
Bina tesisatları için elektrik planları 
ve ilişkili belgelerin oluşturulması 
amaçlı eksiksiz bir CAD çözümü

SEE Electrical Building+

Dünya genelinde 91.000'üaşkın
kişi IGE+XAO yazılım

paketlerini kullanmaktadır

Shaping the Future
of the Electrical PLM,
CAD and Simulation
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Elektrik tesisatçıları ile küçük ve orta ölçekli inşaat 
şirketlerine yönelik SEE Electrical Building+ uluslararası 

standartlara uygun profesyonel çizimler oluşturmak ve
güvenilir, yüksek kaliteli proje belgeleri sunmak 
isteyen elektrik teknisyenleri için ideal yazılımdır

SEE Electrical Building+ modern 
bir aracın tüm avantajlarını sunar:

• Elektrik tesisatı çizimleri 
oluşturmak için çok kolay arayüz;

•  Aynı arayüz altında tesisat 
çizimleri ve tek hat şemaları;

•  2B pano düzeni olanağı (ek 
Cabinet Layout modülüyle).

SEE Electrical Building+ bina zemin 
planındaki tüm gerekli bilgileri (elektrik
özellikleri, kablolama, devreler ve 
düzen) tanımlama olanağı verir:

• Dağıtım Şemaları bu bilgilere göre 
otomatik olarak oluşturulur;

• Pano Düzeni çizimleri 
elektrik planlarıyla aynı anda 
hızlıca tasarlanabilir;

• Tüm gerekli belgeler kullanıcının 
belirlediği bir biçimde otomatik 
olarak hazırlanabilir.
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Güçlü yönler

Hepsi bir arada çözüm

SEE Electrical Building+ elektrik planları ve bağlantı 
kabloları döşeme planı oluşturmak ve ardından 
panoların dağıtım şemalarını tek hat biçiminde 
hazırlamak için mimari zemin planını oluşturmanızı 
veya içe aktarmanızı sağlar. 2 Boyutlu  Cabinet Layout 
modülünün eklenmesiyle ayrıntılı pano çizimleri doğru 
boyutlarla üretilebilir. 

Aynı uygulama içindeki tüm bu işlevler, tasarımda 
dikkate değer zaman tasarrufu ve işi tamamlamak için 
net, doğru belgeler sağlar.

Tesisat çizimlerine odaklanın

SEE Electrical Building+ bina elektrik tesisatı 
projelerine yönelik en kapsamlı ortamdır.

Kullanıcı dostu, optimize edilmiş 
bir Windows arayüzü

Kullanıcı dostu ve ergonomik olan tüm SEE Electrical 
Building+ komutları elektrik projelerinin oluşturulması 
için özel olarak tasarlanmıştır. Simge kitaplıkları,
şablonlar ve çizim araçlarına doğrudan erişim, her 
kullanıcının zaman zaman da olsa ilk günden itibaren 
çalışır durumda ve üretken olmasını sağlar. Yazılım 
Windows 7, 8 ve 10'un kalemle kontrol işleviyle 
uyumludur ve tüm işlevlere hızlı erişim sağlarken 
optimum okunabilirlik sunan en son Windows ortamıyla 
birlikte çalışır.
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SEE Electrical Building+ Standard

Profesyonel elektrik tesisatı ve dağıtımı tasarımları 
için yüksek değerli bir araç. Basic paket işlevlerine 
ek olarak, Standard düzey çizimlerin üretkenliği 
artıracak şekilde hızlıca hazırlanmasına ve 
etkili biçimde yönetilmesine yardımcı olmak 
için daha geniş bir özellik yelpazesi sunar.

İşlevler:
•  Tip veritabanına erişim;
• Kablo tipi tanımı;
• Kablo kanalı ve otomatik döşeme;
• Devrelerin parametrik tanımı ve adlandırılması;
• Dağıtım şemalarının oluşturulması.

SEE Electrical Building+ Basic

SEE Electrical Building+ Basic ideal giriş 
düzeyinde çözümdür. Sayısız işlevleri ve 
cazip fiyatı, çözümü bina elektrik projeleriyle 
ilgili olan elektrik teknisyenlerinden inşaat 
şirketlerine kolayca erişilebilir hale getirir.

İşlevler:
• Bina planları;
• simge yönetimi;
• kablo tasarımı;
• devre tanımı;
• belgeler.
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CABINET LAYOUT ek modül

CABINET LAYOUT SEE Electrical Building+ 
Standard'ın ek modülüdür ve 2B pano 
düzeni içimlerinin gerçek boyutlarda 
oluşturulmasında uzmandır.

Elektrik teknisyenlerinin dağıtım şemalarına önceden 
yerleştirilmiş olan bileşenleri seçerek düzeni kolayca 
tamamlamasına yardımcı olan kapsamlı bir.

İşlevler:
• Dağıtım şemaları ve pano simgeleri arasında 

Otomatik Senkronizasyon. Şemalara yerleştirilen 
bileşenler bir kabin seçim listesinde gösterilir;

• Bileşenleri yerleştirmek için 
yarı otomatik yöntem;

• Panolara eklenen elemanlar bileşenin 
uzunluğundan ve genişliğinden ya da içe 
aktarılan ve kullanıcı tanımlı simgelerden 
ekipman veritabanı kullanılarak 
hassas bir şekilde ölçeklendirilir;

• Profesyonel belgeler için boyutlandırma 
ve diğer özel CAD işlevleri kullanılabilir;

• Gerektiği ölçüde DIN rayları ve kablo/tel 
kanalları eklenerek BOM'ye dâhil edilebilir.
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www.ige-xao.com
@. info@ige-xao.com

IGE+XAO Group – Türkiye ofisi
Küçükbakkalköy Mah. – Vedat Günyol Cad.
Flora Residence No:1 – Kat:28 D. No:2803
34750 Ataşehir / İstanbul
T. +90 (0) 216 988 1600

IGE+XAO Group – Genel merkez
16 Boulevard Déodat de Séverac
CS 90 312 – 31 773 Colomiers CEDEX
Fransa
T. +33 (0)5 62 74 36 36

30 yılı aşkın deneyim
Satılmış 91.000 lisans

20 ülkede 30 ofis
360 çalışan

 Genel Merkez   Ar-Ge   Alt Kuruluşlar   Destek   Ortaklar

IGE+XAO Group


