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I. Nowe funkcje 

I.A Schematy jednokreskowe 

I.A.1 Funkcja „Zlicz wszystkie identyczne symbole” w schematach ze 
szczegółami symboli 

Standard 

Nowa funkcja Zlicz wszystkie identyczne symbole znajdująca się w oknie dialogowym Właściwości i Parametry 
układu graficznego schematu umożliwia zarządzanie sposobem generowania schematów ze szczegółami 
symboli. Jeżeli opcja zostanie włączona, wówczas schematy zostaną wygenerowane w sposób dotychczas 
przyjęty w SEE Electrical (symbole tego samego typu w obrębie jednego wyjścia będą wyświetlane tylko raz, a 
ponadto zostanie automatycznie dodany tekst informujący o ich liczbie). Jeżeli opcja zostanie wyłączona, 
wówczas nie dochodzi do grupowania symboli. Zostaną wyświetlone wszystkie symbole. Aby zmienić 
kolejność symboli w obrębie jednego wyjścia należy zmodyfikować plik MapOfOutputs.xml znajdujący się w 
folderze Szablony. Plik ten zawiera dodatkowy parametr Kolejność (im niższa wartość, tym wyższy priorytet). 
Jeśli parametr ten nie został zdefiniowany, wówczas zastosowana zostanie kolejność wpisów. 
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II. Ulepszenia 

II.A Schematy jednokreskowe 

II.A.1 Funkcja „Wyklucz z obwodów zabezpieczonych RCD” w schematach ze 
szczegółami symboli 

Standard 

Wprowadzona opcja w programie SEE Electrical V8R3 SP2 "Wyklucz z obwodów zabezpieczonych RCD" została 
również dołączona ze szczegółami symboli. 
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III. Usunięte błędy 

 Problem z pustym atrybutem nazwy symbolu wyświetlanym w oknie Właściwości po zapisie w bibliotece 
symboli za pomocą menu kontekstowego. 

 Przyciski OK i Anuluj znajdujące się w oknach dialogowych poleceń Fazuj i Zaokrąglij znajdują się we 
właściwym miejscu. 

 Polecenia Plany instalacji > Wybierz symbole i Plany instalacji > Oznaczenie kabla zostały przeniesione z 
podstawowej wersji programu (Basic) do wersji standardowej (Standard). 

 Polecenie Aktualizuj instalację dostępne w menu kontekstowym modułu Plany instalacji zostało przeniesione 
do wersji Basic. 

 Adresacje krosowe na wygenerowanych schematach jednokreskowych są prawidłowo dodawane niezależnie 
od wykorzystania symboli RCD. 

 Kopiowanie pomieszczeń z symbolami nie tworzy duplikatów rekordów w bazie danych. 
 Opcja "Wstaw symbol RCD w każdym ( ) obwodzie wyjściowym" pomija wyjścia wykluczone z obwodu RCD. 
 Opcja "Automatyczne rozmieszczanie wyjść wyłączonych z grupy RCD" nie powoduje błędnego przypisania 

wyjść wykluczonych opcją "Wyklucz z obwodów zabezpieczonych RCD". 


