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Electrical 
Electricalista ei julkaista 2022T1-versiota. Seuraava julkaistava versio tulee siten olemaan 2022T2, joka 
vastaa normaalia isoa versiota, eli tietokantarakenne muuttuu eikä versio ole yhteensopiva 19-
versioiden kanssa. 

2021T3, viimeisin päivitys 19.0.4 + Patch 
19-versioon julkaistiin 19.0.4-päivitys 26.1.2022. Tähän revisioon tullaan lisäksi julkaisemaan 
helmikuussa Patch-paketti. Paketti pitää sisällään joukon pienempiä korjauksia, minkä lisäksi se tuo tuen 
useiden eri Plant Modeller -versioiden (2021T2, 2021T3 ja 2022T1) käyttöön integraatiossa. Mikäli 
Electrical- ja Plant Modeller -versiot eroavat toisistaan, käyttäjä pääsee valitsemaan, mihin Plant 
Modeller -versioon kytkeytyy. 
 
 

Kurkistus tulevaan: ryhmäuudistus 
2022T2-versiossa tullaan julkaisemaan täysin uusittu ryhmien ja lähtöjen käsittely. Uudistus koskee sekä 
tekniikkaa konepellin alla että käyttäjälle näkyviä käyttöliittymiä. Kaikilla näillä on kuitenkin vain yksi 
tarkoitus: mahdollistaa parempi käyttäjäkokemus. 

Hyödyt käyttäjälle 
Uudistuksella on selkeät tavoitteet, jotka nyt konkretisoituvat käyttäjälle: 

• käyttöliittymien parantaminen 
• saman kaapelin esittäminen kahdessa eri keskuskaaviossa 
• useampirivisten ryhmien luonti 
• useiden kiskostojen luonti yhteen keskukseen 
• useampien tulojen luonti yhteen kiskostoon. 

Keskukset 
Electricalissa keskukset ovat sijaintiobjekteja. Aikaisemmin sijainnilla ja keskuksella oli omat 
käyttöliittymänsä – uudistuksen myötä päästään yhteen käyttöliittymään, joka listaa jatkossa myös 
keskuksen kiskostoja ja lähtöjä. Keskuksissa voi jatkossa olla useita kiskostoja, jolloin näiden tietoja 
pystytään muuttamaan keskitetysti tutusta tietokantatyökalusta. Muutos päivittyy tarvittaessa kaikkiin 
piirikaavioihin, joissa kiskoston teknisiä ominaisuuksia näytetään. 
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Ryhmät sekä lähdöt/tulot 
Suurin tekninen uudistus tapahtuu ryhmämerkille. Vanhat ryhmät muuttuvat lähdöiksi/tuloiksi, joita voi 
yhdessä ryhmässä olla tarvittaessa useita. Käyttöliittymä on kuitenkin pidetty yksinkertaisena, ja saman 
dialogin kautta voikin hallita sekä ryhmää että siihen liitettyjä lähtöjä yhdellä kertaa. Lähdön/tulon 
tyypin asettaminen mahdollistaa keskukseen tulevien kaapelien hoitamisen samalla tutulla toiminnolla. 
 
Konversio, eli projektin päivitys 19-versiosta 22-versioon, hoitaa muunnoksen käyttäjän puolesta, joten 
vanhat projektit voidaan siirtää uuteen Electricaliin ja työtä voidaan jatkaa uusia ominaisuuksia 
hyödyntäen. 
 



 
 
Lähtöihin voidaan liittää jatkossa myös suojalaite, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että suojalaitteesta 
syntyy laite tietokantaan. Suojalaitteen esiintymä voidaan täten sijoittaa myös piirikaavioon. Näin 
lähtöön liittyvät laitteet voidaan esittää omissa dokumenteissaan ja tietokantarakenne vastaa paremmin 
todellisuutta. 
 
Kokonaisuudessaan ryhmäuudistus tuo 2022T2-versioon runsaasti uusia mahdollisuuksia. Lisäksi 
uudistus mahdollistaa ryhmä-/lähtötoiminnallisuuksien kehittämisen jatkossa entistä paremmaksi. 
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