield". 

De tekst moet op dezelfde X-coördinaat  worden geplaatst als de tekstplaatshouder voor het grafische 
symbool Links of Rechts. 

Indien deze tekstplaatshouder bestaat, zullen scherm symbolen zoals gedefinieerd in het schema niet 
gebruikt worden. 
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3. Aanmaken  Kabelscherm symbolen voor de scherm-symbolen voor de Grafische kabellijst 

Een kabelscherm binnen de Grafische kabellijst is geconstrueerd met symbolen uit een symbolen groep. 

Een dergelijke symbolengroep bestaat uit 7 symbolen. De standaard symbolengroep moet worden 
opgeslagen in de Cables.SES bibliotheek in de folder CablePlan op de volgende manier: 

Symbool in de 
bibliotheek 

Omschrijving 

Cables\CablePlan\Shield-

Start 
Dit is het startsymbool indien de eerste kabelader niet verbonden is 

met het scherm. 

Cables\CablePlan\Shield-

StartC 
Dit is het startsymbool indien het scherm verbonden is met de 

eerste kabelader. 

Cables\CablePlan\Shield-

Mid 
Dit is het midden symbool indien een kabelader niet verbonden is 

met het scherm. 

Cables\CablePlan\Shield-

MidC 
Dit is het midden symbool indien het scherm met deze kabelader 

verbonden is. 

Cables\CablePlan\Shield-

Free 
Indien er ruimte is tussen twee kabeladers in de Grafische kabellijst 

wordt dit symbool gebruikt om de het scherm optisch te sluiten. 

Cables\CablePlan\Shield-

End 
Dit is het einde symbool indien de laatste kabelader niet verbonden 

is met het scherm. 

Cables\CablePlan\Shield-

EndC 
Dit is het einde symbool indien het scherm verbonden is met de 

laatste kabelader. 

 

 

De symbolen worden binnen de Grafische kabellijst op de volgende manier gebruikt: 
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Elk symbool bestaat uit geometrie en een tekstplaatshouder ñKabelschermò zie de tekst ñSchermò in de 
volgende afbeelding 

 

Deze tekstplaatshouder is nodig om het symbool binnen de sjabloon bovenop de tekst ñKabelschermò te 
plaatsen. De tekst van het eerste symbool wordt geplaatst met een afstand ten opzicht van het vorige 
symbool die bepaald wordt door de afstand tussen de sjabloonteksten "Doel Links" en "Aantal kabelader 
regels " (Id= 180114). Elk kabelscherm symbool moet in de ruimte passen die door deze afstand bepaald 
is. 

 

Snel overzicht: Aanmaken tekeningsjabloon voor de Grafische kabellijst 

 

Verplichte inhoud 

o Elementen van de tekeningsjabloon -> "tekeningsjabloon" symbool 

o Teksten voor eerste bladnummer en bladwissel (optioneel) 
(Bladwissel/PageBreak=, + of -) 

o Kopregel (Header) voor kabel (Naam, Type...) 

o Gegevens over het kabeladernummer 

o Doel links/Doel Rechts 

o Aantal regels voor Kabeladers 

 

Aanmaak tekeningsjabloon 

 

¶ Teken de gewenste grafische elementen en plaats de noodzakelijke tekst. 

¶ Selecteer Alles. 

¶ Groepeer als "Normblad/Template/Tekeningsjabloon". 

¶ Invoegen tekst voor eerste bladnummer en bladwissel (optioneel) 
(Bladwissel/PageBreak =, + or -) 

 

Aanmaak kopregel voor de kabel 
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¶ Groepeer grafische gedeelte en tekst met het ñNormale tekstò attribuut als een 
"Grafisch symbool". 

¶ Voeg de tekst in voor de kabel (met de "Kabel", "Kabel Omschrijving", en "Kabel Type" 
etc attribuut. 

 

Hint: Een tekst met het formaat: 

Type: %s 

Geeft hetzelfde resultaat als Type: NYY 5x1,5. 

 

¶ Groepeer als een "Groep/Blok/Macro" symbool. 

 

Definitie tonen gegevens kabelader nummer. 

 

¶ Groepeer grafische elementen en tekst met het ñNormale tekstò attribuut als een 
"Grafisch symbool". 

¶ Voeg tekst in voor: 

o Kabelader nummer: +c (kleur/nummer) of +C (alleen kleur) of + (alleen nummer) of 
ï (niets) 

o Kabelader doorsnede (optioneel) 

o Functie(=)/locatie(+),Blad, Index, Pad waar de kabelader gebruikt is. (optioneel). 

¶ Groepeer als een "Groep/Blok/Macro" symbool. 

 

Definitie Linker en rechter doelen 

¶ Voeg tekst in met de "Doel links"/"Doel Rechts" attribuut. 

o Indien schemasymbolen moeten worden geplaatst zijn 2 routes en 1 tekst 
noodzakelijk voor de positionering van het symbool  

o  

Definitie afstand verschillende kabels op een blad 

¶ Definieer de afstand via de "Kabelader" tekst in de kabelader informatie en 
"Kabelnaam" in de kabel informatie. 

¶ Definieer de richting waarin kabels en kabeladers verschijnen binnen de 
tekeningsjabloon, gebruik makend van de afstand tussen de "Doel links" en "Aantal 
kabelader regels" tekst in de Kabelader informatie. 

 

¶ Sla de tekeningsjabloon op. 
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¶ Wijs de nieuwe tekeningsjabloon toe aan de Grafische kabellijst met behulp van de 
Eigenschappen opdracht 

Vermelden reserve kabeladers volgens aan kabel toegewezen type 
 

Indien een type (met kabelader informatie) aan een kabel toegewezen is kunnen ook de (nog) niet gebruikte aders 

ingetekend worden. 

 
 

Voeg een neutrale tekst (ID=4) toe aan het tekeningsjabloon. Deze tekst kan de volgende 
inhoud bevatten: 

¶ #Spare  (Beschikbare kabeladers verschijnen in de lijst)  

¶ #Spare=1  (Zelfde als #Spare, Beschikbare kabeladers verschijnen in de 
lijst)  

¶ #Spare=0  (Beschikbare kabeladers verschijnen NIET in de lijst)  

Er werden een aantal tekeningsjablonen meegeleverd die de #Spare optie gebruiken: 

 

¶ Grafische lijst, Grafische kabellijst Horizontaal-NoCableSplit-Kleur-Reserve aders.tdw 

¶ Grafische lijst, Grafische kabellijst Verticaal-NoCableSplit-Kleur-Reserve aders.tdw 

Grafische kabel-klem aansluitlijst (3106) 

Advanced 

De Grafische kabel-klem aansluitlijst is een lijst die het mogelijk maakt de relatie tussen klemmen en 
kabels op een grafische manier te presenteren. Dit gebeurt aan de hand van de eigenschappen zoals 
vastgelegd in een tekeningsjabloon. 
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Aanmaak tekeningsjabloon voor de Grafische kabel-klem aansluitlijst 

 

De tekeningsjabloon voor de Grafische kabel-klem aansluitlijst bestaat uit verschillende gedeelten: 

 

Verplichte inhoud 

 

¶ Elementen van de tekeningsjabloon -> "tekeningsjabloon" symbool 

¶ Teksten voor eerste bladnummer en bladwissel (optioneel) (Bladwissel/PageBreak=, + 
of -) 

¶ Definities voor een kabelgroep 

¶ Definities voor een klemmengroep 

¶ Doel links (alle doelen, uitgezonderd klemmen) 

¶ Doel Rechts (alle doelen, uitgezonderd klemmen) 

¶ Aantal regels voor Kabeladers 

 

Standaard Blad 

 

De objecten van een "Normaal tekeningsjabloon". Deze objecten moeten gegroepeerd 
worden als een symbool van het "Normblad/Template/Tekeningsjabloon". type 

¶ Teken het grafische gedeelte en de tekst zoals gangbaar voor een standaard blad. 

¶ Selecteer de objecten. 

¶ Voer de Bewerken>Acties>Groeperen opdracht uit. 

¶ Integreer de objecten in een tekeningsjabloon  

 

Tekstplaatshouder voor eerste blad of bladwissel (Algemene informatie formattering) 

 

Indien een nieuw blad gegenereerd moet worden voor elke kabel moet er een 
tekstplaatshouder voor Bladwissel (PageBreak) worden ingevoegd. Deze tekst moet het 
ñNormale tekstò attribuut. Bezitten. U kunt deze tekst op elke willekeurige plaats binnen de 
tekeningsjabloon opnemen. De volgende definities zijn beschikbaar: 

 

#PageBegin 
<bladnummer> 

Definieert het start bladnummer voor de grafische lijst. 

#PageBegin ? Bij elke genereer actie zal het systeem om het startbladnummer 
vragen. 

Bijvoorbeeld: 

#PageBegin 100 

Indien u #PageBegin 100 typt, zal de eerste Grafische kabellijst 
automatisch op bladnummer 100 starten. 

#PageBegin ? 

Indien u #PageBegin ?, typt, zal het systeem u vragen welk 
bladnummer gebruikt moet worden tijdens het genereren.. 

 

Definities voor een Kabelgroep 
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Het kabelsymbool (ID=160010) bestaat uit drie blokken: 

Groep 1: Kabelader Links 

 

 

Deze groep bestaat uit: 

¶ Tekst met "Doel links" attribuut, gebruikt om deze groep als linker kabelader te identificeren en zijn 
positie vast te leggen. 

¶ lijn, gebruikt voor het Kabelader nummer, ID 1, zichtbaar in paars; 

¶ verticale lijn, gebruikt om alle kabeladers te verbinden, ID 1, zichtbaar in blauw; 

¶ Minimum verbindingslijn, (zwart/horizontale lijn, ID 180125). 

Net als in de klemmenstrook toont de lijn de verbinding tussen de positie waar de tekst van de 
eerste kabelader werd gevonden naar de positie waar de aangesloten component staat. 

De lijn wordt eventueel verlengd naar de positie waar het eerste aansluitpunt van de componenten 
werd gevonden als de grafische bladen gegenereerd worden. 

¶ Een lijn om de Kabel routing offset te bepalen (zwart/diagonale lijn, ID 180126) 

Indien meer aansluitpunten aanwezig zijn bepaalt deze lijn de afstand tussen de aansluitpunten, 
om precies te zijn de afstand tussen de X en Y waarden die bepaalt hoe aansluitlijnen verlengd 
moeten worden naar de aansluitingen. 

De minimum routing verbindingslijn en de lijn om de kabel routing offset te bepalen moeten een 
gezamenlijk eindpunt bezitten. 

¶ Tekstplaatshouder voor Kabelader nummer (ID 180112) 

¶ Tekstplaatshouder voor Kabelader kleur: (ID 180130) 

¶ Tekstplaatshouder voor Kabelader doorsnede (ID 180131) 

¶ Tekstplaatshouder voor signaaltype en potentiaalnaam 

Positioneer een tekst met attribuut "Kabelader kleur" of "Kabelader doorsnede". Type de code zoals 
volgt in de tekstplaatshouder. De tekst wordt dan bij het genereren uitgewisseld met de 
geassocieerde tekst: 

"+N" --> Kabeladernummer 

"+C" --> Kabeladerkleur  

"+c" --> Kabeladerkleur en nummer indien kleur leeg is  

"+S" --> Kabelader doorsnede  

"+Q" --> Signaaltype van de draad 

"+P" --> Potentiaalnaam voor draad 

¶ U kunt grafische elementen of normale tekst toevoegen. Genereer deze elementen zoals gewenst 
en groepeer ze als "Grafisch symbool". 
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¶ Groepeer alle objecten als ñGroep/Blok/Macroò. 

Groep 2: Kabel 

 

Deze groep bestaat uit: 

¶ De geometrie van de kabel. Genereer de geometrie zoals gewenst, ook tekst kunt u toevoegen. 
Groepeer alles als "Grafisch symbool". 

¶ Tekstplaatshouder voor Kabelnaam, Bijvoorbeeld W??? (ID 180110). 

¶ Tekstplaatshouder voor "Type" (ID 180140) 
Voorbeeld: Type %s" waar de tekstplaatshouder "%s" wordt vervangen door het Kabel type. 

¶ Tekstplaatshouder voor "Omschrijving" (ID 180142) 

Voorbeeld: Des: %s" waar de tekstplaatshouder "%s" wordt vervangen door de Kabel Omschrijving. 

¶ Tekstplaatshouder voor "Kabel type" (ID 180144) 

Voorbeeld: Dim: %s" waar de tekstplaatshouder "%s wordt vervangen door de tekst "Kabel-type". 

¶ Tekstplaatshouder voor "Lengte" (ID 180145) 

Voorbeeld: L= %s" waar de tekstplaatshouder "%s" wordt vervangen door de lengte. 

¶ Groepeer al deze objecten als "Groep/Blok/Macro". 

 

Groep 3: Kabelader Rechts 

 

 

Deze groep bestaat uit dezelfde elementen als de als de Kabelader Links, maar dan gespiegeld. Behalve 
voor de identificatie tekst "Doel Rechts" (ID #180150) welke gebruikt wordt om deze groep als een 
Rechter Kabelader te identificeren en zijn positie te markeren. 

¶ Groepeer al deze objecten als ñGroep/Blok/Macroò. 

 

Definities van een klemmengroep (ID=16000) 
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Deze groep bestaat uit: 

¶ Een tekst #Syb0 (attribuut ñNormale tekstò), welke de startpositie voor het symbool voor de 
klemmenstrook definieert. 

¶ Een tekst #Syb1 (attribuut ñNormale tekstò), welke de eindpositie voor het symbool voor de 
klemmenstrook en de startpositie van het klem nummer symbool. 

¶ Een tekst #Syb2 (attribuut ñNormale tekstò, welke de eindpositie voor het klemsymbool definieert 

¶ De tekstplaatshouder voor functie (=) (ID 14020) 

¶ De tekstplaatshouder voor locatie(+) (ID 14050) 

¶ De tekstplaatshouder voor klemmenstrooknaam (- componentnaam) (ID 16010) Bijvoorbeeld -X1 

¶ Een grafisch symbool voor de klemmenstrook (zie de groene rechthoek met tekst X1). 

Dit symbool kan tekst bevatten met attribuut ñNormale tekstò indien gewenst. Genereer deze 
elementen zoals normaal. Groepeer ze als "Grafisch symbool". 

1. Een grafisch symbool voor de klem (zie de zwarte rechthoek met tekst 1). 

Dit symbool moet bevatten: 

- de tekstplaatshouder voor het klemnummer (ID 180140) Bijvoorbeeld 1. 

- Een verbindingssymbool  voor aansluitpunt 0 (ID 22000) Bijvoorbeeld 01 

- Een verbindingssymbool  voor aansluitpunt 1 (ID 22001) Bijvoorbeeld 02 

- extra geometrie 

¶ Genereer deze elementen zoals normaal.  

¶ Groepeer ze als "Grafisch symboolò (ID=180180). 

¶ Selecteer nu al deze objecten en groepeer ze als Klem (ID=16000) 

 

Uitgebreide instellingen om het gedrag van de grafische lijst te sturen  

De #Flags opdracht kan gebruikt worden om het gedrag van de lijst aan de wensen aan te passen. 

Houdt rekening met:  

- niet alle combinaties van  #Flags <instellingen> zijn mogelijk of werken zoals verwacht 

- Het is afhankelijk van de situaties binnen het schema of grafische presentaties zoals verwacht gegenereerd kunnen 

worden. 

Hoe moet de  #Flag opdracht gebruikt worden 

Algemene syntax: 
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#Flags Line=<bit waarde> Term=< bit waarde > OwnTerminal=< waarde > OwnTarget=< waarde > MaxCable=< 

waarde > 

Voorbeeld en standaard  (indien opdracht niet aanwezig is) 

   Flags Line=0 Term=0 OwnTerminal=0 OwnTarget=0 MaxCable=0"  

Het is niet noodzakelijk alle instellingen binnen de #Flag opdracht in te vullen. Indien u instellingen niet wilt 

invullen kunt u ze weglaten. 

Waarde Line=<waarde> 

De waarde voor de  "Line" instelling is een getal tussen 0 en 15. De waarde is afhankelijk van de ingestelde bits. U 

kunt de waarde opzoeken uit volgende tabel. 

 
Value Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 

0 0   0   0   0  

1 1   0   0   0  

2 0   1   0   0  

3 1   1   0   0  

4 0   0   1   0  

5 1   0   1   0  

6 0   1   1   0  

7 1   1   1   0  

8 0    0   0   1  

9 1    0   0   1  

10 0   1   0   1  

11 1   1   0   1  

12 0   0   1   1  

13 1   0   1   1  

14 0   1   1   1  

15 1   1   1   1  

bit0 = 0:   Er wordt een nieuw lijn gepositioneerd  aan de rechterkant van alle elementen van de 
vorige lijn. Dit is beter voor het overzicht, maar kost meer ruimte. 

bit0 = 1:   De volgende lijn wordt automatisch op een ruimte besparende manier geplaatst. Voor 
een tekeningsjabloon waarin bijvoorbeeld twee kabels in dezelfde lijn kunnen worden gepositioneerd 
betekent dit het volgende: Indien er ruimte is in de regel waarin de eerste kabel is gepositioneerd  wordt 
deze ruimte gebruikt, het eventueel resterende tweede gedeelte van de tweede kabel wordt dan 
automatisch naar rechts verplaatst.. 

 bit1 = 0:  Binnen tekeningsjablonen waarin meer dan twee kabels kunnen worden geplaatst binnen 
dezelfde lijn beïnvloed deze waarde de positie van de kabels. Indien in dit geval meer dan een kabel 
wordt gevonden binnen een van de kabelregels  van een lijn zal de tweede kabel niet verplaatst worden. 

 bit1 = 1:  Binnen tekeningsjablonen waarin meer dan twee kabels kunnen worden geplaatst binnen 
dezelfde lijn beïnvloed deze waarde de positie van de kabels. Indien in dit geval meer dan een kabel 
wordt gevonden binnen een van de kabelregels  van een lijn zal de tweede kabel verplaatst worden zodat 
deze met een rechte lijn getekend wordt. 

bit2 = 0:  Binnen tekeningsjablonen waarin meer dan twee kabels kunnen worden geplaatst binnen 
dezelfde lijn beïnvloed deze volgorde waarbinnen de kabels worden getekend: Plaats de kabels in de 
eerste regel als eerste, ga dan naar de volgende (eerst rechts, dan naar beneden). 

bit2 = 1:   Binnen tekeningsjablonen waarin meer dan twee kabels kunnen worden geplaatst binnen 
dezelfde lijn beïnvloed deze volgorde waarbinnen de kabels worden getekend: Ga eerst naar beneden, 
maak deze kabel de eerste. (Eerst omlaag, dan rechts). 

bit3 = 0:   Gebruik uitsluitend aangesloten kabels en klemmen aangesloten aan deze kabel om de 
lijn te bouwen. 

bit3 = 1:   Gebruik alle klemmen van een klemmenstrook om de lijn te bouwen  (de gehele 
klemmenstrook wordt zichtbaar 

 

Waarde Term=<waarde> 
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"Term=" wordt gebruikt om te sturen of alleen aangesloten klemmen worden gebruikt of  ook niet-aangesloten 

klemmen. 

Ook hier wordt de waarde via een bit ingesteld: 

 
Value Bit 0 

0 0  

1 1  

bit0 = 0:  Teken alle klemmen van een klemmenstrook welke in deze regel-kolom bestaan  

bit0 = 1:  Teken alleen de klemmen van een klemmenstrook die nodig zijn voor deze lijn. 

 

Waarde MaxCable=<waarde> 

MaxCable wordt gebuikt om de kabels te sturen. (kan uitsluitend gebruikt worden in tekeningsjablonen met een 

enkele kabelregel) 

MaxCable=0 Geen limiet voor aantal kabels binnen een lijn.  

MaxCable=1 Gebruik uitsluitend een enkele kabel binnen een lijn  

 

Waarde OwnTerminal=<waarde> 

OwnTerminal wordt gebruikt om de manier te controleren waarop klemmen worden gegenereerd 

OwnTerminal=0  Plaats de klemmenstrook slechts een keer  

OwnTerminal=1  Maak een kopie van de klemmenstrook voor elke lijn waarop deze nodig is. Dit 
houdt in dat klemmenstroken worden opgedeeld en naar de kabel worden verplaatst. 

OwnTerminal=2  Maak een kopie van de klemmenstrook voor elke kabel waarbij deze nodig is. (Dit 
houdt in dat klemmenstroken worden opgedeeld en dat klemmen naar de kabel worden verplaatst. 

Opm.: OwnTerminal vervangt "Term=" bit0 = 1: Teken alleen klemmen van een klemmenstrook welke 
noodzakelijk zijn voor de lijn  

 

Waarde OwnTarget=<waarde> 

OwnTerminal wordt gebruikt om de manier te sturen waarop klemmen worden gegenereerd 

OwnTarget =0 Plaats doel-componenten eenmalig  

OwnTarget =1 Maak een kopie van een doelcomponent  voor elke lijn, indien gebruikt. Dit betekend dat 
een component niet (direct) aan meerdere kabels aangesloten kan worden, maar per kabel zal 
verschijnen en dan aangesloten aan die kabel.  

OwnTarget =2 Maak een kopie van een doelcomponent voor elke kabel , indien gebruikt . Dit betekent 
dat elke kabel een kopie van het doel symbool krijgt. 

 

Centreren van kabellijnen 

Voor kabel-klem aansluitlijsten met een enkele kabel is het mogelijk een kabel precies in het midden van 
de horizontale lijn in te tekenen die de kabeladers voorstelt.  

De controle vindt plaats met de #CenterCable opdracht welke aan het tekeningsjabloon wordt 
toegevoegd. 
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Attentie: In kabel-klem aansluitlijsten met meer dan een kabel is de kans groot dat dat de #CenterCable opdracht 

niet juist functioneert. 

Hoe moet de #CenterCable opdracht gebruikt worden: 

Algemene dingen om te weten: Een ñlijnò binnen de kabel-klem aansluitlijst betekent de combinatie van 
kabeladers, klemmen en doelen. De opbouw van een lijn start met een eerste kabel. Indien de volgende 
kabel een gemeenschappelijk doel of klem heeft zullen de kabels gecombineerd worden.  

"Centreren" van de kabel betekent dat de software zal proberen de kabels zodanig te verplaatsen dat ze 
in het midden van de horizontale lijnen staan. 

Opdracht Resultaat 

Opdracht niet aanwezig of #CenterCable=0 

Dit is de oorspronkelijke situatie.  

              
                   #CenterCable=0 of niet aanwezig 

#CenterCable=1 

De kabel wordt gecentreerd binnen de 
horizontale lijn die de kabeladers 
vertegenwoordigt.  

Indien en klemmenstrook per kabel aanwezig 
is zal het resultaat goed zijn. Indien meer dan 
een kabel aan dezelfde klemmenstrook is 
aangesloten kan het resultaat niet zoals 
verwacht zijn. 

De #CenterCable=1 opdracht heeft extra 
parameters uit de #Flags opdracht nodig. 

Houdt rekening met:  

- Niet alle combinaties van  #Flags <instellingen> 

zijn mogelijk of werken zoals verwacht 

- Het is afhankelijk van de situaties binnen het 

schema of grafische presentaties zoals verwacht 

gegenereerd kunnen worden. 

 

  
                         #CenterCable=1 
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#CenterCable=2 

De kabel wordt aan de horizontale lijn 
gecentreerd die de kabeladers laat zien.  

In aanvulling hierop zal een klemmenstrook 
verdeeld worden indien deze aangesloten is 
aan meerdere kabels. De klemmenstrook 
gedeeltes worden zo verschoven dat rechte 
paden tussen klemmen en aangesloten 
componenten mogelijk zijn.  

#CenterCable=2 is de aanbevolen instelling.  

           

                                  #CenterCable=2 

#CenterCable=3 

De kabel wordt aan de horizontale lijn 
gecentreerd die de kabeladers laat zien.  

In aanvulling hierop zal een klemmenstrook 
verdeeld worden indien deze aangesloten is 
aan meerdere kabels. De klemmenstrook 
gedeeltes worden zo verschoven dat rechte 
paden tussen klemmen en aangesloten 
componenten mogelijk zijn.  Ook worden 
evenveel kopieën gemaakt van de aangesloten 
onderdelen als dat er kabels zijn op 
aangesloten. 

Dit is een instelling voor echt complexe 
situaties. 

                    

                  #CenterCable=3 

Tip: In het geval dat u de #Flags opdracht wil gebruiken om het gedrag van de grafische klemaansluitlijst 
te beïnvloeden met een enkele kabel kunnen de volgende hints helpen. 

 

Opmerkingen:  

Niet alle combinaties van  #CenterCable=1 en  #Flags <waarde> zijn mogelijk 

Het automatisch gegenereerde resultaat is geheel afhankelijk van de situatie binnen uw project.. 

#CenterCable=1  overschrijft de instellingen voor  "Line=", "Term=", "OwnTerminal=", 
"OwnTarget=" en "MaxCable=" in de "#Flags" opdracht niet. 

#CenterCable=2  overschrijft de instellingen in de "#Flags" opdracht  

"Line=" bit0 = 0: De links naar rechts positie van de volgende lijn wordt berekend met inachtneming van 
alle kolommen van de laatste lijn.  

"Line=" bit1 = 0: Indien meer dan een kabel werd gevonden binnen dezelfde kabelregel zal de tweede niet 
verschoven worden. 

"OwnTerminal=2": Maak een kopie van een klemmenstrook voor elke kabel (deel de klemmenstrook op) 

"OwnTarget =1": Maak een kopie van een doelcomponent voor elke lijn (lijn niet kopiëren) 

=> #CenterCable2 is een combinatie van #CenterCable=1 en de instellingen van #Flags zoals eerder 
vermeldt. 
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#CenterCable=3" overschrijft  de instellingen  van #Flags zoals vermeldt in  #CenterCable=2 en 
aanvullende:  

"MaxCable=1": Gebruik een kabel in een lijn  

"OwnTarget =2": Maak een kopie van de doelcomponent voor elke kabel.  

=> #CenterCAble3 is een combinatie van #CenterCable=1 plus de instellingen van  #Flags zoals vermeldt 
in  #CenterCable=2 en eerder. 

In aanvulling op  #CenterCable moet u de #Flags opdracht aanpassen aan de specifieke situatie van uw project. 

 

Regels om kabel- en klemsymbolen in te voegen in de tekeningsjabloon  

Binnen de grafische kabel-klem aansluitlijst worden symbolen in een lijn van boven naar beneden 
geplaatst. 

¶ Start met een klemmengroep(ID 16000), plaats dan een kabel groep (ID 19500), dan weer een 
klemmengroep (ID 16000). Het bovenste eindpunt van de kabelgroep moet op dezelfde positie 
staan als het onderste eindpunt van de klemmengroep. Het onderste eindpunt van de kabel moet 
op dezelfde positie staan als het bovenste eindpunt van de tweede klemmengroep.. 

¶ U kunt meer kabel- en klemgroepen plaatsen.  Het is nodig dat elke klemgroep gevolgd wordt door 
een kabelgroep. De volgorde moet eindigen met een klemmengroep. 

¶ Plaats het linker "Component Doelgroep" (voor niet-klemmen, ID #180124) op zoôn manier dat de 
routinglijn (ID #180125) de lijn voor de laagste kabelader overdekt en dat de eindpunten identiek 
zijn. (paars, ID #1). Dit betekent dat de minimum verbindingslijn in de doelgroep een uitbreiding 
moet zijn van de minimale verlengingslijn in de laagste kabelader. 

¶ Plaats de rechter "Component Doelgroep" (voor niet-klem doelen, ID #180150) op zoôn manier dat 
de routinglijn (ID #180125) de meest rechts nummer lijn (paars, ID #1) overdekt. Dit betekent dat de 
minimale verbindingslijn in de doelgroep een uitbreiding moet zijn van de minimum verbindingslijn 
in de bovenste kabelader. 

¶ Deze set van symbolen zal gebruikt worden als een specificatie voor de grafische lijst waarin elk 
klemsymbool/kabelsymbool het hoofd is van een kolom van klemmen die in de grafische lijst wordt 
gegenereerd. Ook elk kabelsymbool is de kop van een kolom van kabelsymbolen die in d e 
grafische lijst worden gegenereerd. 

Genereren van de grafische lijst door SEE Electrical 

De lijst wordt van links naar rechts gegenereerd. 

Kabels die aan klemmen aangesloten zijn worden binnen een virtueel 2D gebied  gesorteerd. De kabels 
die aan klemmen zijn aangesloten genereren objecten welke in de grafische lijst worden geplaatst van 
links naar rechts. Deze objecten heten ñLijnenò. 

In het aanzicht van boven naar beneden binnen zoôn lijst spreken we van ñkolommenò van kabels en 
klemmenstroken. Een kabel wordt altijd gevolgd door een klemmenstrook en omgekeerd. De hoogste en 
de laagste strook is altijd gereserveerd voor componenten (geen klemmen!), welke de doelen zijn van de 
kabels. 

 

Klemmen aangesloten aan meerdere kabels 

Indien een klem aangesloten is aan meerdere kabels kan het zijn dat de klemmenstrook wordt gesplitst  

Voorbeeld: W1 links X1 en X2, W2 links X2 en X3, W3 links X1 en X3. 

In deze situatie is klemmenstrook X3 gesplitst in twee stukken:  
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[X1] --- W1 --- [X2] --- W2 --- [X3]  

[X1] --- W3 --- [X3]  

 

Definitie van de verbinding tussen doel zijden 

Het linker doel van een Kabel is verbonden met de kabel verbinding symbool 1 en het rechter doel van 
een kabel is verbonden met de kabel verbinding symbool 0. 

Het linker doel van een klem is verbonden met de klem verbinding symbool 1 en het rechter doel van een 
klem is verbonden met de klem verbinding symbool 0. 

Om een correcte lijn van kabels en klemmen te bouwen moet de Rechter Kabelader aangesloten worden 
aan een Linker klem en de Linker Kabelader moet aangesloten worden aan een Rechter klem. 

 

Voorbeeld: 

 

De Kabel -W9 verbindt de schakelaar-S1 met de klemmenstrook -X2. 

We krijgen een conflict, omdat -S1 is aangesloten aan zowel de rechterzijde als ook aan de linkerzijde 
van de kabel. 

Wissel de aansluitingen van -W9:2 om, zodat de hele component -S1 aan de juiste zijde van kabel -W9 
aangesloten is. 

 

In het geval van klemmen, de afzonderlijke klemmen bepalen aan welke zijde van de kabel ze getekend 
worden. 

In voorgaand voorbeeld is -X1:1 is aan de rechterzijde van de kabel getekend, en -X1:2 is aan de 
Linkerzijde van de kabel geplaatst. 

 

Opmerking: Om de Grafische kabel-klem aansluitlijst synchroon te houden met de andere 

klemmenlijsten kunt u het beste de klemmen niet aanpassen. 
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Sorteren van de lijst 

 

Voor tekeningsjabloon met een enkele kabelgroep wordt de sortering gedaan door middel 
van de kabelnaam (inclusief functie(=)/locatie(+). 

Voor algemene tekeningsjablonen: 

¶ De lijst begint met kabels die uitsluitend niet-klem doelen heeft  aan de linkerzijde. 

¶ De kabels in iedere kolom worden van boven naar beneden gesorteerd aan de hand van 
functie(=)/locatie(+) /kabelnaam 

¶ Indien verschillende kabels aangesloten zijn aan dezelfde klemmenstrook worden die kabels in 
dezelfde lijn gesorteerd 

 

Genereren van een lijst 

 

Opmerking: De lijst wordt van links naar rechts getekend. 

 

¶ Print alle kabels van de eerste kolom met zijn doelen, beginnende bij de eerste lijn 

¶ Gebruik een afzonderlijke tekstplaatshouder voor elke kabelkolom en voor elke klemmenstrook 
kolom. Daarom bepalen de tekstplaatshouders het aantal kolommen. 

 

Indien de doelen te groot zijn: 

 

¶ Gebruik een beneden bladwissel en teken gedeelten van de lijn/kabel op het volgende 
blad. 

 

Indien de lijn meer kabelkolommen heeft dan het tekeningsjabloon  

 

¶ Gebruik een side page break op de rechterzijde. 

Het missende gedeelte van de lijn wordt na het begin van de andere lijnen geprint. 
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Materiaal, eenv. Func-Loc sortering (3110) 

Advanced 

Deze lijst is identiek aan de ñStuklijst (3100)ò zoals beschreven op blad 604maar de inhoud wordt 
automatisch gesorteerd op functie(=)/locatie(+)  

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñAanmaken of wijzigen tekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 568 

ñGenereer meerdere lijsten na elkaar en stel volgorde in 

Advanced 

Er is een functie die het mogelijk maakt te bepalen welke grafische lijsten binnen een project gegenereerd 
kunnen worden, en deze vervolgens automatisch te genereren.  

Deze instelling wordt binnen het project opgeslagen.  

¶ Rechts-klik Grafische lijsten binnen de Project verkenner. 

¶  

¶ Klik de Genereren opdracht binnen het pop-up menu. 

Het Genereer Grafische lijsten venster verschijnt. 

 

 

¶ Klik de vakjes aan van de lijsten die u wilt generen.  

U kunt met behulp van deze knoppen elke beschikbare lijst selecteren of de selectie van deze lijst 
opheffen.  

De  en  knoppen geven u de mogelijkheid de volgorde waarin de lijsten gegenereerd worden 
aan te passen.  

De Volgorde Resetten knop gebruikt u als u de standaard volgorde wilt gebruiken. 

De Opslaan instel.  knop slaat de selectie op. 

¶ Druk de Genereren knop om de lijsten te genereren.  

Indien een eerder gegenereerde lijst aanwezig is, zal deze overschreven worden door de nieuwe 
lijst.  



 

686  ¶  Grafische lijsten, algemeen Handleiding SEE Electrical V7R2 

Indien de #NextList [nnnn] opdracht (meer hierover in hoofdstuk Genereer meerdere lijsten na 
elkaar (instellingen binnen tek.sjabloon)) aanwezig is binnen het tekeningsjabloon zal deze 
genegeerd worden tijdens het genereren proces. 

¶ Vanaf V7R2: Ook als u grafische lijsten naar ander modules verplaatst hebt kunnen ze via deze 
opdracht toch gegenereerd worden. 

Genereren van een lijstò zoals beschreven op blad 561 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

 

Materiaal, Func.-Loc. sort (3112) 

Advanced 

Deze lijst is identiek aan de ññOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

 

Materiaal, detail (3102)ò zoals beschreven op blad 606 , maar de inhoud wordt automatisch gesorteerd op 

functie(=)/locatie(+) 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

 

Component Combinatie Aansluitlijst (3220) 

Advanced 

Deze lijst geeft een overzicht van complete componenten doordat alle master en slave informatie wordt 
opgezocht en vervolgens binnen een enkel symbool in deze lijst wordt gepresenteerd. 

 

De Component Combinatie Aansluitlijst wordt gegenereerd met behulp van de symbolen die binnen de 
schemaôs gebruikt zijn Deze worden automatisch omvat met een rechthoek. 

Voor de componenten die bestaan uit meerdere deelcomponenten zoals relais en contacten worden deze 
samen gegroepeerd in de volgorde zoals gevonden in de kanaalindeling binnen de type database. 
Deelcomponenten (zoals relaiscontacten) die niet gebruikt zijn binnen het schema, maar die wel deel 
uitmaken van de hoofdcomponent worden ook in het overzicht opgenomen, maar in dat geval zijn de 
aansluitingen leeg. 

Indien er geen kanaal informatie beschikbaar is, worden de individuele onderdelen gerangschikt volgens 
de volgorde waarin ze in de schemaôs gebruikt werden. 

Indien draadnummers binnen het schema aanwezig zijn worden deze ook in het overzicht opgenomen. 

 

Voorbeeld: 
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Aanmaken tekeningsjabloon voor Component Combinatie Aansluitlijst 
  

Het tekeningsjabloon stuurt de afstand, de richting en de lay-out van de gegenereerde grafische lijst. 

 

Grafisch symbool 

 

Het Grafisch symbool bestaat uit 3 gedeeltes: 
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¶ Ga binnen de Grafische Lijsten naar de Component Combinatie Aansluitlijst en laadt daar het 
tekeningsjabloon. Alleen als u de tekeningsjabloon aanpast binnen deze grafische lijst zijn de juiste 
tekstidôs beschikbaar. 

¶ Teken een lijn (ID 1) en groepeer deze als "Signaallijn". 

 

¶ Deze lijn moet absoluut verticaal zijn. Deze lijn definieert de lengte van de aansluitlijnen (Indien de 
oorspronkelijke lijnen uit andere elementen bestaan worden ze opgenomen binnen de component) 

¶ Teken een lijn (ID 1) en groepeer deze als "Symboolhoogte".  

Deze lijn moet absoluut verticaal zijn. Deze lijn definieert de symboolhoogte.  

¶ Teken geometrie met behulp van de Lijn teken functie (deel van de rechthoek).  

Deze geometrie is nodig om de rechthoeken voor de componenten te kunnen tekenen. 

¶ Groepeer de 3 gedeelten als "Groep\Blok\Macro". 

Buiten de normale tekstplaatshouder binnen de tekeningsjabloon zijn de volgende speciale 
tekstplaatshouders noodzakelijk:  

 

TextIds 

TextId Omschrijving 

180169 Verbindingstekst 

180170 Signaalnaam 

180171 Doelnaam 

180172 Plaatsen afstand 
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TextIds 

TextId Omschrijving 

180173 Plaatsen volgorde 

180174 Start referentie 

180175 Signaal lijn 

180176 Symboolhoogte 

180177 Grafische offset 

180178 Grafische zichtbaarheid 

 

U kunt alle tekstattributen terugvinden in het ñoverige ñ gedeelte van de tekstattributen. 

¶ Voeg een tekst toe met het attribuut "Start referentie" (ID 180174), Bijvoorbeeld "X".  

Deze tekst definieert het startpunt waarop de componenten worden ingevoegd. Ook het gebruikte 
gebied wordt hiermee aangegeven. 

"ex=420; ey=50" of "endx=420; endy=50" definieert de (absolute) x en y waarde van de rechter 
beneden hoek.  

"dx=410; dy=205" definieert het gebied naar het referentiepunt ("Start referentie" tekst. 

 

Opmerking: U krijgt precies dezelfde component indien de rechts /beneden hoek aan de verkeerde kant 
van de start referentie tekst staat (geen rechthoek binnen de tekengrens) Indien geen rechterhoek voor 
plaatsen werd gedefinieerd binnen de tekeningsjabloon, zal de rechter benedenhoek berekend worden uit 
de X- en Y afmeting van het blad  

Eigenschappen: Rechterzijde van tekengebied= (max. x-coördinaat van tekening  - 2*0.03* (max. x-
coördinaat van tekening) en beneden zijde van tekengebied = (min. y-coördinaat van tekening) * 0.101 

 

¶ Voeg een tekst toe met attribuut "Plaatsen afstand" (ID 180172), Bijvoorbeeld dx=15; dy=10.  

Deze tekst definieert de afstand tussen twee componenten in x- en yï richting.  

¶ Voeg een tekst toe met attribuut " Plaatsen volgorde " (ID 180173), Bijvoorbeeld "horizontal".  

Deze tekst definieert de plaats volgorde van componenten. De sleutelwoorden kunnen "horizontal" 
of "vertical" .zijn. Indien dit "horizontal" is, zal de plaatsing van componenten starten van Links en 
doorgaan naar rechts totdat de regel vol is. Daarna wordt weer links gestart totdat ook deze regel 
vol is. Horizontaal is de standaard waarde. 

Indien "vertical" werd gekozen zal het plaatsen van componenten boven beginnen en naar 
beneden aflopen totdat de kolom vol is. Dan wordt de volgende kolom gestart totdat ook deze vol 
is.  

¶ Voeg een tekst toe met attribuut "Grafische zichtbaarheid" (ID=180178), Bijvoorbeeld "Toon 
grafisch".  

Deze tekst definieert of de grafische componenten binnen de rechthoeken verschijnen of niet. Als 
de attribuut aanwezig is, zullen de componenten getoond worden. Is de attribuut er niet, blijven de 
rechthoeken leeg.  

¶ Voeg een tekst toe met de attribuut "Grafische offset" (ID=180177), Bijvoorbeeld "grafische 
offset=5".  
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Deze tekst definieert de offset vanaf de grens rechthoek naar de grafische symbool. De software 
kijkt naar het "=" teken en gebruikt de waarde erachter om de offset te genereren  

¶ Voeg een tekst toe met de attribuut "Verbindingstekst " (ID=180169), Bijvoorbeeld "conn 1".  

Deze tekst definieert de attributen voor de aansluitpuntnaam en de positie hiervan binnen het 
symbool. 

¶ Voeg een tekst toe met de attribuut "Signaalnaamò (ID=180170), Bijvoorbeeld "S1".  

Deze tekst definieert de attributen voor de signaalnaam en de positie hiervan binnen de symbool. 
Dit attribuut kan gebruikt worden om meer informatie over de draad te tonen 

U mag dit attribuut Max. 6 keer binnen de tekeningsjabloon gebruiken, waarbij u de keuze heeft uit 
de volgende teksten: 

ï "+N" --> Kabelader of draadnummer (standaard) 

ï "+C" --> Kabelader of draadkleur 

ï "+c" --> Kabelader of draadkleur, nummer als kleurveld leeg is  

ï "+S" --> Kabelader of draaddoorsnede  

ï "+Q" --> Kabelader of draad signaal  

ï "+P" --> Kabelader of draad potentiaal 

¶ Voeg een tekst toe met het attribuut "Doel naamò (ID=180171), Bijvoorbeeld "T1".  

Deze tekst definieert de attributen voor de doel naam  en zijn positie binnen de symbool. 

 

 

 

Definitie tekengebied voor Component Combinatie Aansluitlijst 

 

Het is mogelijk de grenzen te definiëren voor het plaatsen van componenten. 
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Binnen de tekst met de attribuut "Start referentie" (ID 180174), Bijvoorbeeld "X". Deze tekst definieert het 
startpunt voor het invoegen van componentsymbolen. 

In aanvulling hierop, dit controleert het gebied dat gebruikt wordt voor het plaatsen van componenten 
ex=420; ey=50" of "end x=420; endy=50" definieert de (absolute) x en y waarde van de rechter 
onderhoek. 

"dx=410; dy=205" definieert het gebied naar het referentiepunt van de "Start referentie" tekst. 

Opmerking: U zult een component hebben indien de rechter benedenhoek aan de verkeerde kant van de 
start referentie tekst ligt (Geen rechthoek binnen de tekeninggrenzen). 

Aspect Functie(=) en Aspect Locatie(+) lijsten (3225 /3226) 
 

Deze lijsten maken het mogelijk grafische lijsten te genereren met functie(=)/locaties(+) en de 
bijbehorende beschrijvingen. Buiten de normale tekeningsjabloon tekstplaatshouders zijn de volgende 
twee IDôs ook beschikbaar. Deze IDôs kunnen ook in de andere lijsten gebruikt worden zodat het mogelijk 
is een korte functie(=)/locatie(+) codering te gebruiken binnen het project (schemaôs, paneelbouw) en dit 
verder toe te lichten met een goede beschrijving binnen de grafische lijsten.  

TekstId Omschrijving 

140021 Functie(=) Omschrijving 

140051 Locatie(+) Omschrijving 

 

Kabellijst, gesorteerd (3235) 

Advanced 

Deze lijst bevat informatie over de kabels binnen de schema module. De lijst is bijna identiek aan de aan 
de Kabellijst (3030), echter zijn de kabels op functie(=)/locatie(+) gesorteerd.  

De ñkabellijst, gesorteerdò zal per functie(=) worden gegenereerd in een boomstructuur waarbij een kabel 
meervoudig kan voorkomen. 

Buiten de normale tekstplaatshouders binnen de tekeningsjabloon kunnen de volgende extra 
tekstplaatshouders (ñNormale tekstò attribuut) gebruikt worden. 

ID Omschrijving 

#Lines 30 7.5 Definieert het maximum aantal regels (30) en de 
regel afstand (7.5) ertussen. 

Deze tekst kan op elke willekeurige plek binnen het 
tekeningsjabloon geplaatst worden. 

Opmerking: U kunt het aantal regels en de 
regelafstand wijzigen. 

#160010 Componentnaam (=Kabelnaam in deze lijst  

#160030 FunctionaliteitOmschrijving 

#160040 Type 1 van de kabel 

#160200 Kabelsoort 

#182000 Van (Links) 



 

692  ¶  Grafische lijsten, algemeen Handleiding SEE Electrical V7R2 

#182001 Naar (Rechts) 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

 

Kabel-aderlijst, gesorteerd (3236) 

Advanced 

Deze lijst bevat informatie over de kabeladers binnen de schema module. De lijst is bijna identiek aan de 
aan de Kabeladers lijst (3031), echter zijn de kabels op functie(=)/locatie(+) gesorteerd. 

De ñkabellijst, gesorteerdò zal per functie(=) worden gegenereerd in een boomstructuur waarbij een kabel 
meervoudig kan voorkomen. 

Buiten de normale tekstplaatshouders binnen de tekeningsjabloon kunnen de volgende extra 
tekstplaatshouders (ñNormale tekstò attribuut) gebruikt worden. 

ID Omschrijving 

#Lines 30 7.5 Definieert het maximum aantal regels (30) en de 
regel afstand (7.5) ertussen. 

Deze tekst kan op elke willekeurige plek binnen het 
tekeningsjabloon geplaatst worden. 

 

Opmerking: U kunt het aantal regels en de 
regelafstand wijzigen. 

#120010 Blad 

#120020 Blad index 

#175157 Signaal 

# 175158 Potentiaal 

#160010 Componentnaam (=Kabelnaam in deze lijst (-)) 

#160020 Pad 

#160220 Kabeladerkleur 

#160230 Kabeladerdoorsnede 

#160210 Kabeladernummer 

#182000 Van (Links) 

#182001 Naar (Rechts) 

 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 
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ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

 

Grafische klem-aansluitlijst (3270) 

Advanced 

 

Dit is een speciaal soort formulier, waarin de klemmenstrook informatie gecombineerd wordt met de informatie van 

de opgelegde kabels, draadnummers en aan klemmen aangesloten componenten.  

Deze lijst is uitsluitend in Advanced toegankelijk  

 

 
De grafische klemaansluitlijst is volgens de norm IEC 61082-3: 1994 (Klemmenaansluiting matrix type) 

aangemaakt. 

Bij het genereren van deze grafische klemaansluitlijst kunt u aangeven voor welke klemmenstroken binnen het 

actieve project dit dient plaats te vinden. 

 

Opmerking:  1. Indien bladinformatie wordt ingevoerd nadat de grafische klemaansluitlijst gemaakt is, zullen die 

gegevens behouden blijven in de volgende genereer cycli. 

2. De eerste aansluiting van een klem geeft de tekst door voor de volgende aansluitingen van de klemmenstrook. 

Indien de ñBlad omschrijving 01ò leeg wordt gelaten, zal de klemmenstrook naam hierin verschijnen. 

 
Aanmaken sjabloon voor de grafische klemaansluitlijst 
 
Tekeningsjablonen voor grafische klemaansluitlijst bezitten speciale eigenschappen, vergelijkbaar met de grafische 

klemmenstrook.  

In aanvulling op deze grafische klemmenstrook zijn twee extra "lijnen" en een "tekst" noodzakelijk. Met behulp van 

deze twee gegevens worden de symbolen "aangesloten" aan de klemmen. 
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Er zijn twee soorten grafische klem-aansluit lijsten.  

De ñvasteò indeling en de variabele indeling, deze laatste bouwt de aansluitlijst dynamisch op en bevat precies het 

aantal klemmen dat nodig is. 

 

 
 

Definitie bij variabele grafische klem-aansluitlijst, bijvoorbeeld tekeningsjabloon ñGrafische lijst, Klem-aansluitlijst-

Speciaal2,A3.tdwò 

 

1. Route definitie: Minimale aansluitlijn tussen strook en symbool (ID 180125) 

Deze lijn maakt een verbinding tussen de "klem" in de strook en de plaats waar later het symbool (automatisch) 

geplaatst zal worden. Deze lijn wordt automatisch verlengd naar het eerste aansluitpunt van de component als de lijst 

gegenereerd wordt  
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Opmerking:  Uitsluitend horizontale en verticale lijnen zijn toegelaten. 

 

2. Route: Afstand bepaling tussen twee klemmen (ID 180126) 

 

Deze instelling bepaald hoe de aansluitingen bij een richtingverandering t.o.v. elkaar getekend worden. 

 

 
 

Zijn er meer aansluitingen aanwezig, dient deze lijn als afstandsreferentie tussen de verschillende aansluitingen te 

bepalen, om precies te zijn het verschil tussen X en Y waarden bepaalt de afstand tussen de verbinding verleng 

lijnen. 

 

3. Positie symbool, doel tekst (ID 180124) 

 

 

 

en de tekst hebben deze speciale identificatie. Indien u grafische doelen aan de linkerzijde van de klem wenst, moet 

de tekst de eigenschappen van ñDoel linksò bevatten. 

 

 

Aanmaken sjabloon grafische klem-aansluitlijst: 
 

Het is daarom niet mogelijk dit symbool zelf te maken, u kunt echter een aanwezig symbool aanpassen. 

U kunt het symbool vinden in de symboolbibliotheek "Lijst constructie Set" in de folder " 3270 - Grafische klem-

aansluitlijstò 
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Het complete symbool ziet er zo uit: 

 

 
U kunt symbool gebruiken om wijzigingen te doen of zelf een grafisch klemmen-aansluitschema te maken. 

 

Kabel tekenen binnen de grafische klem-aansluitlijst 
 

Het is mogelijk de kabel zoals deze gebruikt is binnen de schemamodule ook in de grafische lijst te tekenen.  
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Normale presentatie schema en Grafische klem-aansluitlijst  

 

 

 
Nieuwe presentatie, mogelijkheid ook de gebruikte kabel te laten zien. 

 

U kunt de kabel ook in de Grafische klem-aansluitlijst laten verschijnen indien aan de volgende voorwaarden 

voldaan is: 

 

Voorbereidingen aan de symbolen zoals gebruikt binnen het schema: 

¶ Binnen het schema moet het aangesloten symbool (zoals een motor) worden samengevoegd met het 

kabelsymbool en de tussenliggende kabeladers door middel van een groepering als Groep/Blok/Macro. 

Daarbij mogen de kabeladers die tussen de klemmen en het kabelsymbool liggen NIET worden 

opgenomen in de Groep/Blok/Macro groepering. 

Voorbeeld: 
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Voorbereidingen aan het Grafische klem-aansluitlijst tekeningsjabloon 

¶ Om een Grafische klem-aansluitlijst tekeningsjabloon ook de kabels te laten tekenen is het 

noodzakelijk dat de tekst +G wordt toegevoegd aan de tekst met attribuut ñDoel linksò. 

Sla daarna de aangepaste Grafische klem-aansluitlijst tekeningsjabloon op, onder een nieuwe naam. 

Wijs vervolgens de nieuwe lijst toe aan de ñGrafische klem-aansluitlijstò binnen de Grafische lijsten 

sectie van het project. 

 

Er is een grafische klem-aansluitlijst meegeleverd die de kabels laat zien (mits de kabels zoals beschreven in het 

schema samen gegroepeerd zijn met kabeladers en symbool).  

De lijst heet  Grafische lijst, Klem-aansluitlijst -Speciaal1-groepen,A3.tdw. 

Symbolen voor de grafische klem-aansluitlijst 
 

Om symbolen correct aan te sluiten moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is 

dat de aansluitingen "verticaal" zijn. 

 

 
 

Indien een onderdeel deel uitmaakt van een groep hebt u de keuze of u alleen het eerste aangesloten symbool laat 

plaatsen of dat u de complete groep laat zien.  

 

Indien u ñ+Gò invult in de tekstplaatshouder van het linker (externe) doel wordt de groep geplaatst. 

 

Doelsymbolen niet plaatsen 
 

Door de parameter "+NoSymbol" in de tekstplaatshouder voor het linker of rechter doel te plaatsen kunt u het 

plaatsen van de aangesloten symbolen onderdrukken. 

 

Tonen van binnen schema onzichtbare tekst 
 

In het geval dat u de zichtbaarheid heeft uitgeschakeld van een componentnaam of klemnummer binnen de 

schemamodule zal een dergelijke tekst ook binnen de grafische kabellijst of grafische klem-aansluitlijst niet 

zichtbaar zijn aangezien beide lijsten een kopie van de schemasymbolen gebruiken 
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U kunt controleren hoe deze tekst behandeld worden binnen de grafische lijsten door de +SHOW 
opdracht te gebruiken als deel van de ñGrafisch doel Links ñ tekst. 

¶ +SHOW0: De tekst wordt behandeld zoals de zichtbaarheid staat ingesteld in het schema. 

¶ +SHOW1: De tekst is altijd zichtbaar, ongeacht de instellingen binnen het schema. 

¶ +SHOW2: De tekst wordt behandeld zoals in het schema, indien de component onderdeel is van een macro 

groep. Indien de component geen deel uitmaakt van een macro groep kan +SHOW2 uitsluitend in 

combinatie met +G. gebruikt worden 

 

Formattering van grafische doelen: Routing 
 

Indien de aansluitingen zich niet aan de bovenkant van een symbool bevinden worden de verbindingen 
via de rechterkant van de component aangesloten. 

Indien u de tekst "+RT1" in de tekstplaatshouder voor het linker doel plaatst, worden de aansluitdraden zo 
direct mogelijk getekend.  

 

Extra instellingen om de routing te beïnvloeden: 

De instellingen worden gemaakt met behulp van de tekstplaatshouders "Grafisch Doel Links" en "Grafisch 
Doel Rechts". 

¶ +Route=<Mode> - Deze vlag verwacht een nummer <Mode> (=Route-mode) na een is gelijk 
teken  

¶ +Route=0: Standaard (Instelling gebruikt tot versie V4R1 171). 

Consequentie:  

¶ Consequentie: Er worden "dummy-lijnen" geplaatst, deze verplaatsen het 
adernummer, of het doel wordt verplaatst om plaats te maken voor de rechte 
aansluitlijn 

 

 

2) Tussen de doel symbolen wordt ruimte vrijgemaakt voor verbindingslijnen. 
Daardoor wordt het mogelijk het symbool indien nodig van beide zijden te bereiken. 

¶ +Route=1: Er worden geen dummy lijnen aangemaakt. Hierdoor kunnen geen directe eerste 
routinglijnen voor een component aangemaakt worden.  
Dit betekent niet dat er geen dummy lijnen worden gemaakt, alleen dat er geen dummy lijnen 
voor het eerste doel worden gemaakt om een rechte aansluiting te forceren. 



 

700  ¶  Grafische lijsten, algemeen Handleiding SEE Electrical V7R2 

 

¶ +Route=2: Voer geen offset ruimte in om te routen aan boven en onderzijde van de component. 
 

Attentie:  

1) Er is geen ruimte tussen de doelen indien dit actief is. Indien het niet geactiveerd is 
(standaard) is er altijd ruimte 

2) Indien het doelsymbool een grenslijn heeft en de routelijn loopt rond deze grens, zal 
de eerste aansluitlijn op de grenslijn geplaatst worden.  

¶ Gebruik deze instelling niet als u grafische objecten plaatst in uw sjabloon (-> gebruik uitsluitend 
met +NoSymbol). 

 

Voorbeeld ZONDER +Route=2 

 

Voorbeeld met +Route=2 

¶ +Route=3: combinatie van +Route=1 en +Route=2 

¶ +Route=4: Indien dit bit niet gezet is, is het aantal dummy lijnen gerelateerd aan het aantal 
kabelregels (naam, type, omschrijving) om rechte lijnen te krijgen. 

¶ +Route=7: combinatie van +Route=1 en +Route=2 en +Route=4 

 

Opmerking: 

De ruimte (= dummy-lijnen) tussen de klemmen of kabeladers worden geforceerd door de doelen en kabels in de 

grafische lijst Om een Grafische Klemmen en grafische kabellijst (SEE 2000-stijl) zonder ruimte tussen klemmen en 

kabeladers te krijgen kunt u de vlag "+ROUTE=7" in beide sjabloonteksten "grafisch doel Links" (id=180124) en 

"grafisch doel Rechts" (id=180150) gebruiken 

Symbolen worden altijd 1:1 uit de schema module gekopieerd.  

Dit betekent als een schema de volgende situatie toont:  
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de Grafische kabellijst het volgende resultaat zal produceren. Kabelader W2/2 is aangesloten aan klem 
X2:2 vanaf boven en ook naar X1:1 vanaf de onderzijde. 

 
 

Verschalen van symbolen 

 

Via de +SF, +SX en/of +SY parameters in de tekstplaatshouder voor het linker doel kunt u de 
symboolverschaling definiëren binnen de Grafische kabellijst en grafische klem-aansluitlijst. 

+SF Definieert een schaalfactor in de X en Y richting 

 

Voorbeeld: +SF0.8 maakt alle symbolen kleiner met een factor van 0.8 

+SX of +SY Definieert de grenzen voor de component in X/Y richting. 
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Voorbeeld: +SX100 

Indien een symbool breder is dan 100 mm zal het dusdanig verschaald worden dat het binnen deze 100 
mm past. 

Invoegen groepen 

Indien een doel deel uitmaakt van een groep, zal de invoer "+G" ervoor zorgen dat de hele groep 
geplaatst wordt, en niet alleen het aangesloten component in de Grafische kabellijst. 

Invoegen component tekst. 

De componenttekst "Functie(=)", "Locatie(+)", "Componentnaam", "Omschrijving" en "Type" kan op 
andere plaatsen getoond worden dan waar ze zich binnen het symbool bevinden  

De teksten zijn geplaatst buiten een rechthoek dat de symbool omringt. 

 

¶ Voeg een tekst met "Functie(=)", "Locatie(+)", "Componentnaam", "Omschrijving" en/of "Type" 
attribuut in. 

Hint: Indien functie(=)/locatie(+)  management niet actief is, hoeft u deze teksten ook niet te plaatsen 

 

Opmerking: Indien de tekstplaatshouder  voor de componentnaam de tekens  "=", "+", en "-", de 

functie(=)/locatie(+)  alsook de componentnaam bevat zullen deze in deze volgorde verschijnen 

 

¶ Voer een van de volgende parameters in bij de tekstplaatshouder voor het linker klem-doel: 

ï "+MTX0" toont de tekst rechts naast de component. 

ï "+MTY0" toont de tekst onder de component. 

Indien complete groepen onder een klem moeten worden geplaatst in de Grafische kabellijst ("+G" 
in de tekst voor het linker doel), zullen componenten op dezelfde hoogte geplaatst worden. In dit 
geval moet u beslissen of de component aan de linkerzijde of aan de rechterzijde als eerste zal 
verschijnen. 

ï "+MTX0" plaatst de tekst rechts naast de groep. 

Indien meerdere componenten binnen een groep zijn gelokaliseerd op dezelfde X 
coördinaat, zal de onderste component als eerste geplaatst worden. 

ï "+MTX1" plaatst de tekst rechts naast de groep. 

Indien meerdere componenten binnen een groep zijn gelokaliseerd op dezelfde X 
coördinaat, zal de bovenste component als eerste geplaatst worden. 
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ï "+MTY0" plaatst de tekst onder de groep. 

Indien meerdere componenten binnen een groep zijn gelokaliseerd op dezelfde Y 
coördinaat zal het rechter component als eerste verschijnen. 

ï "+MTY1" plaatst de tekst onder de groep. 

Indien meerdere componenten binnen een groep zijn gelokaliseerd op dezelfde Y 
coördinaat zal het linker component als eerste verschijnen. 

¶ Groepeer de componenttekst en de tekst voor het linker doel als  "Macro/Groep" symbool. 

¶ Voeg de teksten toe in de Grafische kabellijst. 

Opmerking: Elke component is beschreven met een omvattende rechthoek. Deze rechthoeken bepalen het 

balanspunt. Teksten worden relatief ten opzichte van zoôn balanspunt geplaatst. De tekstattributen zoals hoogte, 

breedte, uitlijning (Rechts-uitgelijnd, Links-uitgelijnd, en gecentreerd) alsook de draairichting van de tekst worden 

mee genomen in de afweging. 

 

Voorbeeld: +MTY0: 

Tekeningsjabloon: 

 

 

Resultaat: 

 

 

De afstand tussen de tekst voor het linker doel en de componenttekst is ook belangrijk. De tekst voor het 
linker doel moet normaal gesproken precies op de omvattende rechthoek geplaatst worden indien 
"+MTY0" (zie vorig voorbeeld) ï beneden gecentreerd gebruikt wordt  

De componenttekst verschijnt op dezelfde afstand van het punt als van de linker doeltekst in de 
tekeningsjabloon  
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Indien hele groepen ingevoegd worden wordt een nieuwe rechthoek gebruikt als de teksten voor de 
eerste component geplaatst zijn. De tekst van de afzonderlijke componenten worden geplaatst op de X of 
Y coördinaat van het balanspunt van de component ("+MTX" of "+MTY" bepaalt de richting). De 
componenttekst van de volgende component ontvangen een offset in de X of Y richting van de tekst vanaf 
een eerder component. Deze is het resultaat van de afstand tussen de tekst en de tekstplaatshouder voor 
het linker doel. 

Voorbeeld: +MTX1: 

 

 

Voorbeeld: invoegen tekst voor complete groepen: 

Schema 

 

 

Tekeningsjabloon voor grafische klem aansluitlijst 
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In dit voorbeeld, 3 parameters worden voor de component tekst gebruikt: 

"Doel links" tekst met inhoud: +G+MTX0 Rechts-uitgelijnd 

"Component (-)" tekst met inhoud: =+-  Links- uitgelijnd 

"Omschrijving" tekst met inhoud: Omschrijving Links- uitgelijnd 

=> dx, dy = verschil tussen tekst voor "Doel links" en tekst voor "Component (-)" 

 

Resultaat: 

De tekst is rechts georiënteerd. Indien twee componenten op dezelfde X coördinaat bestaan, zal de 
onderste component als eerste vermeldt worden. 

 

Sjabloon 2 voor grafische klem-aansluitlijst 
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¶ Vervang binnen de sjabloon "+MTX0" door "+MTY0". 

Resultaat: de tekst wordt beneden de componenten geplaatst. 

 

Sjabloon 3 voor grafische klem-aansluitlijst 

¶ Vervang binnen de sjabloon "+MTX0"  door "+MTX1". 

Resultaat: de tekst wordt rechts naast de componenten geplaatst. Indien twee componenten op dezelfde 
X coördinaat bestaan, zal de bovenste component als eerste vermeldt worden. 

 

 

Aanmaken sjabloon 

¶ Teken de grafische elementen. 

¶ Plaats de tekst van de tekeningsjabloon. 

¶ Plaats de tekst voor de klemmen, de kabels en de symbolen voor bruggen naast de gegevens voor 
het linker doel zoals beschreven bij. ñAanmaken sjabloon grafische klem-aansluitlijst:ò zoals 
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beschreven op blad 695  
Voeg de gegevens van Linker doel en routing in zoals eerder aangegeven  

¶ Selecteer Alles. 

¶ Groepeer om een tekeningsjabloon symbool te maken". 

¶ Sla de tekeningsjabloon op. 

¶ Wijs de nieuwe tekeningsjabloon toe aan de eigenschappen van de grafische klem-aansluitlijst 

 

Grafische presentatie aan beide zijden 
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Indien u een grafische presentatie aan beide zijden van de klemmenstrook wilt tonen kan dat gedaan 
worden door dezelfde objecten als gebruikt aan de linkerzijde ook voor de rechterzijde toe te passen 

Natuurlijk moet u in dat geval " Kabelader nummer Rechts" in plaats van "Kabelader nummer Links" etc. 
gebruiken  

Een tekst is georiënteerd in de richting van de aansluitpunt van de klem en de andere in de richting van 
aansluitpunt van de doelzijde. 

Teken grafische informatie toegewezen aan elke klem 

 

De regels met betrekking tot het aanmaken van een tekeningsjabloon voor de grafische klem-aansluitlijst 
kunt u terugvinden in het hoofdstuk ñAanmaak tekeningsjabloon voor de Grafische kabel-klem 
aansluitlijstò zoals beschreven op blad 674 

Meerdere klemmenstroken per blad 
 U kunt een tekeningsjabloon aanmaken waarop meerdere klemmenstroken kunnen worden getoond. 
Meer informatie hierover kunt u terugvinden bij ñ 

Meerdere klemmenstroken per bladò zoals beschreven op blad 629  

 

Kabels tekenen als een groep van kabeladers 
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De groepering van kabeladers kan plaatsvinden als de definitie voor een kabelgroep binnen de 
tekeningsjabloon voor de grafische klem-aansluitlijst aanwezig zijn Buiten deze groep moet ook de 
definitie voor het aantal te plaatsen kabels aangepast worden. 

Voorbeeld: In de uitlevering V7R2 bestaat een tekeningsjabloon ñGrafische lijst, Klem-aansluitlijst-A3-NL-
doelLRSYB.tdwò waarbij de kabeladers aan beide zijden gegroepeerd worden.  

In de symbolenbibliotheek ñLijst Constructie Setò kunt u onder folder ñ3270 ï Grafische klem-aansluitlijstò 
een compleet kabel symbool terugvinden. 

 

 

 

Genereren tekeningsjabloon 

¶ Genereer alle noodzakelijke objecten voor de grafische klem-aansluitlijst zoals eerder beschreven. 
(U kunt een bestaand tekeningsjabloon nemen en hieruit de teksten van de kabel wissen). 

¶ Groepeer al deze objecten als ñGroep/Blok/Macroò. 

¶ Genereer de Kabelgroep als volgt: 

 

(De symbolen zijn 90 graden gedraaid) 

 

Het kabelsymbool (ID=1600) bestaat uit 3 blokken:  

ï De routinginformatie van kabel naar doel 

ï De kabel 

ï De routing informatie van kabel naar klemmen 

¶ Nadat u alle drie gedeelten gegroepeerd hebt, groepeer dit als Kabel 

De lengte van deze drie gedeelten samen moet gelijk zijn aan de afstand tussen de geometrie van 
de grafische klem-aansluitlijst en de positie van de tekstplaatshouder "Grafisch Doel Links".  

Verder moet de horizontale lijn in de kabel op dezelfde hoogte als het einde van de lijn voor 
minimale afstand. 



 

710  ¶  Grafische lijsten, algemeen Handleiding SEE Electrical V7R2 

 

¶ Deel 1: Genereer de route informatie van kabel naar doel: 

 

Het gedeelte voor de route informatie van kabel naar doel bestaat uit: 

ï de tekstplaatshouder voor Kabelader nummer Links (ID 180128), Bijvoorbeeld. No. 

ï de tekstplaatshouder voor Kabelader doorsnede (ID 180138) (optioneel) 

ï de minimum verbindingslijn, (zwarte horizontale lijn, ID 180125) 

Net zoals in de grafische klem-aansluitlijst toont de lijn een verbinding tussen de 
posities waar later de tekst voor de eerste kabelader gevonden kan worden naar de 
positie waar de symbool voor de component gevonden kan worden. 

De lijn kan eventueel verlengd worden naar de positie waar het eerste aansluitpunt 
van de component gevonden kan worden als de lijst gegenereerd wordt. 

ï lijn voor Kabelader nummer (paars, horizontale lijn, ID 1 (punt lijn zoals getoond)) 

ï verticale lijn, gebruikt om alle kabeladers te verbinden, ID 1, blauw in dit voorbeeld, 
deze lijn kruist de andere twee lijnen in het gemeenschappelijke eindpunt. 

¶ Groepeer al deze objecten als ñGroep/Blok/Macroò. 

¶ Deel twee: Genereer de kabel: 
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Het deel voor de kabel bevat:  

ï  De geometrie voor de kabel.  

Maak de geometrie aan zoals gewend, U kunt normale tekst toevoegen indien u dit 
wil. Groepeer vervolgens als "Grafisch symbool" 

ï Tekstplaatshouder voor Kabelnaam, Bijvoorbeeld W??? (ID 180110) 

ï Tekstplaatshouder voor "Type" (ID 180140) 

Voorbeeld: Type %s" waar de tekstplaatshouder "%s" vervangen is door Kabel type. 

ï Tekstplaatshouder voor "Omschrijving" (ID 180142) 

Voorbeeld: Des: %s" waar de tekstplaatshouder "%s" vervangen is door de Kabel 
Omschrijving. 

ï Tekstplaatshouder voor "Kabel type" (ID 180144) 

Voorbeeld: Dim: %s" waar de tekstplaatshouder "%s" vervangen is door "Kabel-
type". 

ï Tekstplaatshouder voor "Lengte" (ID 180145) 

Voorbeeld: L= %s" waar de tekstplaatshouder "%s" vervangen is door de lengte 

¶ Groepeer al deze objecten als ñGroep/Blok/Macroò. 

 

¶ Deel 3: Genereer route-informatie van Kabel naar klem 

 

Deze groep bestaat uit dezelfde elementen als Kabelader Links, gespiegeld. 

¶ Groepeer al deze objecten als ñGroep/Blok/Macroò. 

¶ Selecteer de blokken "Routing-informatie van kabel naar doel", "Kabel" en "Route informatie van 
kabel naar klem".  

¶ Groepeer al deze objecten als ñGroep/Blok/Macroò. 

¶ Positioneer het aantal regels bovenop de minimum aansluitlijn. 

¶ Groepeer al deze objecten als "Normblad/Template/Tekeningsjabloon". 

Tonen dat kabeladers op een eerder of volgend blad voorkomen 

 

De grafische klem-aansluitlijst kan informatie genereren die toont of kabeladers of een kabel op een 

eerder  of volgend  blad in gebruik zijn. 

Voorbeeld: 
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In deze tekeningsjabloon moeten twee Groep/Blok/Macroôs voor elke tekstplaatshouder voor Links of 
Rechts Kabel worden toegevoegd: 

¶ groep voor Kabel referentie symbool naar vorig blad; 

¶ groep voor Kabel referentie symbool naar volgend blad. 

Elke kabelreferentie groep bevat de volgende elementen: 

¶ tekst met attribuut "Kabelreferentie laatste " of "Kabel referentie volgende (ligt eraan welke groep u 
bewerkt 

¶ geometrie welke de kruisverwijzing toont, bijvoorbeeld . 

Met de tekst met attribuut "Kabel referentie vorige " of "Kabel referentie volgende " kunt u de positie 
van de kruisverwijzing sturen. Gebruik de volgende sleutelwoorden daarvoor: 

ï +Mode=0 (en andere waarden): Teken geen kabel referentie symbool  

ï +Mode=1: Het referentie-symbool is verplaatst naar het einde van de groepeerlijn 
van de doel routing; 

Indien de verzamellijn van de doel routing een offset bevat krijgen beide 
kabelreferentie symbolen dezelfde offset. 

ï +Mode=2: Het referentie-symbool wordt verplaatst naar het einde van de 
groepeerlijn van de klemrouting; 

Indien de verzamellijn van de klem routing een offset bevat krijgen beide 
kabelreferentie symbolen dezelfde offset. 

ï +Mode=3: Het kabel referentie symbool wordt niet verplaatst (relatief tot de 
kabelnaam). 

Binnen de tekeningsjabloon controleren de volgende vlaggen het gedrag: 
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¶ Indien de kabelnaam Links (id=180127) en Kabelnaam Rechts (id=180130) in de sjabloon elk de 
sub string "+1Kabel" bevatten, wordt de kabel een keer per klemmenstrook getoond (elke 
grafische Kabel heeft uitsluitend een-ader groepering). 

¶ Kabelader-routing: 

De Groep/Blok/Macro voor de Linker Kabel routing bevat twee ader groeperingen, welke elk een 
"KabeladerNumber Links" (id=180128) bevatten (samen met drie lijnen die het "kruis" vormen). 

Indien het "Kabeladernummer Links" een tekst "+Route=1" of "+Route=2" bevatten zal de 
kabelader routing stijl als volgt veranderen: 

ï +Route=1 (standaard): Elke ader groepering lijn krijgt automatisch een offset (dit is 
veiliger omdat lijnen niet eenvoudig over elkaar heen verschijnen) 

ï +Route=2: Indien deze instelling wordt gevonden krijgt de adergroepering lijn 
uitsluitend een offset indien deze een andere adergroepering kruist. 

Het symbool voor de Rechter kabel routing werkt op dezelfde manier , maar gebruikt 
"KabeladerNumber Rechts" (id=180131). 

Opmerking: Indien een kabel op linker en rechter zijde van een klemmenstrook  gebruikt is, (op een 

enkel blad) is het mogelijk dat de referentie symbolen niet correct zijn. 

Lees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

ñFormatteer Attributenò zoals beschreven op blad 571 

Grafische klem-aansluitlijst met EMC en aarde potentialen 

 

Binnen de grafische klem-aansluitlijst is het mogelijk EMC en aarde potentialen te tonen. 
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Regels voor de tekeningsjabloon  : 

U moet in dit geval een tekeningsjabloon gebruiken dat grafische doelen aan de linkerzijde van de 
klemmen genereert. 

De tekst met het "Grafisch Doel Links" en "Grafisch Doel Rechts" attribuut moet de route vlag "+Route=0" 
bezitten, dit betekent dat de ruimte tussen klemlijnen gesloten is. 

Symbool voor de potentiaal 

Er moet tenminste een symbool voor de potentiaal aan de tekeningsjabloon worden toegewezen: 

Het EMC-potentiaal symbool bestaat uit de volgende gedeelten: 

 

3 teksten die de correcte naam van de EMC-potentiaal beschrijven:  

- Functie(=) (id=140020)  

- Locatie (+) (id=140050) 

- Componentnaam(-) (id=160010)  
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De componentnaam moet identiek zijn aan de componentnaam zoals binnen de schema module gebruikt 
is. 

Een aansluit blok 

 

Deze groep moet het volgende bevatten: 

--- Een tekst met het "Brugtype" attribuut 

     Een tekst "Brugtype" en de route lijnen worden gebruikt om een routelijn tussen aansluitpunt van het 
doel naar de EMC potentiaal te maken. 

 

--- de grafische elementen voor het aansluitpunt in de potentiaal. 

¶ Groepeer deze elementen als "Klemmenstrook, brugsegment type 1". 

A Groepeer als additionele grafische elementen: 

 

¶ Teken de grafische elementen 

¶ Groepeer de grafische elementen als "Groep/Blok/Macro". 

¶ Groepeer de 3 teksten, de aansluitingen en de groepeer de toegevoegde grafische elementen als 
"Groep/Blok/Macro" 

 

Opmerking: Het is mogelijk 10 EMC-Potentialen te positioneren binnen een tekeningsjabloon  

 

Belangrijk: Als ñEMC Potentialenò worden gebruikt binnen de schema module, worden deze op dezelfde 

manier gebruikt binnen de grafische klem-aansluitlijst. 

 

Regels voor aanmaak verbindingen naar EMC potentialen 

In de volgende situaties worden EMC-potentialen binnen de grafische klem-aansluitlijst via een 
aansluitpunt verbonden: 

¶ Situatie 1: 
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Een component binnen de schema module is direct verbonden met een EMC-potentiaal. 

Indien deze component een (grafisch) doel component binnen de grafische klem-aansluitlijst is zal 
binnen deze grafische klem-aansluitlijst een extra routing lijn worden gemaakt uit de 
componentaansluiting naar een aansluitpunt van de EMC potentiaal  

¶ Situatie 2: 

Een component binnen de schema module is via een klem met een EMC-potentiaal verbonden. 

Het aansluitpunt van de doelcomponent in de grafische klem-aansluitlijst is direct met de EMC 
potentiaal verbonden. 

De (normale) routing lijnen naar de klem worden niet getekend. 

¶ Situatie 3: 

Een klem binnen de schema module is verbonden met een EMC-potentiaal. De andere verbinding 
van de klem is leeg. 

De linker (altijd de linker) aansluitpunt van de klem is verbonden met de EMC potentiaal. 

¶ Situatie 4: 

Beide verbindingen van een klem zijn met een EMC-potentiaal verbonden  

Beide EMC-potentialen zijn direct verbonden met een route lijn binnen de grafische klem-
aansluitlijst. 

De (normale) routing lijnen naar de klem worden niet getekend. 

 

Belangrijk: 

1) Het is raadzaam EMC-potentialen met de interne verbinding van een klem te verbinden (= 
Rechterzijde in de grafische klem-aansluitlijst). 

Indien dit niet het geval is kunt u de aansluitingen omdraaien met de ñOmwisselen interne 
componentverbindingenò op blad 357 functie. 

2) Er wordt geen draad-of kabelader informatie toegevoegd aan de route lijnen voor verbindingen 
naar EMC potentialen  

3) Indien een potentiaal meer dan een aansluitpunt heeft binnen de grafische klem-aansluitlijst een 
potentiaal brug symbool bestaat binnen de lijst zal een brug getekend worden. Is de klem echter met een 
EMC potentiaal verbonden zal de brug niet worden ingetekend. 

 

 

Grafische (etage) klemmen (3271) 

Advanced 

De Grafische (etage) klemmen lijst maakt het mogelijk een speciaal symbool voor elke klem in te voegen. 
Indien binnen een project zowel enkele klemmen alsook etageklemmen gebruikt zijn zal dit ook duidelijk 
zichtbaar worden binnen de Grafische (etage) klemmen lijst. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een 
diodeklem anders te tonen dan een zekering klem. 
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Opmerking: Met behulp van een kop (header) kan extra informatie met betrekking tot klemmen zichtbaar 
gemaakt worden zoals een start en sluitblok.  

 

Als de grafische (etage) klemmen lijst gegenereerd wordt elke klem, die de juiste tekst bevat, als een 
grafisch symbool getoond. 

 

 

Symbolen die gebruikt worden voor klemmen 

De symboolnaam voor de "grafische klemmenstrookò, (ID 3104) en de grafische klem-aansluitlijst" (ID 
3270) is identiek aan de naam van de folder met symbolen binnen de symbolenbibliotheek ñGrafische 
lijstenò  
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Indien u hetzelfde klemmen symbool wilt gebruiken voor alle klemmen met hetzelfde type kunt u dit doen 
door het veld ñKlemmenstrook symboolò (ID 160450) binnen de schema module te voorzien van de 
gewenste symboolnaam. In het volgende voorbeeld is dat ñ04_D-MTKò . Het is ook mogelijk het 
klemmenstrook symbool direct aan een type te koppelen binnen de type database. In dat geval moet het 
veld met ID 12021300 van de gewenste waarde worden voorzien. 

 

 

Voor de Grafische (etage) klemmen lijst wordt uitsluitend de symboolnaam gebruikt, zonder bibliotheek en 
foldernaam. De gegevens voor de gebruikte symbolenbibliotheek en foldernaam wordt opgeslagen binnen 
de Grafische (etage) klemmen lijst. Daardoor is het vermelden van het gehele pad naar het symbool niet 
noodzakelijk. 

Voor reserveklemmen wordt het standaard klem symbool gebruikt. 

 

Hint: Binnen het Advanced niveau kunt u reserveklemmen, scheidingsplaatjes en eindplaatjes definiëren 
met behulp van de klemmen editor. 

 

Het klemtype gebruiken 

 

¶ Wijs het symbool binnen de type database toe door: 

Á Type de naam in het veld "Symboolnaam voor klemmenstrook afbeeldingò 
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Of (advies) 

Á Selecteer het bewuste symbool via de symboolverkenner door op de DB knop te klikken. 

 

 

De symbolenbibliotheek die binnen de tekeningsjabloon is toegekend en de standaard symbolenfolder 
worden dan doorzocht. 

 

Gebruik van kop (header) en einde symbolen 

 

¶ Bepaal welke kop en einde symbolen gebruikt moeten worden in de tekeningsjabloon 
door de volgende parameters in te vullen: 

+T="<Klemsymboolnaam> +H="<Kopsymbool naam" +E="<Eindesymbool naam>" 

 

Indien u geen kop symbool wil invoegen: 

¶ Vul +H0 achter het klemsymbool voor de Grafische (etage) klemmen lijst, zoals: 

+T="<Naam>" +H0 

 

Indien u het kopsymbool voor elke klem wil plaatsen: 

¶ Voer +H1 in, voorbeeld: 

+T="<Naam>" +H1 

 

Indien u het Einde symbool wil gebruiken dat ingesteld is in het tekeningsjabloon voor de 
Grafische (etage) klemmen lijst achter elke klem: 

¶ Vul +E in, voorbeeld: 

+T="<Naam>" +E 

 

Gebruik het klemsymbool uit de schema module 

 

¶ Definieer een symbool door de "Klemmenstrook symbool" tekst in te vullen. 

Het symbool wordt gezocht in de Grafische (etage) klemmen folder binnen de 
GRAFISCHE LIJST symbool database. 

 

Gebruik van Kop en Einde symbolen 
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¶ Definieer de kop en einde symbolen die gebruikt moeten worden binnen de Grafische (etage) 
klemmen lijst door buiten het symbool het volgende in te stellen: 

+T="<Klem symboolnaam> +H="<Kop  Symbool Naam>" +E="<Einde Symbool Naam>" 

Voorbeeld:  

 

Indien u Kop- en einde symbolen wil definiëren moet u altijd het symbool voor de Grafische (etage) 
klemmen lijst instellen. 

Indien u geen kop symbool wenst: 

¶ Vul  +H0 achter de naam ven het klemsymbool in.: 

+T="<Naam>" +H0 

 

 

Indien u het kopsymbool voor elke klem wil plaatsen: 

¶ Vul +H1 in, i.e.: 

+T="<Naam>" +H1 

 

Indien u het eindsymbool achter elke klem wil plaatsen: 

¶ Enter +E, i.e.: 

+T="<Naam>" +E 

 

Indien u het eindsymbool achter de laatste klem binnen de klemmenstrook wil plaatsen, en het symbool is 
binnen het type toegewezen. 

¶ Voer uitsluitend +E in het schema in voor dit symbool. 

 

Standaard symbool 
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Indien er geen symboolnaam gevonden wordt (niet in het symbool en niet via het type) 

¶ Voeg het "0Terminal" symbool uit de GRAFISCHE LIJSTEN symbolen bibliotheek toe aan de 
tekeningsjabloon. 

 

Bijvoorbeeld: 

#LineSymbol="Grafische lijsten\001-vertikaal-links\0Terminal 

(bij Grafische (etage) klemmen lijst  sjabloon: Grafische lijst, Grafische (etage)klemmen-001-A3-vert-
LR.tdw) 

Hoewel de naam ñ0Terminalò hetzelfde is, ziet het symbool bij verschillende tekeningsjablonen anders uit.  

In dit voorbeeld wordt de tekst  

#LineSymbol="Grafische lijsten\001-vertikaal-links\0Terminal opgenomen binnen de sjabloon ñGrafische 
lijst, Grafische (etage)klemmen-001-A3-vert-LR.tdwò 

 

 

De volgende elementen zijn verplicht om een Grafische (etage) klemmen lijst aan te maken: 

 

o Tekeningsjabloon voor Grafische (etage) klemmen lijst; 

o Symbolen voor de presentatie van klemmen 

o Kop en einde symbolen. 

 

ñLees meer over: 

ñOpenen van een lijstò zoals beschreven op blad 560 

ñTekeningsjabloonò zoals beschreven op blad 951 

òGenereren van een lijstò zoals beschreven op blad 562 

 

Aanmaken tekeningsjabloon voor Grafische (etage) klemmen lijst 

 

Het tekeningsjabloon moet de volgende elementen bevatten: 

De objecten van een "Normaal tekeningsjabloon". Deze objecten moeten gegroepeerd worden 
als een symbool van het "Normblad/Template/Tekeningsjabloon" type 

¶ Teken het grafische gedeelte en de tekst zoals gangbaar voor een standaard blad. 

¶ Selecteer de objecten 

¶ Voer de Bewerken>Acties>Groeperen opdracht uit 

¶ Integreer de objecten in een tekeningsjabloon. 

¶ Een tekst met attribuut "normaal" om aan te geven welk standaard klemsymbool gebruikt 
moet worden, uit welke symbolenbibliotheek en uit welke folder binnen die 
symbolenbibliotheek.  



 

722  ¶  Grafische lijsten, algemeen Handleiding SEE Electrical V7R2 

 

De gebruikte syntax is: 

     #LineSymbol="<symbolen database>\<foldernaam>\<symboolnaam>" 

Voorbeeld: 

#LineSymbol="Grafische lijsten\001-vertikaal-links\0Terminal 

¶ De tekst voor de klemmenstrook met de  "Klemmenstrook" attribuut 

¶ De tekst voor het doel en het regelnummer. 

¶ De gegevens over de kabel(Kabelader symbool) 

¶ De bruginformatie 

¶ De tekst voor de reserveklemmen 

 

 

Doel en Aantal regels 

 

Deze tekst moet gedefinieerd worden 

Definitie van het doel  

 

¶ Voeg een tekst toe met "Doel" attribuut. 

De start markering voor het eerste klemsymbool is ingevoegd in deze tekst. 

 

Voorbeeld: De tekst "55 lines" met het "Aantal klemregelsò attribuut definieert de regelafstanden en de 
richting waarin dit plaatsvindt. Deze informatie wordt uit de onderlinge positie van deze twee teksten 
afgeleid. Daarom moeten deze twee teksten altijd dezelfde X (lijst in horizontale richting) of dezelfde Y 
(lijst in verticale richting)coördinaat bezitten  

 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































