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Versiotiedot
Tästä dokumentista löydät CADMATIC Electrical 2021T3 -versiotiedot.

Versiotiedoissa käytetään seuraavia merkintöjä:

l Tiedostojen ja polkujen nimet sekä muuttujat on merkitty kursiivilla.
l Käyttöliittymässä näkyvät käskyt, vaihtoehdot, valinnat ja ikkunoiden nimet on merkitty

lihavoinnilla.

Cabinet Layout

Uudet ja parannetut ominaisuudet

Symboliikka Ensiasennuksen jälkeen ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä kysytään,
mitä symbolistandardia projektissa käytetään. Tämä vaikuttaa siihen,
millaiset symbolivalikot käyttäjälle tulee.

Valinnasta tulee projektien oletusasetus, jonka voi projektikohtaisesti
vaihtaa yleisissä symboliikka-asetuksissa.

Logot Logojen sijoituksessa on muutettu kuvassa olevan logon tunnistamista: kun
uutta logoa sijoittaa kuvaan, jossa on jo logo, ohjelma ehdottaa olemassa
olevan logon korvaamista.

Projektipuu Etsi-puun haaroille on lisätty kontekstivalikot, joiden toiminnot ovat
valitusta haarasta riippuen samat kuin esimerkiksi laite-, johdotus- ja
tuotemallipuissa. Esimerkiksi laitteen saa nyt sijoitettua kuvaan helposti
oman valintalistan kontekstivalikosta.

Lehtien käsittely Asiakaskuvatallennuksen kohdetiedostojen nimeämistä on muutettu:

l Tiedoston nimeen ei enää lisätä mitään automaattisesti. Jos lähde- ja
kohdetiedosto ovat samannimisiä, tallennusta ei tehdä.

l Siirrä lehdet rinnakkain -valinnalle on lisätty Lisää lehtien numeroväli
tiedoston nimeen -asetus, joka lisää samaan kuvatiedostoon
sisältyvien lehtien numerot tiedostonimeen.
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Tietojen kopiointi Tietojen kopiointidialogi on uudistettu. Uudessa Liitä-dialogissa näytetään
vain ne tiedot, joita kopioitavilla objekteilla on. Uudessa dialogissa tehdyt
asetukset saa myös tallennettua oletuksiksi, minkä lisäksi oletusasetukset
löytyvät edelleen yleisistä Electrical-asetuksista.

Symbolien
sijoitus

Symbolien tunnuksen skaalautumista on muutettu: kun projektipuusta
sijoitetaan tyypiltään ei-skaalautuva symboli Sijoita sijainnin laitteet -
toiminnolla, symbolin tunnus ei enää skaalaudu symbolin koon mukaan vaan
pysyy vakiokokoisena.

Tuotemallit Tuotetietojen pinnien ja lisätietojen tuontia tuotemallille on parannettu.

l Tuotetietojen valinnan yhteydessä kysytään, miten pinnit ja lisätiedot
käsitellään: lisätäänkö vain puuttuvat, kirjoitetaanko olemassa olevien
yli vai lisätäänkö ollenkaan.

l Tuo tuotetiedon pinnit ja lisätiedot -painikkeella voi päivittää
tuotetiedon pinnit ja lisätiedot tuotemallille avaamatta
tuotetietodialogia.

Laite- ja
sijaintirajaukset

Rajaustoimintoihin on tehty seuraavat muutokset: 

l Rajauksen ulkoasun symbolin voi valita Layout-valikosta.
l Kun rajauksen ulkoasuun valitaan symboli valikosta, ensin näytetään

symbolivalikkojen työkalurivi.

Korjatut virheet
l Projektipuun kontekstivalikossa oli toimintoja (esim. Muuta kuvan esiintymiä tämän laitteen

esiintymiksi), jotka eivät toimineet tulostustilassa. Nämä toiminnot on nyt poistettu.
l Symbolia sijoitettaessa OK-painike ei toisinaan aktivoitunut, vaikka olisi pitänyt.
l Attribuutin poistaminen symbolien luonnissa kaatoi ohjelman.
l Vaikka yksittäiselle riviliittimelle olisi määritelty kokotiedot esimerkiksi tuotetietona, Piirrä

riviliitinrima  -asetuksissa näytettiin oletusarvot.
l Muuta tuotemallin laitteeksi  -toiminto ei hakenut symbolia silloin, kun sitä ei ollut kuvassa.
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Distribution Board

Uudet ja parannetut ominaisuudet

Symboliikka Ensiasennuksen jälkeen ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä kysytään,
mitä symbolistandardia projektissa käytetään. Tämä vaikuttaa siihen,
millaiset symbolivalikot käyttäjälle tulee.

Valinnasta tulee projektien oletusasetus, jonka voi projektikohtaisesti vaihtaa
yleisissä symboliikka-asetuksissa.

Logot Logojen sijoituksessa on muutettu kuvassa olevan logon tunnistamista: kun
uutta logoa sijoittaa kuvaan, jossa on jo logo, ohjelma ehdottaa olemassa
olevan logon korvaamista.

Projektipuu Etsi-puun haaroille on lisätty kontekstivalikot, joiden toiminnot ovat valitusta
haarasta riippuen samat kuin esimerkiksi laite-, johdotus- ja tuotemallipuissa.
Esimerkiksi laitteen saa nyt sijoitettua kuvaan helposti oman valintalistan
kontekstivalikosta.

Lehtien käsittely Asiakaskuvatallennuksen kohdetiedostojen nimeämistä on muutettu:

l Tiedoston nimeen ei enää lisätä mitään automaattisesti. Jos lähde- ja
kohdetiedosto ovat samannimisiä, tallennusta ei tehdä.

l Siirrä lehdet rinnakkain -valinnalle on lisätty Lisää lehtien numeroväli
tiedoston nimeen -asetus, joka lisää samaan kuvatiedostoon
sisältyvien lehtien numerot tiedostonimeen.

Tietojen
kopiointi

Tietojen kopiointidialogi on uudistettu. Uudessa Liitä-dialogissa näytetään
vain ne tiedot, joita kopioitavilla objekteilla on. Uudessa dialogissa tehdyt
asetukset saa myös tallennettua oletuksiksi, minkä lisäksi oletusasetukset
löytyvät edelleen yleisistä Electrical-asetuksista.

Korjatut virheet
l Jos kuvassa oli useampi kansilehti, täyttöohjelma ei toiminut oikein.
l Keskusten ja ryhmien hallinta -dialogin Keskus- ja Ryhmä-sarakkeiden valinta ei toiminut

oikein.
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Layout

Uudet ja parannetut ominaisuudet

Symboliikka Ensiasennuksen jälkeen ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä kysytään,
mitä symbolistandardia projektissa käytetään. Tämä vaikuttaa siihen,
millaiset symbolivalikot käyttäjälle tulee.

Valinnasta tulee projektien oletusasetus, jonka voi projektikohtaisesti vaihtaa
yleisissä symboliikka-asetuksissa.

Logot Logojen sijoituksessa on muutettu kuvassa olevan logon tunnistamista: kun
uutta logoa sijoittaa kuvaan, jossa on jo logo, ohjelma ehdottaa olemassa
olevan logon korvaamista.

Projektipuu Etsi-puun haaroille on lisätty kontekstivalikot, joiden toiminnot ovat valitusta
haarasta riippuen samat kuin esimerkiksi laite-, johdotus- ja tuotemallipuissa.
Esimerkiksi laitteen saa nyt sijoitettua kuvaan helposti oman valintalistan
kontekstivalikosta.

Lehtien käsittely Asiakaskuvatallennuksen kohdetiedostojen nimeämistä on muutettu:

l Tiedoston nimeen ei enää lisätä mitään automaattisesti. Jos lähde- ja
kohdetiedosto ovat samannimisiä, tallennusta ei tehdä.

l Siirrä lehdet rinnakkain -valinnalle on lisätty Lisää lehtien numeroväli
tiedoston nimeen -asetus, joka lisää samaan kuvatiedostoon
sisältyvien lehtien numerot tiedostonimeen.

Tietojen
kopiointi

Tietojen kopiointidialogi on uudistettu. Uudessa Liitä-dialogissa näytetään
vain ne tiedot, joita kopioitavilla objekteilla on. Uudessa dialogissa tehdyt
asetukset saa myös tallennettua oletuksiksi, minkä lisäksi oletusasetukset
löytyvät edelleen yleisistä Electrical-asetuksista.

Laitteiden
kokotiedot

Laitteiden kokotietojen määrittelyä ja esittämistä on parannettu:

l Kokotiedot esitetään kuvassa skaalattavana symbolina, josta syntyy
esiintymälle aliesiintymä.

l Kun Laitteiden kokotietojen määritys -dialogi avautuu, se näyttää
laitteen senhetkiset kokotiedot.
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l Jos kokotiedot tulevat tuotemallista, tietoja ei muuteta.
l Symbolitoimintoihin on lisätty Laitteiden kokotiedot- ja Poista

laitteiden kokotietoja -toiminnot.
l Valaisintoiminnoista on poistettu Piirrä/päivitä valaisimien

kokotiedot- ja Sammuta valaisimien kokotiedot -toiminnot.

Korkojen hallinta Koronpoimintaa on muutettu siten, että jos valitaan 3D-objekti, korko
otetaan aliesiintymäsymbolin kohdistuspisteestä.

Toiminnot Toimintoihin on tehty seuraavat muutokset:

l Voit nyt muuttaa myös reikien korkotiedotMääritä elementeille
sijoituskorkeustietoja jälkikäteen -toiminnolla.

l Lisää esiintymälle tietoja kuvaan -toimintoon on lisätty Käytä edellistä
offset-arvoa sijoituksessa -valinta.

o Valinta mahdollistaa saman offsetin käyttämisen helposti eri
kuvissa.

o Valintaa käyttämällä symbolia ei tarvitse sijoittaa, vaan se menee
muistissa olevaan suhteelliseen pisteeseen.

o Jos edellistä arvoa ei ole vielä muistissa, valinta ei ole
käytettävissä. Offset-arvo otetaan muistiin symbolin sijoituksen
jälkeen, ja seuraavalla sijoituskerralla valinta on käytössä.

Johdotus ja
merkinnät

Johdotustoimintoihin on tehty seuraavat muutokset:

l Jatkuvan johdotuksen piirtologiikkaa on muutettu: Kun yksi jatkuva
johdotus lopetetaan Enterillä, ei enää lopeteta koko toimintoa vaan
kysytään uuden johdotuksen alkupistettä. Enterin painaminen
ohjelman kysyessä alkupistettä lopettaa toiminnon.

l Johdotus ja merkinnät -työkaluriviin on lisätty uusi painike,
Merkitse/poimi johdotuksen tunnukset, viiteviiva. Toiminnolla voi
lisätä tasokuvaan valittujen johdotusten tunnukset allekkain.

Symbolien
sijoitus

Toisen symbolin viereen sijoitetusta symbolista voi nyt muodostaa
automaattisesti kojeryhmän valitsemalla asetusdialogista Lisää symboli
automaattisesti 3D-kojeryhmään sijoitettaessa viereen -vaihtoehdon.

Ryhmät Ryhmälle voi nyt luoda lisätietoja Lisätietoja kuvan objekteille -toiminnolla.
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Tuotemallit Tuotetietojen pinnien ja lisätietojen tuontia tuotemallille on parannettu.

l Tuotetietojen valinnan yhteydessä kysytään, miten pinnit ja lisätiedot
käsitellään: lisätäänkö vain puuttuvat, kirjoitetaanko olemassa olevien
yli vai lisätäänkö ollenkaan.

l Tuo tuotetiedon pinnit ja lisätiedot -painikkeella voi päivittää
tuotetiedon pinnit ja lisätiedot tuotemallille avaamatta
tuotetietodialogia.

Kerrokset ja tilat Kerrokset ja tilat -projektipuussa voidaan nyt näyttää huoneistot. Tämä
helpottaa tilojen käsittelyä projektipuussa, kun rakennuksessa on paljon
tiloja/kerros (esim. hotellit ja kerrostalot).

Voit lisätä samaan kerrokseen useita huoneistoja ja huoneistoille useita
tiloja, jolloin projektipuu ryhmittelee toisiinsa liittyvät tilat yhteen.

IFC-tiedostoon
vienti

Kuvasta voi nyt tallentaa valitun rakennuksen kerrokset erillisiin IFC-
tiedostoihin. Ohjelma muodostaa tiedoston nimen rakennuksen ja kerroksen
nimien ja mahdollisen valitun suunnittelualueen perusteella.

Plant Modeller -
integraatio

Integraatioon on tehty seuraavat muutokset:

l Laitteiden viennissä voi nyt käyttää asiakastunnusta, mikä mahdollistaa
yhtenevän tunnusformaatin Electricalin ja 3D-mallin välille.
Mäppäysdialogin uusi asetus vaikuttaa kaapelin, laitteen ja sijainnin
sekä kaapelin kohteiden tunnuksiin. Myös CADMATIC eShareen
julkaisu ja eShare-tietojen näyttö seuraavat tätä asetusta.

l Laitteiden koordinaatit saa nyt päivitettyä Plant Modellerista
Electricaliin. Uusi asetus tätä varten löytyy laitteiden vienti-
/synkronointidialogista. Kun asetus on päällä, muutoksia sisältävät
kuvat (vain tasopiirustukset) avataan, jonka jälkeen niihin tehdään
muutokset ja ne jätetään auki. Kuvia ei tallenneta automaattisesti.

l Laitteiden tuontiin on lisätty sarake, joka näyttää Requires electricity -
attribuutin arvon, jonka perusteella listan voi järjestää.
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Korjatut virheet
l Vaikka yksittäisille kaapeleille antoi omat tunnuksensa johdotuspakettia piirrettäessä, kaikki

kaapelit saivat ensimmäisen kaapelin tunnuksen.
l Määrälaskenta ei toiminut, jos valitsi monta vaihtoehtoa.
l Tuotemallin muokkauksessa skaalattavan symbolin kuvakkeen oikea reuna leikkaantui pois.
l Vaikka skaalattavan symbolin korkotietoja oli muokattu, sijoitettaessa laite sai aina 0-koron.
l Keskusten ja ryhmien hallinta -dialogin Keskus- ja Ryhmä-sarakkeiden valinta ei toiminut

oikein.
l Kun skaalattavasta symbolista oli luotu tuotemalli, jolla oli oletusjärjestelmä, kysyttiin

järjestelmää kuitenkin aina Luo uusia laitteita ja sijoita niitä alueeseen -toimintoa
käytettäessä.

l Kun skaalattavasta symbolista luotiin tuotemalli, mallille lisättiin kaksi 3D-symbolia.
l Tallenna kuvan kopio projektiin -toiminto muutti laitteiden 3D-symbolit skaalattaviksi

laatikoiksi.
l Jos järjestelmä jätetiin valitsematta Keskus-dialogissa ja valittiin vasta Järjestelmän valinta -

dialogissa, järjestelmä ei asettunut keskukselle.
l Syötön pituus ei päivittynyt Ryhmä-dialogissa.
l Skaalattavalle symbolille valittua 3D-symbolia ei huomioitu sijoituksen jälkeen uuden laitteen

syntymisessä, vaan laitteelle lisättiin oletusarvoinen 3D-symboli.
l Lisätietorajauksen arvon päivitys ei vaikuttanut Lisää esiintymälle tietoja kuvaan -symboleihin.
l Kun kuvaan lisättiin useita tunnuksia Lisää esiintymälle tietoja kuvaan -toiminnolla, tunnukset

näkyivät oikein vasta tietokannasta tuonnin jälkeen.
l Lisää esiintymälle tietoja kuvaan -toiminto ei toiminut kunnolla kierretyn koordinaatiston

kanssa.
l Ilmoitus aktiivisesta tulostustilasta näytettiin epäjohdonmukaisesti IFC-viennin aikana.
l Johdotustoiminnon sulkeminen kesti kauan.
l Kun johdotus aloitettiin esimerkiksi projektipuusta tai ryhmämerkistä, johdotustiedot lisättiin

kuvaan, vaikka Liitä johdotustiedot -asetusta ei ollut valittu.
l Joissain tapauksissa ripustuskiskojen 2D-geometria oli virheellinen.
l Johtoteiden muokkauksen Yhdistä toiseen samassa kulmassa venyttämällä- ja Yhdistä toiseen

samassa kulmassa uudella osalla -toiminnot eivät toimineet oikein.
l Etsi teksti tai tunnus -toiminto kaatoi ohjelman.
l Jos kaapelilla oli johdinmerkintä ja kaapelin tyyppi vaihdettiin, Zoomaa kaikki aktivoitui.
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l Laiteintegraatio ei toiminut, jos kuvasta puuttui 3D-symbolin esiintymä.
l Kuvan kopion tallennus aiheutti ongelmia 3D-johtoteiden generointiin.
l Laitteet saivat joskus eri 3D-symbolin kuin tuotemallille oli määritelty.
l Laitteiden 3D-aliesiintymien kierrossa oli ongelmia.
l Kun Electricaliin palattiin CADMATIC HVAC -ohjelmasta, Järjestelmän valinta -dialogi oli tyhjä

ja kieli vaihtui englanniksi.
l eShareen julkaiseminen jätti näyttöikkunan aktiiviseksi.
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Schematics

Uudet ja parannetut ominaisuudet

Symboliikka Symboliikkaan on tehty seuraavat muutokset:

l ANSI (American National Standards Institute) -standardin symbolit
ovat nyt käytettävissä.

l Ensiasennuksen jälkeen ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
kysytään, mitä symbolistandardia/lokaatiota projektissa käytetään.
Ohjelman symbolivalikot perustuvat tähän valintaan. Valinnasta tulee
projektien oletusasetus, jonka voi projektikohtaisesti vaihtaa yleisissä
symboliikka-asetuksissa.

Logot Logojen sijoituksessa on muutettu kuvassa olevan logon tunnistamista: kun
uutta logoa sijoittaa kuvaan, jossa on jo logo, ohjelma ehdottaa olemassa
olevan logon korvaamista.

Projektipuu Etsi-puun haaroille on lisätty kontekstivalikot, joiden toiminnot ovat
valitusta haarasta riippuen samat kuin esimerkiksi laite-, johdotus- ja
tuotemallipuissa. Esimerkiksi laitteen saa nyt sijoitettua kuvaan helposti
oman valintalistan kontekstivalikosta.

Lehtien käsittely Asiakaskuvatallennuksen kohdetiedostojen nimeämistä on muutettu:

l Tiedoston nimeen ei enää lisätä mitään automaattisesti. Jos lähde- ja
kohdetiedosto ovat samannimisiä, tallennusta ei tehdä.

l Siirrä lehdet rinnakkain -valinnalle on lisätty Lisää lehtien numeroväli
tiedoston nimeen -asetus, joka lisää samaan kuvatiedostoon
sisältyvien lehtien numerot tiedostonimeen.

Tietojen kopiointi Tietojen kopiointidialogi on uudistettu. Uudessa Liitä-dialogissa näytetään
vain ne tiedot, joita kopioitavilla objekteilla on. Uudessa dialogissa tehdyt
asetukset saa myös tallennettua oletuksiksi, minkä lisäksi oletusasetukset
löytyvät edelleen yleisistä Electrical-asetuksista.

Johdotus Johdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

CADMATIC SOFTWARE SOLUTIONS



CADMATIC Electrical
Release 2021T3

12

l Kun kaapelin johtimella ei ole esiintymiä mutta se on kytketty, voi
kuvassa olevan johtimen muuttaa täksi kaapeliksi kontekstivalikon
Määritä kuvan johdin täksi johtimeksi- jaMääritä kuvan johtimia
tämän kaapelin johtimiksi ja lisää niiden merkinnät kuvaan -
toiminnoilla. Johtimelle lisätään myös johdinmerkintä.

l Parittoman johdotusviittauksen kontekstimenun Jatka johdotusta -
toiminnolla voi jatkaa johdotuksen piirtämistä tai valita parittomalle
johdotusviittaukselle olemassa olevan johtimen tai viittauksen.
Johdotusta voi toisen lehden sijaan jatkaa myös toisessa avoinna
olevassa kuvassa.

l Kaapelin ja sen johtimien merkintä -toiminto ehdottaa nyt kaapeleita
Mistä-/Mihin-tietojen perusteella, mikä helpottaa kaapelikampauksen
johtimien valintaa. Aiemmin toiminto ei tarjonnut kuvassa jo olevia
kaapeleita, jolloin ne joutui valitsemaan yksi kerrallaan.

l Lisää esiintymälle tietoja kuvaan -dialogi näyttää nyt ryhmän tiedot,
kun kyseessä on ryhmän kaapeli.

Toiminnot Lisää esiintymälle tietoja kuvaan -toimintoon on tehty seuraavat
muutokset:

l Toimintoon on lisätty Käytä edellistä offset-arvoa sijoituksessa -
valinta.

o Valinta mahdollistaa saman siirtymän käyttämisen helposti eri
kuvissa.

o Valintaa käyttämällä symbolia ei tarvitse sijoittaa, vaan se
menee muistissa olevaan suhteelliseen pisteeseen.

o Jos edellistä arvoa ei ole vielä muistissa, valinta ei ole
käytettävissä. Offset-arvo otetaan muistiin symbolin sijoituksen
jälkeen, ja seuraavalla sijoituskerralla valinta on käytössä.

l Muuta kuvan esiintymiä tämän laitteen esiintymiksi -toiminto toimii
nyt myös Lisää esiintymälle tietoja kuvaan -symboleille.

Single-line-
kaaviot

Single-line-kaavioiden tekoon liittyvät työkalut on kerätty yhteen
työkaluriviin, ja samalla on rakennettu uusia toimintoja symbolien luontiin.
Lisäksi yleisimmistä symboleista on luotu valmiiksi symbolivalikot.
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Tuotemallit Tuotetietojen pinnien ja lisätietojen tuontia tuotemallille on parannettu.

l Tuotetietojen valinnan yhteydessä kysytään, miten pinnit ja lisätiedot
käsitellään: lisätäänkö vain puuttuvat, kirjoitetaanko olemassa olevien
yli vai lisätäänkö ollenkaan.

l Tuo tuotetiedon pinnit ja lisätiedot -painikkeella voi päivittää
tuotetiedon pinnit ja lisätiedot tuotemallille avaamatta
tuotetietodialogia.

Riviliittimet Saman riviliitinriman liittimiä voi nyt syöttää kuvaan suoraan yksittäiseltä
riviliittimeltä tai riviliitinrimalta Sijoita riman riviliittimiä kuvaan -
toiminnolla.

Laite-, piiri- ja
sijaintirajaukset

Rajaustoimintoihin on tehty seuraavat muutokset: 

l Rajauksen ulkoasun symbolin voi valita Layout-valikosta.
l Kun rajauksen ulkoasuun valitaan symboli valikosta, ensin näytetään

symbolivalikkojen työkalurivi.

Viittaukset Kaapelikampaukselta voi nyt kytkeä johtimen kuvasta osoitettuihinMistä-
/Mihin-pinneihin johtimen kontekstivalikon Kytke johdin -toiminnolla.
Toiminto on käytettävissä tietokantaprojektissa silloin, kun johtimella ei ole
esiintymiä yhdessäkään kuvassa. Kytkennän voi tarvittaessa poistaa Poista
johtimen kytkentä -toiminnolla.

Plant Modeller -
integraatio

Integraatioon on tehty seuraavat muutokset:

l Laitteiden viennissä voi nyt käyttää asiakastunnusta, mikä
mahdollistaa yhtenevän tunnusformaatin Electricalin ja 3D-mallin
välille. Mäppäysdialogin uusi asetus vaikuttaa kaapelin, laitteen ja
sijainnin sekä kaapelin kohteiden tunnuksiin. Myös
CADMATIC eShareen julkaisu ja eShare-tietojen näyttö seuraavat tätä
asetusta.

l Laitteiden koordinaatit saa nyt päivitettyä Plant Modellerista
Electricaliin. Uusi asetus tätä varten löytyy laitteiden vienti-
/synkronointidialogista. Kun asetus on päällä, muutoksia sisältävät
kuvat (vain tasopiirustukset) avataan, jonka jälkeen niihin tehdään
muutokset ja ne jätetään auki. Kuvia ei tallenneta automaattisesti.
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l Laitteiden tuontiin on lisätty sarake, joka näyttää Requires electricity -
attribuutin arvon, jonka perusteella listan voi järjestää.

Korjatut virheet
l Nuolensuunnan kääntäminen ei toiminut, jos oli valittu useita objekteja. Nyt Käännä

nuolensuunta -toiminto on ylipäätään käytettävissä vain silloin, kun on valittu vain yksi
objekti.

l Jos piirillä oli useampi pohjakuva ja pohjakuvat generoitiin yhteen tiedostoon, generointi ei
toiminut oikein.

l Viittausparin valinta ei yhdistänyt johtimia leikepöytäprojektissa.
l DWG-kuvat Electrical-kuvan lehdiksi -toiminto pyysi nimeämään viivatyypin melkein joka

kuvassa.
l Tiettyjä laitteita muokattaessa ohjelma ilmoittaa, ettei laitteita ole olemassa.
l Toiminto kaatui luotaessa johdotusviittauksia kuvasta toiseen.
l Kuvan generoinnissa ei huomioitu sitä, että pohjakuvia voi olla useita. Tämän takia eri

pohjakuvien identtisiä kaapelitunnuksia ei generoitu oikein kohdeprojektiin.
l Mm. jonotulostusdialogi ja muutosnuolen lisäämisdialogi avautuivat väärälle näytölle. Nyt

dialogit avautuvat aina keskelle Draw'n dialogia riippumatta siitä, millä näytöllä Draw on.
l Sijainti tulkittiin sähköpositioksi, kun asetuksissa oli määritetty, että sijaintien etumerkkejä ei

käytetä ja Rivitä kokotunnukset oli pois päältä (sijainti kirjattiin vain E_ELPOSID-attribuuttiin).
l Kun Lisää esiintymälle tietoja kuvaan -dialogin kautta lisättyjä tietoja muutti, muutokset eivät

päivittyneet kuvaan.
l Kun Lisää esiintymälle tietoja kuvaan -toiminnolla lisättyä symbolia muokkasi, itse lisättyjä

lisätietoja ei näytetty.
l Lisää esiintymälle tietoja kuvaan -toiminnossa tehdyt muotoilut eivät toimineet sijainnilla.
l Laiterajauksen sisällä olevan alilaitteen kopiointi tuotti laitteelle duplikaatit symboleista.
l Laitteen tunnus lisättiin laiterajauksen rajaviivalle yleisattribuuttina.
l Sijainti jakaantui kaapelikaaviossa useisiin päällekkäisiin osiin yhden rajauksen sijaan.
l Kaapelikampauksen viittaukset luotiin sattumanvaraisesti silloin, kun ei ollut selvää, oliko kyse

kaapelin alku- vai loppupään kaapelikampauksesta.
l Uusien I/O-korttien päätysymbolien tiedot olivat vaillinnaiset.
l Kanavanumeron asetus ei toiminut Excel-generoinnissa.
l Modulaarisen generoinnin aloittaminen ilman projektia aiheutti CADS.Common-virheen.
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l Kontekstivalikoista puuttui useita toimintoja käyttöliittymän eri osissa.
l Usean käyttäjän tietojen synkkaaminen ja tallennus aiheutti virheen.
l Kun kuva lisättiin projektiin, projektin asetukset tallennettiin vain 0-projektiin.
l Tietokantaan luotiin laitesymboleita silloinkin, kun aktiivisessa dokumentissa ei ollut laitteen

esiintymää.
l Symbolit.vlb-tiedostosta puuttui symboleja (esim. SPKIO049 ja SPKIO050).
l Toinen kytkimen SPKYT01216 koskettimista oli viallinen.
l Symbolin tyypiksi tulkittiin Laitteen koottu esitys päätyypin perusteella, vaikka symbolilla oli

Esittää yhtä yksittäistä laitteen osaa -alityyppi.
l Piirustuspohjan vaihto -toiminto ei näyttänyt kaikkia omia piirustuspohjia.
l SiivoaLaitteidenSymbolit-komento ei toiminut oikein.
l Jos symbolia kopioidessa jätti tunnuksen muuttamatta ja käytti sen jälkeen Muuta kuvan

esiintymiä tämän laitteen esiintymiksi -toimintoa, alkuperäiseen symboliin jäi viittaus
kopioinnista.

l Kaapelikampaus ei tehnyt kytkentäviittausta, jos valittuna oli vain yksi johdin.
l Johdotusviittauksen ominaisuuksien muokkaaminen kaatoi ohjelman.
l Tuotetiedot katosivat, kun laiterajaus rajattiin toiseen sijaintiin.
l Tietokannassa tehtyjen muutosten tuonti kuvaan päättyi toisinaan virheeseen.

Electrical DB

Uudet ja parannetut ominaisuudet

Symboliikka Ensiasennuksen jälkeen ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä kysytään,
mitä symbolistandardia projektissa käytetään. Tämä vaikuttaa siihen,
millaiset symbolivalikot käyttäjälle tulee.

Valinnasta tulee projektien oletusasetus, jonka voi projektikohtaisesti
vaihtaa yleisissä symboliikka-asetuksissa.

Tietojen tarkastelu,
valinta ja muokkaus

Sarakeotsikon kontekstivalikon avaaminen valitsi ennen automaattisesti
koko kyseisen sarakkeen. Nyt valittu solu tai rivi pysyy valittuna ja koko
sarakkeen saa halutessaan valittua kontekstivalikon uudella Valitse
sarake -toiminnolla.
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Objektin tietojen
kopiointi

Objektin tietojen kopiointiin on tehty seuraavat muutokset:

l Objektin tietojen kopiointiin ja liittämiseen liittyvät toiminnot on
nimetty uudelleen:

o Kopioi liittyvät tiedot -toiminto on nyt Kopioi objektin
tiedot.

o Liitä liittyvät tiedot -toiminto on nyt Liitä objektin tiedot.
l Tietojen kopiointidialogi on uudistettu:

o Uudessa Liitä-dialogissa näytetään vain ne tiedot, joita
kopioitavilla objekteilla on.

o Aliobjektit kopioidaan kohdeobjektille dialogissa tehtyjen
valintojen mukaisesti. Myös tuotemallin tiedot kopioidaan.

o Jos kohdeobjektilla on jo tuotemalli, se vaihdetaan
oletusarvoisesti lähdeobjektin tuotemalliin. Jos tuotemalli ei
ole automaattisesti päivittyvä, avautuu dialogi, jossa voi
valita päivittyvät tiedot.

Laitteet Laitteet-välilehdelle on lisätty sarakkeet Tuotemallin kuvaus ja
Hakemisto (projektipuu).

Raportit Raporttityökalun avaamista on nopeutettu.

Leikepöytäprojekti Leikepöytäprojektiin on tehty seuraavat muutokset:

l Jos johtimen tyyppi on muu kuin kaapelin johdin, asetetaan
tuontikäytännöksi aina Uusi.

l Jos johtimen tyyppi on sisäinen johdin, Numero-kentän arvoa
kasvatetaan automaattisesti siten, että numero saadaan
yksilölliseksi sijainnin sisällä.

Muutokset ovat käytössä myös modulaarisessa generoinnissa ja Excel-
tuonnissa.

Tuonti Oletusarvoisesti näkyvissä olevien sarakkeiden piilottaminen tallennetaan
tuontimäärityksen mukana eli piilotetut sarakkeet pidetään piilotettuna
kunnes päätät tuoda ne jälleen näkyviin.

Modulaarinen Modulaariseen generointiin on tehty seuraavat muutokset:
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generointi l Modulaarinen generointi käyttää oletusarvoisesti samaa
moduuliluettelota kuin edellisellä kerralla, jos moduulihakemisto on
sama (paitsi jos valinta on jo tehty esim. komentoriviltä).

l Kuvatiedosto-sarakkeen taustaväri on keltainen, jos kyseinen
tiedosto on jo olemassa.

l Jos Yhdistä kaaviot on valittuna ja kohdetiedostoja on jo olemassa,
Generoi-painikkeen napsauttamisen jälkeen näytetään varoitus
moduulien yhdistämisestä olemassa oleviin tiedostoihin.

l Generointiin on lisätty tuki liuska- ja blokkimoduuleille.
o Moduuli voi olla pienempi kuin yksi sivu. Käytännössä tämä

mahdollistaa eri variaatioiden kasauksen pienemmällä
moduulimäärällä.

o Liuskat voi generoida piirikaavioon vaaka- tai
pystysuuntaisesti, ja niiden koon voi määrittää
liuskakohtaisesti.

o Jos Excel-tiedoston X-siirto- tai Y-siirto-sarake on täytetty,
kuvan kaikkia objekteja siirretään kyseisen offsetin
mukaisesti.

o Jos Excel-tiedoston Lehti-sarake on täytetty, muutetaan
SLEHTI-tason numero tämän sarakkeen mukaiseksi. Tällöin
myös yhdistämisessä ohitetaan automaattinen sivutus ja
moduulin kuva tuodaan sellaisenaan kohdekuvan sisälle
muuttamatta SLEHTI-tasoja.

I/O-toiminnot I/O-toimintoihin on tehty seuraavat muutokset:

l I/O:n ominaisuudet -dialogin I/O-kortti-kentästä näkee, kuinka
monta kanavaa kortilla on ja kuinka moni niistä on käytössä. Lisäksi
kunkin kortin kuvake kertoo, onko kortilla vapaita kanavia tai
viallisia kytkentöjä. Katso I/O:iden muokkaaminen.

l I/O-välilehden Kanavanumero-sarakkeesta näkee kortin kanavat ja
kytkennän tilan. Sarake kertoo myös sen, onko samaan kanavaan
kytketty useampia I/O:ita. Katso I/O:iden kytkeminen kanaviin ja
kytkentöjen poistaminen.

l I/O:lle on lisätty seuraavat kuvaan lisättävät attribuutit:
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o Kenttälaiteosa – E_IOFIELDPART
o I/O:n signaalialue – E_IOSIGNALRANGE
o Turvaryhmä – E_IOSECURITYGROUP
o Jännite – E_VOLTAGE
o I/O:n polariteetti – E_IOPOLARITY
o Kommentti – E_COMMENT
o I/O:n Piirin koodi, I/O:n Piirin numero, Asiakkaan piirinimi –

E_IOCIRCUIT, E_IOCIRCUITNUMBER, E_IOCUSTCIRCUIT
o I/O:n etusulakkeen tunnus – E_IOFUSEID, E_IOFUSEFULLID,

E_IOFUSECUSTID
l I/O-kortille on lisätty seuraavat kuvaan lisättävät attribuutit:

o I/O:n ohjelmallisen ohjaimen numero (PIC-numero) – E_
IOCARDPIC

o I/O:n kenttälaiteohjaimen numero – E_IOCARDFBC
o I/O:n asema (asema-tyyppinen sijainti) – E_IOSTATION
o Alikorttipaikka – E_IOSUBSLOT
o Alikorttipaikka2 – E_IOSUBSLOT2
o Ristikytkentäalusta – E_CCID, E_CCFULLID, E_CCCUSTID, E_

CCLOCATIONID, E_CCCUSTLOCATION
o Ristikytkentäalusta 2 – E_CC2ID, E_CC2FULLID, E_

CC2CUSTID, E_CC2LOCATIONID, E_CC2CUSTLOCATION

SQL Server -
projektien hallinta

SQL Server -projektien hallintaan on tehty seuraavat muutokset:

l Projektien hallinnan kaikille välilehdille on lisätty suodatustoiminto.
Suodatus kohdistuu niihin sarakkeisiin, jotka ovat gridissä näyvissä
ja joissa on arvoja.

l Projektien tiedot ja lisätiedot näkyvät nyt gridissä ja niitä voi
muokata. Jos tiedot on korostettu punaisella, tietokantaan ei ole
saatu yhteyttä.

l Dynaamisesta projektipuusta voi valita, minkä mukaan tiedot
ryhmitellään. Puun voi myös tallentaa.

l Access-projektit voivat käyttää SQL Serverin jaettua tietokantaa
uuden Oletus jaetut tietokannat -asetuksen avulla.
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l Tietokantojen asetuksiin on lisätty Ohjelmaversio-kenttä, joka
estää väärän tietokannan käyttämisen silloin, kun käytössä on
useampia ohjelmaversioita.

Korjatut virheet
l Kun tuotetiedolta tulevalle lisätiedolle yritti antaa arvoa, ohjelma ilmoitti virheestä.
l Tietokantarivien latautuminen raporttitoimintoon kesti kauan omia asetuksia käytettäessä.
l Kaapeleiden kytkentäluettelo- ja Kaapeleiden kytkentäluettelo sijainneittain -raportteihin

haettiin johtimen esiintymien lisäksi myös kaapelin esiintymät ja kaapelin muiden johtimien
esiintymät.

l Kaapelin kopiointi jaetuissa tietokannoissa aiheutti virheen.
l Laiteen tuotemallin vaihtaminen ei päivittänyt laitteen pinnien tietoja.
l Osaluetteloraporttiin ei haettu sijainnin esiintymiä.
l Osaluetteloraportin Nimike-kentän arvot tallentuivat virheellisesti.
l Osaluetteloraportin I/O-korteilla näkyi vain tuotemallin valmistaja, ei tuotetiedon valmistajaa.
l Kun laitteelle valittiin tuotemalli, ohjelma antoi suunnittelualueelle oletusarvoksi Sähkö,

vaikka tuotemallissa kyseinen kenttä oli tyhjä.
l Pituus- ja leveysarvot sekoittuivat keskenään Excel-tuonnissa.
l Projektitietokannan päivitys päättyi aikakatkaisuun.
l Tuotetietojen tuonti Excelistä kaatoi ohjelman.
l Ohjelma kaatui objektin tietoja kopioitaessa ja liittäessä, jos projektipuusta oli valittu

esimerkiksi sijainti.
l Kun juuri luodun lisätietomäärityksen avasi muokattavaksi ja napsautti Peruuta-painiketta,

lisätietomääritys poistettiin.
l Tuotuja tietoja ei voinut lisätä käyttäjän valintalistaan, jos projektipuusta oli valittuna

suodatusvaihtoehto Tuotu.
l Kun I/O:n ominaisuudet -dialogissa vaihtoi I/O-kortin sellaiseen, jolla ei ollut kyseiselle I/O:lle

kytkettyä kanavaa, kanavanumeroa ei päivitetty.
l I/O-kortin asematunnuksen vaihto aiheutti virheen, jos kanava oli kytketty virheellisesti.
l Apuprojektiin vienti epäonnistui, jos projektin nimi oli tyhjä tai sen lopussa oli välilyönti.
l ETIM-tietokannan lukeminen epäonnistui satunnaisesti.
l Sarakeotsikkorivin kontekstivalikossa näkyi toimintoja, joita kyseisessä valikossa ei pitäisi

näkyä.
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l Joissain tapauksissa lehdet olivat päällekkäin modulaarisessa generoinnissa.
l Kun Excelissä asetettiin lehtien numerot, modulaarinen generointi ei asettanut

lehtinumeroita kuvaan eikä tietokantaan.
l Jos tietokannan päivityksessä määritteli yhteyslauseen kopioimalla ja liittämällä, sitä ei

asetettu.
l Modulaarinen generointi epäonnistui, jos käyttäjänimessä oli yli kahdeksan merkkiä.
l Gridin sarakkeiden leveyden tallentaminen ei toiminut.
l Jos kaapeleita ei synkattu ajonaikaiseen tietokantaan, kaapelikaavion piirto loi kaapeleista

duplikaatteja.
l Kaapelityyppien lisääminen projektista jaettuun tietokantaan aiheutti virheen.
l SQL-tietokannan laitetauluun ilmestyi useita rivejä, joiden projektinumero oli 0.
l Oman selitteen antaminen tietokannalle luo yhteyslauseen EDBUserCommon.mdb:hen.

Tiedon voi tarvittaessa tyhjentää tuotetietokantojen asetuksissa painamalla hiiren
kakkospainiketta ja valitsemalla Tyhjennä yhteyslause.

l DB-asetusten Tuotetietojen näkyvyys -listasta puuttui sarakkeita.
l I/O-kontekstivalikosta puuttui toimintoja.
l Kaapelien tuotetietojen lisääminen ja poistaminen aiheutti toisinaan virheitä.
l Lisätiedot eivät näkyneet Laitteet- ja Lisätiedot-välilehdillä, minkä lisäksi tuotemallilta tulevia

tietoja ei korostettu sinisellä värillä.
l Alkuosoite IN-, Alkuosoite OUT- ja Bittiosoite offset -arvoja ei tuotu Excelistä I/O-korteille.
l Johdotusviittaukset eivät toimineet modulaarisessa generoinnissa, jos moduulilla ei ollut

tietokantaa.
l Asiakastunnuksia ei näytetty Kilvet-gridissä, jos käytettiin dynaamisia asiakastunnuksia.
l Attribuuttien tiivistys ei toiminut laitteiden tietojen päivityksessä laiterajauksen kanssa.
l Lisätiedollisen kaapelityypin kopioinnissa kysyttiin vahvistusta lisätietomäärityksen

korvaamiseksi.
l Joidenkin gridien rivit järjestettiin virheellisesti aakkosittain.
l Esc-näppäimen painaminen tuonnin aloittamisen jälkeen aiheutti virheen.
l Kun I/O linkitettiin kanavaan, kuvan symbolit päivittyivät vasta kun kuva avattiin uudelleen.
l Lisätietojen lisääminen tuotetietoihin aiheutti virheen.
l Kaapelityypin kopiointi projektista toiseen poisti kaapelityypin lisätiedot.
l Kun tuotetietoja korvattiin, tiedot eivät päivittyneet kuvaan eivätkä tietokantaan.
l I/O-kortit-gridin kontekstivalikosta puuttui Tuo rivit Excel-ohjelmasta -toiminto.
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l Solujen kopiointi leikepöydän kautta grideihin aiheutti toisinaan virheitä.
l Leikepöytäprojektin tuonnin aloitus aiheutti toisinaan virheen.
l Kun esimerkiksi kaapelimäärityksen avasi toisesta projektista, näytettiin tyhjiä kenttiä ja vääriä

tietoja.
l Kun I/O-kortit tuotiin uudelleen uuden tuotemallin kanssa, kanavaosoitteet eivät päivittyneet

säännön muuttuessa.
l Kun johdotuspakettimääritysten hallinnassa ensin poisti projektissa olevan

johdotuspakettimäärityksen ja lisäsi sen sitten uudelleen, paketti tallentui kantaan mutta ei
näkynyt käyttöliittymässä.

l Jos laitteen lisätietoihin määritteli arvon, joka oli jo aiemmin syötetty samaan kenttään, arvo
ei päivittynyt laitteelle.

l Kun laite oli luotu tuotemallin pohjalta ja tuotemalliin vaihdettiin symboli tagiä muuttamatta,
näytettiin laitteen ominaisuuksissa edelleen vanha kuvake.

l Siivoustoiminto poisti tietokannasta Symbolit-taulusta kaikki rivit, joiden isäntänä oli muu kuin
laite tai tuotemalli.

l Kun Siemensin I/O-korteille luotiin osoitteet osoitesääntöjen perusteella, analogisille korteille
lisättiin virheellisesti bittiosoite osoitteen perään.

l Joillain kilvillä oli Symbolit-taulussa useita symboleja.
l Pinnitietojen kopiointi tuotetiedolta toiselle hävitti alkuperäiset tiedot.
l Kun Kaapelit-gridissä lisäsi kaapelin tunnuksen, ohjelma ei tarkistanut, oliko tunnus jo

käytössä.
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