Knihovna EPLAN produktů Omron
Efektivní projektování rozváděčů

• Kratší časové rámce
• Nižší náklady
• Vyšší kvalita

industrial.omron.cz
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Usnadňujeme dokumentaci...

Přehled

Přesné informace o produktech – včetně 2D a 3D prezentací – jsou nezbytné pro efektivní plánování a řízení
návrhu rozváděče až po vytvoření virtuálního 3D modelu. Zajišťují také efektivní výměnu dat, zlepšení celkové
kvality projektu a zrychlují konstrukční proces.
Tvorba dokumentace pro podporu komplexního vybavení může být velkou výzvou – zejména když máte
omezený rozpočet. A je to ještě větší problém, když obchodujete na mezinárodní úrovni a potřebujete
dokumentaci, která vyžaduje pečlivý a přesný překlad.
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Proto nyní společnost Omron nabízí makra pro systém EPLAN. To vám umožňuje přetáhnout myší předem
nakreslené součásti do vlastního dokumentu nebo projektu s cílem vytvářet přesnou a aktuální dokumentaci
rozváděčů a strojů postavených na produktech Omron. Díky knihovně EPLAN můžete přípravu dokumentace
odložit stranou a soustředit se na to, v čem jste nejlepší: navrhovat a sestavovat skvěle zkonstruované rozváděče
a stroje.
Knihovna EPLAN produktů Omron
Na adrese industrial.omron.cz/eplan najdete celou řadu maker pro programovatelné logické automaty, vstupní/
výstupní zařízení, jednotky, relé, zdroje napájení, regulátory teploty, časovače, počítadla a monitorovací produkty
či zařízení pro platformu automatizace Sysmac. V blízké budoucnosti plánujeme přidat další makra.
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EPLAN Data Portal: vaše výhoda pro online dokumentaci
EPLAN Data Portal vám poskytuje online přístup k nákresům a dokumentaci, které lze přetahovat do projektu.
S konfigurací nebo formátováním si nemusíte lámat hlavu – systém udělá všechno za vás, přičemž zlepší kvalitu
systémové dokumentace, sníží náklady a ušetří čas. To může přispět ke zkrácení doby uvedení na trh a zároveň to
může poskytnout standardní zdroj dat, díky nimž se dají dokumenty a plány číst rychleji a snadněji.
Dokumenty a nákresy komponent se vkládají do projektu včas a podle toho, jak jsou potřeba – uživatelé si
tak mohou být jisti, že mají k dispozici nejnovější informace. To snižuje či odstraňuje potřebu dodatků během
výrobního procesu. Výběr komponent je jednodušší, protože uživatelé si mohou snadno vybrat zařízení
a komponenty, aniž by museli prohlížet velké katalogy nebo weby.
Další informace o knihovně EPLAN najdete na adrese industrial.omron.cz/eplan, případně si můžete promluvit
s pracovníky místní kanceláře Omron.
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Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální pozornost společnosti Omron Europe BV, jejich poboček a partnerských
společností, nelze zaručit bezchybnost a úplnost informací popsaných v tomto dokumentu. Vyhrazujeme si právo dokumentaci kdykoli
a jakkoli měnit bez předchozího upozornění.

