UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Program pro přípravu cenových informací, technických specifikací, nabídek, objednávek,
konfiguraci výrobků a návrh rozváděčů Eaton:





zpracování cenové informace, technické specifikace, nabídky nebo objednávky;
výběr výrobků z databáze dle typového označení, nebo dle technických
parametrů; vyhledání ceny výrobku;
pro některé skupiny výrobků přiřazení vhodného příslušenství k základnímu
přístroji s kontrolou vzájemných vazeb;
návrh rozvodnic Global-Line, xBoard, rozváděčů nízkého napětí systému Profi
Plus a rozváděčových skříní XVTL.

Databáze obsahuje sortiment výrobků Eaton pro daný region.
Program E-Config je oficiálním Ceníkem společnosti Eaton Elektrotechnika s.r.o.
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1. Úvod
_______________________________________________
E-CONFIG je samostatný program pro přípravu cenových informací, technických specifikací, nabídek,
objednávek, konfiguraci výrobků a návrh rozváděčů Eaton. Program lze využít též pro nalezení ceny
výrobku.
Program E-Config verze 3 je nástupcem starších programů E-Config verze 2.4 a M-Profil 3.13. Obsahuje
všechny funkce svých předchůdců a přidává nové možnosti. Obsahuje nový moderní uživatelský interface a
nové grafické jádro podobné standardním CAD systémům.
Program umožňuje:
1. Vytvoření seznamu výrobků (cenové informace, technické specifikace, nabídky, objednávky): výběr
výrobku ze stromu databáze na základě jeho technických parametrů nebo z datové tabulky na
základě typového označení (objednacího čísla).
2. Pro některé skupiny výrobků: přiřazení příslušenství k základnímu přístroji s kontrolou vzájemných
vazeb přístroj / příslušenství a s kontrolou kolizí mezi příslušenstvím.
3. Vytvoření seznamu výrobků importem ze souboru XLS, XLSX, nebo CSV.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Návrh rozváděčů: poloautomatizovaný návrh domovních rozvodnic Global-Line, Xboard, rozváděčů
nízkého napětí systému Profi Plus a rozváděčových skříní XVTL osazovaných přístroji Eaton.
Pro všechny rozváděčové systémy se kreslí čelní pohled na rozváděč a bokorys v měřítku 1:1 (s
pozdější možností tisku v jiném vhodnějším měřítku).
Pro samostatně stojící skříňové rozváděče možnost vykreslení rozvodny (řada rozváděčových polí
vedle sebe) s kontrolou vzájemné konzistence sousedních polí.
Výběr přístrojových lišt a montážních desek - výběr typu lišty, zadání hloubky a výšky lišty, typu
spojek a typu nástavce. Lišta se vykreslí v zadané poloze. Kontroluje se, zda je lišta správně
umístěna do rámu. Kontroluje se vzájemná kolize mezi lištami (elektroměrovými vanami).
Výběr a vkládání nosníků, montážních desek a přístrojových lišt do rozváděčových skříní XVTL.
Komplexní řešení vnitřního uspořádání.
Vkládání sběrnicového systému SASY.
Výběr elektroměrových van a jejich vkládání do rozváděče, kontrola kolizí s ostatními prvky.
Vkládání kabelových kanálů.
Výběr krycích desek a záslepek, možnost automatického osazení do rozváděče.
Možnost změny negeometrických parametrů rozváděče bez nutnosti vymazání navazujících prvků
jako jsou např. přístrojové lišty, nebo krycí desky. Pokud nedojde ke změně rozváděčového systému,
zůstávají navazující prvky zachovány.
Osazení rozváděčů přístroji:
 Výběr přístrojů ze stromu databáze na základě jeho technických parametrů nebo z datové tabulky
na základě typového označení (objednacího čísla). Vybraný přístroj je vložen do seznamu a může
být následně osazen do rozváděče (při osazení je kontrolován způsob montáže, montážní
hloubka, kolize s ostatními prvky v rozváděči a pod.).
 Možnost vytváření sestav: k základnímu přístroji lze připojit příslušenství. Pro některé skupiny
výrobků jsou kontrolovány vazby mezi základním přístrojem a příslušenstvím. Výpočet rozměrů
sestavy. Vytvoření rozměrového výkresu sestavy složením jednotlivých dílů.
 Možnost vložit cizí přístroj (t.j. přístroj od jiného dodavatele než Eaton), krabička s rozměry a údaji
o přístroji, který není v databázi. Uživatel si postupně vytváří vlastní databázi cizích přístrojů.
Svorkovnice od jiného dodavatele než Eaton jsou rovněž vkládány jako cizí přístroje.
 Možnost vytvoření seznamu přístrojů a příslušenství importem ze souboru XLS, XLSX, nebo CSV.
Tento soubor může být generován programy pro kreslení schémat, objednávkovými systémy,
nebo ručně pomocí programu Microsoft Excel.
 Přístroje dle seznamu mohou být automaticky osazeny do rozváděče ve vhodném pořadí (při
osazení je kontrolován způsob montáže, montážní hloubka, místo na liště). Vykreslí se
schematický čelní pohled na přístroj a bokorys. Ovládací a signalizační přístroje jsou osazovány
na dveře rozváděče, ostatní přístroje na přístrojové lišty a montážní desky. Pro sestavy je vložen
obrázek vytvořením složením jednotlivých částí.
 Osazený přístroj je možné označit projekčním značením - alfanumerickým kódem zajišťujícím
vazbu na elektrické schéma zapojení.
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Je možné měnit polohu osazených přístrojů (v grafice). Současně je kontrolován vhodný typ lišty,
montážní hloubka, místo na liště, poloha na dveřích atd. Možnost přesouvání celé skupiny
přístrojů. Možnost přesouvání přístrojových lišt včetně osazených přístrojů.
Je možná dodatečná změna rozváděče na základě skutečného počtu přístrojů.

15. Výpočet oteplení rozváděčů. Pro rozvodnice Global-Line, Xboard je kontrolováno, zda tepelné ztráty
osazených přístrojů nepřesahují výrobcem stanovenou maximální hodnotu. Pro rozváděče Profi Plus,
rozváděčové skříně XVTL je proveden výpočet oteplení podle normy IEC TR 60890 ed.2 (2014).
16. Výpočet hmotnosti rozváděče.
17. Možnost vkládání volné grafiky - úsečka, obdélník, kružnice, text (na rám, nebo na dveře rozváděče);
možnost následné editace pomocí standardních funkcí (kopie, posun, protáhni, vymaž). K dispozici
standardní pomůcky obvyklé u CAD systémů.
18. Zpracování cenové informace, technické specifikace, nabídky, objednávky:
 úpravu ceníkových cen pomocí cenového koeficientu;
 nastavení slev a přirážek pro jednotlivé skupiny výrobků;
 nastavení individuálních slev pro jednotlivé výrobky;
 zadání individuální pevné koncové ceny pro jednotlivé výrobky;
 zadání pevné koncové ceny projektu (balíkové ceny).
Databáze obsahuje brutto ceny. Uváděné brutto ceny jsou nabídkové bez DPH. Ceny v sobě zahrnují
vlastní zboží a základní obal. Není-li smluvně uvedeno jinak, nezahrnují v sobě dopravné ani
přepravní obaly. S výjimkou položek kategorie servisu a služeb v sobě uváděné ceny výrobků
nezahrnují ani náklady na montáž ani žádné servisní práce.
19. Nastavení doplňkových parametrů - identifikátory projektu (cenové informace nebo technická
specifikace nebo nabídka nebo objednávka, číslo, datum vytvoření, poznámka), adresa zpracovatele
a příjemce materiálu (zákazníka). Vytváření databáze příjemců materiálu (zákazníků).
20. Tisk seznamu výrobků na tiskárnu ve formě strukturovaného nebo sumarizačního seznamu.
Strukturovaný seznam graficky zvýrazňuje vazby mezi základním přístrojem a příslušenstvím.
21. Export seznamu výrobků do Excelu ve formě strukturovaného nebo sumarizačního seznamu.
22. Export seznamu výrobků do formátu PDF.
23. Export seznamu výrobků do souboru TXT pro přímý import do E-Shop Eaton.
24. Tisk rozměrového výkresu navrhovaného rozváděče způsobem obvyklým u CAD systémů.
25. Exportu rozměrového výkresu navrhovaného rozváděče do formátu PDF.
26. Exportu rozměrového výkresu navrhovaného rozváděče do DXF formátu (obecný výměnný formát pro
CAD systémy).
27. Uživatelský interface umožňující paralelní zpracování více projektů. V rámci každého projektu může
být obsaženo až 99 objektů (seznamů materiálu, a/nebo rozváděčů). K dispozici je standardní funkce
pro přenos objektů a/nebo výrobků mezi projekty pomocí schránky.
28. Export celé databáze, nebo její části do Excelu.
29. Možnost volby jazykové verze programu. Popis výrobků v nabídce odpovídá zvolené jazykové verzi
programu. Základní jazyková nabídka: Čeština, Slovenština, Angličtina.
30. Databáze obsahuje sortiment výrobků Eaton nabízený v daném regionu. Kontrola vazeb je k dispozici
pro výkonové jističe řady LZM, NZM, IZM a výkonové vypínače řady LN, N, PN, IN.
31. Databáze a program samotný je automaticky aktualizován z webu Eaton. Možnost exportu přehledu
změn provedených v databázi při poslední aktualizaci do Excelu.
Hardwarové a softwarové nároky (minimální konfigurace):
• Počítač PC, 1GB RAM a více, grafika s rozlišením min 1024x768, monitor, myš, nebo jiné ukazovací
zařízení, výstupní zařízení pro tisk.
• Min. 3.6GB volného místa na pevném disku.
• Operační systém: Windows 7, Windows 8, Windows 10.
Poznámky:
 Licence k používání programového systému je poskytnuta na časově omezenou dobu. Licenci
poskytuje výhradní držitel práv k programu Eaton Elektrotechnika s.r.o.
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2. Instalace
_______________________________________________
2.1 Provedení instalace z CD/DVD
1.
2.

Vložte instalační CD/DVD do mechaniky (např. mechanika D:).
Máte-li zapnuto automatické spouštění aplikací, pak po vložení CD/DVD do mechaniky se automaticky
spustí Internet Explorer s obslužnou aplikací.
 Na úvodní stránce klikněte na odkaz E-Config.
 Na následně zobrazené stránce s informacemi o programu klikněte na odkaz Instalovat Program.
 Pokračujte dále od bodu číslo 4 tohoto návodu.

3.

Nedojde-li k automatickému spuštění Internet Exploreru s obslužnou aplikací, spusťte instalační
program z CD: \E-Config_Setup\E-Config_xxx_SETUP.EXE, kde xxx je označení instalační
varianty.

4.
5.

Zvolte jazykovou verzi instalace - výběrem ze seznamu nabízených možností.
Nyní jste vyzváni k uzavření všech spuštěných aplikací (programů). Po kliknutí na tlačítko Další
pokračujete v instalaci.
V následně otevřeném dialogovém panelu si přečtěte licenční smlouvu. Souhlasíte-li s podmínkami,
vyberte přepínač Souhlasím a klikněte na tlačítko Další.
Specifikujte adresář, do kterého se má program nainstalovat. Pokud nastavený adresář nevyhovuje,
klikněte na tlačítko Procházet a v následně otevřeném dialogovém panelu zadejte jiný. Po kliknutí na
tlačítko Další pokračujete v instalaci.
Poznámka: Doporučujeme instalovat do předvoleného adresáře. Nedoporučujeme instalovat do
adresáře Program Files (kvůli možným problémům s přístupovými právy).
Zadejte název skupiny programů, do které bude umístěna spouštěcí ikona programu (jméno nové
položky v nabídce Programy). Doporučuje se ponechat předvolený (default) název. Po kliknutí na
tlačítko Další pokračujete v instalaci.
Na následně zobrazené stránce je zrekapitulováno nastavení provedené v předchozích krocích.
Proveďte kontrolu, zda odpovídá Vašim požadavkům. Pomocí tlačítka Zpět se můžete vrátit o libovolný
počet kroků a modifikovat jednotlivé parametry. Vlastní instalaci spustíte kliknutím na tlačítko
Instalovat.
Nyní dojde k nakopírování souborů na pevný disk počítače a k rozbalení instalace.
Instalační program vypíše závěrečnou hlášku. Znamená to, že instalace proběhla korektně a program
E-Config je připraven k použití. Uzavřete tento dialogový panel kliknutím na tlačítko Dokončit.
Instalační program vytvoří automaticky spouštěcí ikonu na ploše a provede asociaci souborů s příponou
ECF, ECFX (projekty E-Config) s programem E-Config (program se automaticky aktivuje dvojím
kliknutím na soubor s příponou ECF, ECFX v Průzkumníku Windows). Spusťte program, zadejte licenci
a výchozí údaje o zpracovateli projektů (viz kap. 3.1).
Pokud se program nespustí a zobrazí informační hlášku o chybějících systémových knihovnách Access
Database Engine a/nebo NetFramework, doinstalujte tyto knihovny spuštěním příslušných instalačních
programů, které se nacházejí na CD/DVD v adresáři \E-Config_Setup\WinSys.
Instalaci programu je možné odstranit pomocí odinstalačního programu.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

2.2 Aktualizace programu z webu
Součástí programu E-Config je tzv. Updater, program na kontrolu přítomnosti nových verzí na webu
společnosti Eaton. Spuštění tohoto programu je nabízeno automaticky v pravidelném intervalu vždy po
startu programu. Pokud je spuštění aktualizace uživatelem odsouhlaseno, program se automaticky připojí na
web Eaton a provede kontrolu přítomnosti nové verze programu. Je-li nová verze přítomna, bude
automaticky stažena a nainstalována. Podmínkou provedení této funkce je připojení k síti Internet a dále pak
právo zápisu do adresáře, kde je program nainstalován. Komunikace programu přes Internet musí být
povolena v nastavení ochranného štítu počítače (firewall); v případě potíží kontaktujte Vašeho IT správce.
Poznámka: Program Updater na kontrolu přítomnosti nových verzí na webu Eaton lze spustit kdykoliv
pomocí funkce Aktualizace programu z webu z roletového menu Nápověda.
____________________________________________________________________________________________________________
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2.3 Aktualizace programu z adresáře
Není-li k dispozici připojení k síti Internet, lze zažádat poskytovatele programu o zaslání aktualizačních
souborů jinou cestou a následně provést aktualizaci programu z adresáře.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Požádejte poskytovatele programu o zaslání aktualizačních souborů.
Aktualizační soubory nahrajte do pomocného adresáře na pevném disku. V adresáři musí být
přítomny všechny aktualizační soubory vydané pro danou verzi programu (nestačí mít pouze
naposledy vydanou aktualizaci).
Spusťte program E-Config.
Z roletového menu Nápověda vyberte položku Aktualizace programu
z adresáře.
V následně otevřeném dialogovém panelu (podobnému jako ve funkci
Otevřít) vyberte poslední aktualizační soubor (soubor s příponou *.ZIP
s nejvyšším identifikačním číslem verze uvedeném v názvu souboru) a
klikněte na tlačítko Otevřít.
Program E-Config bude aktualizován. V případě programové aktualizace může být vyžadován restart
programu.

____________________________________________________________________________________________________________
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3. Spuštění programu E-CONFIG
_______________________________________________
Máte-li program E-Config úspěšně instalován na Vašem počítači v souladu s postupem uvedeným v
kapitole 2, můžete přistoupit ke spuštění programu.

3.1 První spuštění
1.

2.

Klikněte na tlačítko Start, následně postupně vyberte položky Programy - E-Config E-Config. Pokud byla vytvořena ikona zástupce programu na ploše, pak je možné
jednoduše spustit program dvojím kliknutím na tuto ikonu.
Zobrazí se dialogový panel s textem licenční smlouvy:

Pokud souhlasíte s výše uvedeným textem, klikněte na tlačítko Přijmout. Tím se zavazujete respektovat
veškerá ustanovení licenční smlouvy. Pokud text licenční smlouvy neodsouhlasíte, program nebude
možné spustit. Text licenční smlouvy je možné později zobrazit pomocí funkce Možnosti, karta Licence
(viz kap. 30.8).
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3.

Následně dojde k otevření dialogového okna s požadavkem na zadání licence:

Konkrétní adresa dodavatele je závislá
na národní verzi programu.
Identifikační údaje o zákazníkovi.
V každé položce je nutné zadat
alespoň jeden znak.
Datum ukončení licence. Je nutné vyplnit
velmi pečlivě podle údajů poskytnutých
dodavatelem programu.
Licenční číslo. Je nutné vyplnit velmi pečlivě
podle údajů poskytnutých dodavatelem
programu. V některých verzích může být již
předvyplněno.

4.

5.

6.

7.

Z Vaší licenční smlouvy zadejte potřebné údaje, případně se obraťte na dodavatele programu s žádostí o
sdělení potřebných licenčních údajů. Věnujte, prosím, mimořádnou pozornost pečlivému vyplnění všech
položek, především pak správnému zadání data vypršení licence a licenčnímu číslu. Při zadání
nesprávných hodnot se program nespustí. V některých verzích může být datum ukončení licence a
licenční číslo již předvyplněno; pak ponechejte původní hodnoty.
Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Systém si pamatuje podmínky licence a při druhém a
dalším spuštění již nevyžaduje jejich zadávání. Licenční údaje je možné dodatečně změnit funkcí
Možnosti, z roletového menu Nástroje, karta Licence (viz kap. 30.8).
V následně otevřeném dialogovém panelu nastavte primární požití programu: pro návrh rozváděčů
(v novém projektu bude automaticky vložen objekt typu rozváděč), nebo jako ceník (v novém projektu
bude automaticky vložen objekt typu seznam materiálu). Toto nastavení lze později změnit změnit funkcí
Možnosti, z roletového menu Nástroje, karta Projekt (viz kap. 30.5).
V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte výchozí adresu zpracovatele projektů (firma a
kontaktní osoba, která bude vytvářet projekty pomocí tohoto programu). Zadané výchozí hodnoty lze
později změnit funkcí Možnosti, z roletového menu Nástroje, karta Zpracovatel (viz kap. 30.2). Zadané
hodnoty lze později lokálně upravit pro každý projekt (viz kap. 25).
Poznámka: licenční údaje a výchozí nastavení programu se ukládá do privátního adresáře aktuálně
přihlášeného uživatele počítače. Pokud se na stejný počítač přihlásíte jako jiný uživatel, můžete být
znovu dotazováni k zadání licenčních údajů.

3.2 Druhé a další spuštění
1.

2.
3.
4.

Klikněte na tlačítko Start, následně postupně vyberte položky Programy - E-Config E-Config. Pokud byla vytvořena ikona zástupce programu na ploše, pak je možné
jednoduše spustit program dvojím kliknutím na tuto ikonu.
Systém kontroluje platnost licence a je-li vše korektní, provede spuštění programu.
Program je připraven k použití.
Alternativně lze v Průzkumníku Windows 2x kliknout na dříve vytvořený soubor s projektem (soubor
*.ECFX, nebo *.ECF). Soubor se otevře v programu E-Config.
Na počítači může být pouze jedna instance programu E-Config.
 Pokud je program E-Config již spuštěn, pak při pokusu o další spuštění dle bodu 1) se nic nestane.
V tom případě se přepněte na již běžící instanci programu kliknutím na ikonu programu na liště vedle
tlačítka Start, nebo opakovaným stiskem kláves Alt+Tab.
 Pokud je program E-Config již spuštěn, pak při otevření dalšího projektu dle bodu 4) se projekt otevře
v již existující instanci programu. K přepnutí na program použijte lištu vedle tlačítka Start, nebo
klávesy Alt+Tab - jako v předchozím případě.

Poznámky:
 Podrobný popis základní obrazovky viz kap. 4.1.
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 Obecný postup při používání programu viz kap. 4.3, 4.4.
 Chcete-li nyní vytvořit nový projekt, klikněte na ikonu Nový (viz kap. 29.3), nebo modifikujte
automaticky vytvořený nový projekt s jedním automaticky vloženým objektem (vložení objektu
do projektu viz kap. 5.1 a 5.2).
 Chcete-li nyní pokračovat v editaci již dříve vytvořeného projektu, proveďte nyní otevření
souboru kliknutím na ikonu Otevřít (viz kap. 29.2).
 Pokud se při spuštění programu objeví hláška „Databáze programu je zastaralá…“, znamená to, že
program nebyl pravidelně aktualizován a zanedlouho vyprší doba použitelnosti programu (program
nebude možné nadále používat). Stáhněte si novou verzi programu z webových stránek Eaton a
proveďte jeho instalaci, nebo kontaktujete Vašeho dodavatele programu E-Config za účelem dodání
nové verze programu.
 Pokud se při spuštění programu objeví hláška „Doba použitelnosti programu vypršela…“, znamená to,
že program není možné nadále používat. Stáhněte si novou verzi programu z webových stránek
Eaton a proveďte jeho instalaci, nebo kontaktujete Vašeho dodavatele programu E-Config za účelem
dodání nové verze programu.
 Pokud se při spuštění programu objeví hláška „Vaše licence vypršela…“, kontaktujete Vašeho
dodavatele programu E-Config za účelem dodání nového licenčního čísla. Při stažení nové verze
programu z webových stránek Eaton bude nové licenční číslo zasláno automaticky.
 Pokud se při spuštění programu objeví hláška „Neoprávněná manipulace s licenčním číslem…“,
znamená to, že došlo k porušení souboru E-Config.INI, který obsahuje licenční údaje. Klikněte na
tlačítko Ano a zadejte nové licenční údaje v dialogovém panelu stejném jako při prvním spuštění (viz
kap. 3.1). V případě přetrvávajících potíží kontaktujete Vašeho dodavatele programu E-Config.
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4. Úvod do programu E-CONFIG
_______________________________________________
4.1 Základní obrazovka a ovládání programu
Po spuštění programu (viz kap. 3.1, 3.2) se aktivuje základní obrazovka. Program využívá uživatelské
rozhraní MDI (Multiple Display Interface) umožňující paralelní zpracování více projektů (podobně jako např.
tabulkový procesor Excel umožňuje paralelní editaci více dokumentů). V rámci každého projektu může být
více objektů (seznamů materiálu, nebo rozváděčů). Po spuštění programu se automaticky aktivuje nový
projekt s jedním objektem (seznam materiálu, nebo rozváděč) a zobrazí se dialogový panel funkce Hledat a
dialogový panel se stromem databáze. Práci je možné zahájit některým z následujících způsobů:






Vyhledat výrobek a zobrazit jeho cenu.
Začít vkládat výrobky do automaticky založeného nového projektu.
Začít navrhovat rozváděč.
Založit další nový projekt kliknutím na ikonu Nový (viz kap. 29.3).
Otevřít již existující projekt a pokračovat v jeho editaci po kliknutí na ikonu Otevřít (viz
kap. 29.2).

Poznámky:
 Poloha a rozměry dialogových panelů je zachována i po ukončení programu. Po spuštění programu
se obnoví stav, jaký byl při předcházejícím ukončení programu.
 Může se stát, že dialogové panely se budou vzájemně překrývat, nebo že některý z dialogových
panelů (např. okno s projektem) bude zcela ukryto pod jiným dialogovým panelem. Polohu a rozměry
dialogových panelů lze upravit tažením za okraje, obdobně jako v jiných programech pro Windows.
 Automatické zobrazení dialogového panelu funkce Hledat a dialogového panelu se stromem databáze
lze vypnout pomocí funkce Možnosti z roletového menu Nástroje, karta Projekt.
 Typ objektu, který je automaticky vytvořen v novém projektu, lze nastavit pomocí funkce Možnosti
z roletového menu Nástroje, karta Projekt.
 Pokud je program používán primárně pro návrh rozváděčů, je vhodné, aby automaticky
vytvořeným objektem v novém projektu byl rozváděč.
 Pokud je program používán primárně jako ceník (pro přípravu cenové informace, technické
specifikace, nabídky, objednávky), je vhodné, aby automaticky vytvořeným objektem v novém
projektu byl seznam materiálu.
Základní obrazovka programu - automaticky otevřená okna po spuštění programu:

Okno s projektem.

První automaticky vytvořený objekt
v projektu (zde seznam materiálu).

Dialogový panel funkce
Hledat (vyhledání výrobku
z databáze podle typového
označení, nebo
objednacího čísla - viz kap.
6.3).
Dialogový panel se stromem databáze
(vyhledání výrobku z databáze podle
technických parametrů - viz kap. 6.1).
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Okno s projektem.

První automaticky vytvořený objekt
v projektu (zde rozváděč).
Dialogový panel funkce
Hledat (vyhledání výrobku
z databáze podle typového
označení, nebo objednacího
čísla - viz kap. 6.3).

Dialogový panel se stromem databáze
(vyhledání výrobku z databáze podle
technických parametrů - viz kap. 6.1).

Základní obrazovka programu - jeden otevřený projekt:

Nástrojový panel s ikonami.

Roletové menu.

Nástroje pro manipulaci s hlavním
oknem programu (minimalizace,
maximalizace, uzavření).

Automaticky vytvořený
nový projekt.

Automaticky vytvořený první objekt
v projektu (zde seznam materiálu).

Stručná nápověda
k programu umožňující
rychlé spuštění základních
funkcí. Po spuštění některé
z funkcí se automaticky
uzavře.
Uzavřít okno se stručnou
nápovědou.

Stavový řádek, informace
k aktuálně prováděné operaci.

Tažením za okraje lze
měnit rozměry hlavního
okna programu.
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Základní obrazovka programu - okno s projektem maximalizováno:
Jméno souboru s aktuálně editovaným projektem.

Nástroje pro manipulaci s oknem projektu
(minimalizace, maximalizace, uzavření).

Základní obrazovka programu - několik otevřených projektů:
Tažením za horní pruh lze měnit
polohu okna s projektem v rámci
základní obrazovky.

Nástroje pro manipulaci s oknem projektu
(minimalizace, maximalizace, uzavření).

Jméno souboru s projektem.
Neaktivní projekt proužek šedý.
Tažením za okraje a dělicí pruh lze
měnit rozměry okna s projektem.

Aktuálně editovaný (aktivní) projekt - horní
proužek modrý, dělicí pruh modrý. Všechny
funkce se vztahují na tento projekt.

____________________________________________________________________________________________________________
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Okno s projektem, objekt typu seznam materiálu:

Strom se strukturou
projektu. Projekt může
obsahovat až 99 objektů
typu seznam materiálu,
nebo rozváděč.

Seznam výrobků / služeb
připojených k vybranému objektu
Tažením za dělicí pruh lze měnit rozměry
jednotlivých částí okna.

Okno s projektem, objekt typu rozváděč:

Funkce pro práci se
strukturou projektu

Funkce pro práci s grafikou

Čelní pohled na aktuálně editovaný
rozváděč (rozměrový výkres
s přístrojovými lištami, krycími deskami,
osazenými přístroji a záslepkami).

Strom se
strukturou
projektu.

Stavový řádek - informace k aktuálně
prováděné operaci v grafice

Pomůcky pro
kreslení

Funkce k modifikaci
obsahu karty

Tažením za dělicí pruh lze měnit
rozměry jednotlivých částí okna.
Popis obsahu vybrané větve
stromu se strukturou projektu.

Karty obsahující seznam
vybraných prvků (přístrojové lišty
a montážní desky, krycí desky,
přístroje a příslušenství, ...).
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Funkce pro uspořádání jednotlivých oken s projekty na základní obrazovce se nacházejí v roletovém menu
Okno:
Uzavření okna s aktuálně editovaným projektem (obdobně jako po
kliknutí na křížek v pravém horním rohu okna).
Uzavření všech otevřených oken s projekty - nastavení výchozího
stavu jako po spuštění programu.
Seznam všech otevřených oken s projekty. Kliknutím na položku
se okno stane aktuální.
Identifikace aktuálního okna.

4.2 Krok Zpět (Undo), Znovu (Redo)
Účinek všech funkcí (kromě editace databáze cizích výrobků, databáze příjemců materiálu a funkcí
spojených s nastavením programu), lze vrátit kliknutím na ikonu Zpět (Undo), funkce Zpět
z roletového menu Úpravy (klávesová zkratka Ctrl+Z). Každé vložení výrobku do projektu je
považováno za samostatný krok, i když bylo provedeno v rámci jednoho volání příslušné funkce.
Účinek naposledy provedené funkce Zpět lze vrátit kliknutím na ikonu Znovu (Redo), funkce Znovu
z roletového menu Úpravy (klávesová zkratka Ctrl+Y). Vrátit lze pouze jeden krok funkce Zpět.

4.3 Metodika používání programu – seznam materiálu
Seznam materiálu lze využít pro přípravu cenové informace, technické specifikace, nabídky, nebo
objednávky, či pro pouhé nalezení ceny výrobku. Návrh rozváděče není požadován. Objekt seznam
materiálu je seznam výrobků, určených pro příjemce materiálu (zákazníka) - cenová informace, technická
specifikace, nabídka - nebo seznam výrobků objednávaných u dodavatele - objednávka. Seznam výrobků je
tvořen vzájemně nesouvisejícími položkami, nebo sestavami složenými ze základního přístroje (jističe,
stykače, …) a příslušenství k němu (pomocné kontakty,
spouště, …). Seznam materiálu lze vytvářet ve třech
základních režimech (režimy se přepínají pomocí ikony
Přepínač kontroly vazeb v nástrojovém panelu (viz
kap. 6.4), nebo pomocí funkce Možnosti (viz kap. 30.5):
1.

Režim ceník (vypnutá sumarizace): Nejsou vytvářeny vazby přístroj / příslušenství. Každý
výrobek je vložen jako samostatná položka, bez vazeb na okolní výrobky. Každý výrobek je
vložen vždy znovu bez ohledu na to, zda se v seznamu již vyskytuje, nebo ne. Tento režim je
vhodný, když potřebujeme ocenit množinu výrobků a není přesně známo, které výrobky tvoří sestavu.
Sumarizace je v tomto případě nežádoucí, například z důvodu zachování stejného pořadí výrobků
jako je na seznamu od zákazníka.

2.

Režim ceník (zapnutá sumarizace): Nejsou vytvářeny vazby přístroj / příslušenství. Každý
výrobek je vložen jako samostatná položka, bez vazeb na okolní výrobky. Prováděna
sumarizace v rámci objektu (pokud se výrobek v seznamu již vyskytuje, je pouze zvýšen počet
kusů). Tento režim je vhodný, když potřebujeme ocenit množinu výrobků a není přesně známo, které
výrobky tvoří sestavu.

Ikona určující, že nelze
posoudit vazbu mezi
přístrojem a příslušenstvím.
Není vytvářena vazba mezi základním
přístrojem a příslušenstvím.

____________________________________________________________________________________________________________
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3.

Režim konfigurátor, bez kontroly: Jsou vytvářeny vazby přístroj / příslušenství, ale nejsou
kontrolovány. Po výběru základního přístroje z databáze (jističe stykače,…) jsou nabízeny
všechny možné typy příslušenství (pomocné kontakty, spouště, ...), barevně jsou odlišeny
vhodné a nevhodné typy. Nejsou kontrolovány vzájemné kolize mezi příslušenstvím. V tomto režimu
lze vytvořit chybnou sestavu - o správnosti sestavy je uživatel informován ikonami. Po najetí myší
kurzorem nad ikonu se zobrazí vysvětlující text. Vazby jsou definovány pouze pro některé výrobkové
skupiny (výkonové jističe).

Základní přístroj.
Příslušenství.
Ikona identifikující
správnost sestavy.

Ikona identifikující chybu,
pravděpodobně nevhodný
počet kusů, nebo
nepovolená kombinace.

Vazba mezi základním přístrojem
a příslušenstvím.

4.

Ikona identifikující hrubou
chybu, nevhodný výrobek pro
základní přístroj.

Režim konfigurátor: Jsou vytvářeny a kontrolovány vazby přístroj / příslušenství. Po výběru
základního přístroje z databáze (jističe, stykače,…) jsou nabízeny pouze vhodné typy
příslušenství (pomocné kontakty, spouště, …) a jsou kontrolovány vzájemné kolize mezi
příslušenstvím (např. nelze kombinovat podpěťovou a vypínací spoušť, maximální počet pomocných
kontaktů, …). V tomto režimu nelze vytvořit chybnou sestavu. Vazby jsou definovány a kontrolovány
pouze pro některé výrobkové skupiny (výkonové jističe); pro ostatní výrobkové skupiny musí uživatel
určit sám manuálně co je přístroj a co je příslušenství a garantovat správnost sestavy.

Základní přístroj.
Příslušenství.
Ikona identifikující správnost
sestavy (všechny vazby
prověřeny, výsledek kontroly
vše OK).

Vazba mezi základním přístrojem
a příslušenstvím.

Stejná pravidla platí i pro výběr přístrojů a příslušenství k rozváděči.

Ikona identifikující
uživatelskou sestavu.
Sestavu nebylo možné
prověřit, protože databáze
neobsahuje pravidla pro
vytváření sestav pro tuto
výrobkovou skupinu.
Správnost návrhu garantuje
pouze uživatel.

____________________________________________________________________________________________________________
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Výrobky z databáze lze vybírat a následně vkládat do projektu:
1.

Ze stromu možností na základě technických parametrů (viz kap 5.1, 5.2).

2.

Z databázové tabulky na základě typového označení nebo objednacího čísla (viz kap. 6.3).

Pro projekt vytvořený pomocí výše uvedených funkcí je možno dále:
1.

2.

3.

4.
5.

Nastavit doplňkové parametry (ikona Vlastnosti, viz kap. 25):
 Identifikátory projektu (číslo, datum vytvoření, poznámka).
 Adresa zpracovatele projektu a příjemce materiálu (zákazníka), nebo dodavatele.
 Tabulku slev a přirážek pro tento projekt.
Vytisknout na tiskárně (ikona Tisk, viz kap. 27.3) jako:
 Strukturovaný seznam (graficky zobrazeny vazby přístroj / příslušenství).
 Sumarizační seznam (suma všech výrobků v projektu bez ohledu na vazby).
 Typ seznamu se nastavuje funkcí Možnosti z menu Nástroje (viz kap. 30.3).
Exportovat do Excelu (ikona Export, viz kap. 28.1) jako:
 Strukturovaný seznam (graficky zobrazeny vazby přístroj / příslušenství).
 Sumarizační seznam (suma všech výrobků v nabídce bez ohledu na vazby).
 Typ seznamu a uspořádání sloupců se nastavuje funkcí Možnosti (viz kap. 30.3).
Exportovat do PDF formátu (ikona Export, viz kap. 28.2).
Uložit projekt do datového souboru pro pozdější použití (ikona Ulož, viz kap. 29.1).

____________________________________________________________________________________________________________
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4.4 Metodika používání programu – rozváděč
Program E-Config je určen především pro obchodní a projekční organizace. Je proto koncipován tak, aby
dokázal rychle dát odpověď na následující otázky zákazníka:
 Potřebuji rozváděč, do kterého se vejde 150 modulů. Nabídněte mi vhodné rozměry a řekněte mi, jaká
bude cena.
 Potřebuji rozváděč konkrétních rozměrů a do něj konkrétní přístroje. Potřebuji vědět, zda se přístroje
vejdou do daného rozváděče a jaká bude jeho cena.
 Mám množinu přístrojů, potřebuji je osadit do rozváděče. Jaké prvky musím objednat.
 Objednávám konkrétní rozváděč. Potřebuji vytvořit rozpisku prvků, které budou potřeba pro jeho
montáž.
Je zde možnost několika základních obecných postupů návrhu rozváděče v systému E-Config, dávající
odpověď na výše uvedené otázky:
Rozvodnice Global-Line, xBoard
1. Zákazník požaduje rozvodnici osazenou určitými přístroji.
2. Do projektu vložíme objekt typu rozváděč.
3. Vybíráme přístroje z databáze (viz kap. 6). Můžeme vkládat též
přístroje od jiných výrobců (cizí přístroje) (viz kap. 7).
4. Na základě rozměrů vybraných přístrojů vybereme z databáze
vhodnou rozvodnici s požadovanými mechanickými vlastnostmi.
Rozvodnice je hotový rozváděč dodávaný jako celek, vnitřní
uspořádání není možné modifikovat (viz kap. 9).
5. Funkce Celková cena nás informuje o celkové ceně návrhu
s ohledem na aktuální nastavení slev a přirážek (viz kap. 23.1).
6. Vybrané přístroje osadíme na lišty rozvodnice (viz kap. 18.7).
V případě problémů je možné vybrat jinou rozvodnici.
7. Provedeme kontrolu oteplení (viz kap. 22).
8. Práce končí tiskem rozpisky a rozměrového výkresu (viz kap. 27.3).
Rozváděč Profi Plus, nebo XVTL, výběr na základě rozměrů:
1. Do projektu vložíme objekt typu rozváděč.
2. Zákazník požaduje konkrétní rozměr rozváděče. Z nabízené
rozměrové řady rozváděčů pro danou polohu a stupeň krytí
vybereme požadovaný vhodný rozměr (viz kap. 10).
3. Na rám rozváděče pak osadíme přístrojové lišty (kap. 13),
případně vložíme elektroměrovou vanu (kap. 14).
4. Rám rozváděče zakryjeme krycími deskami (viz kap. 15). Tím
získáme základní mechanický návrh rozváděče.
5. Funkce Celková cena nás informuje o celkové ceně návrhu
s ohledem na aktuální nastavení slev a přirážek (viz kap. 23.1).
6. K takto provedenému návrhu můžeme doplnit přístroje (osadit je
na lišty) (viz kap. 18), záslepky (viz kap 16) a další potřebné
příslušenství (viz kap. 18).
7. Práce končí tiskem rozpisky a rozměrového výkresu (viz kap.
27.3).
Rozváděč Profi Plus, výběr na základě přístrojů:
1. Zákazník má určitou množinu přístrojů a potřebuje je osadit do
vhodného rozváděče.
2. Do projektu vložíme objekt typu rozváděč.
3. Vybíráme přístroje z databáze (viz kap. 6). Můžeme vkládat též
přístroje od jiných výrobců (cizí přístroje) (viz kap. 7).
4. Na
základě
rozměrů
vybraných
přístrojů
navrhneme
poloautomaticky vhodný rám rozváděče Profi Plus (viz kap. 10).
5. Na rám rozváděče pak osadíme přístrojové lišty (kap. 13),
případně vložíme elektroměrovou vanu (kap. 14).
6. Rám rozváděče zakryjeme krycími deskami (viz kap. 15).
____________________________________________________________________________________________________________
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7.

Vybrané přístroje osadíme na vložené lišty (viz kap. 18.7). V případě problémů je možné změnit
osazení lišt, nebo změnit rozměr rámu.
8. Zbylé výřezy v krycích deskách zakryjeme záslepkami (viz kap. 16). Tím získáme kompletní návrh
rozváděče.
9. Provedeme kontrolu oteplení rozváděče (viz kap. 22).
10. Funkce Celková cena nás informuje o celkové ceně návrhu s ohledem na aktuální nastavení slev a
přirážek (viz kap. 23.1).
11. Práce končí tiskem rozpisky a rozměrového výkresu (viz kap. 27.3).
Rozváděč Profi Plus, typické sestavy
1. Zákazník požaduje typický rozváděč specifikovaný jeho rozměry a
základními parametry (poloha, stupeň krytí, počet modulů, počet
elektroměrových míst).
2. Do projektu vložíme objekt typu rozváděč.
3. Z databáze typických sestav vybereme požadovaný typ (viz kap.
11).
4. Tím získáme „polotovar“ rozváděče. V případě požadavku je
možná úprava vnitřního uspořádání (změna polohy lišt, krycích
desek, elektroměrových van, vložení nových prvků).
5. Funkce Celková cena nás informuje o celkové ceně návrhu
s ohledem na aktuální nastavení slev a přirážek (viz kap. 23.1).
6. K takto provedenému návrhu můžeme doplnit přístroje (a
otestovat, zda půjdou osadit na lišty) (viz kap. 18), záslepky (viz
kap. 16) a další potřebné příslušenství (viz kap. 18).
7. Práce končí tiskem rozpisky a rozměrového výkresu (viz kap. 27.3).
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4.5 Rychlý start (nalezení brutto ceny výrobku, vytvoření cenové nabídky, …)
A) Jak nalézt brutto cenu nějakého výrobku
Zadání: máme najít brutto cenu jističe s typovým označením NZMN2-A160.
1.
2.

Spusťte program E-Config.
Není-li zobrazen dialogový panel „Hledat výrobek (službu)“, pak klikněte na ikonu Hledat
(ikona s dalekohledem v nástrojovém panelu, nebo v rychlé nápovědě), nebo stiskněte klávesy
Ctrl+F.

Ikona Hledat.

Ikona Hledat.

3.
4.

V horní části dialogového panelu Hledat, v poli „Hledat typové označení“, zadejte typové označení
prvního výrobku - pište: NZMN2-A160.
Po zapsání textu NZMN2-A160 je požadovaný výrobek vybrán v datové tabulce (je zvýrazněn šedým
pruhem a text v poli „Hledat typové označení“ je černou barvou). Brutto cena výrobku je zobrazena
v datové tabulce v dialogovém panelu Hledat vpravo vedle typového označení ve sloupci Brutto.

Zde zapište typové označení
hledaného výrobku

Dialogový
panel Hledat.

Brutto cena hledaného výrobku.
(obrázek je pouze ilustrační; skutečná
cena tohoto výrobku může být odlišná).

____________________________________________________________________________________________________________
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B) Jak vytvořit cenovou nabídku obsahující výrobky s daným typovým označením
Zadání: máme vytvořit cenovou nabídku pro zákazníka obsahující následující výrobky:
NZMB1-A63…2 kusy; M22-K10…7 kusů; PLHT-B63/3…36 kusů
Známe přímo typová označení výrobků a počet kusů. Výrobky spolu nesouvisí. Potřebujeme tedy vytvořit
prostý seznam komponent.
1.
2.

Spusťte program E-config.
Ujistěte se, že je zapnut režim ceník (režim ceník je zapnut automaticky po instalaci programu jako
výchozí nastavení):

Pokud v tomto místě není ikona
s otazníkem, opakovaně zde
klikejte, než se objeví.

3.

Po spuštění programu je automaticky vytvořen nový projekt. Ujistěte se, že v projektu je vložen objekt
typu Seznam materiálu (pokud je nastaveno primární použití programu jako ceník, je objekt Seznam
materiálu vložen automaticky).

Objekt typu Seznam materiálu.
Vložit objekt typu Seznam materiálu do projektu.
Pokud objekt typu Seznam materiálu není přítomen, klikněte zde.

4.

Není-li zobrazen dialogový panel „Hledat výrobek (službu)“, pak klikněte na ikonu Hledat
(ikona s dalekohledem), nebo stiskněte klávesy Ctrl+F.

Ikona Hledat.

Ikona Hledat.

Ikona Hledat.
____________________________________________________________________________________________________________
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5.

V horní části dialogového panelu Hledat, v poli „Hledat typové označení“, zadejte typové označení
prvního výrobku - pište: NZMB1-A63.

Zde zapište typové označení
hledaného výrobku

Dialogový panel
Hledat.

 Po zapsání textu NZMB1-A6 je již požadovaný výrobek vybrán v datové tabulce (je zvýrazněn
šedým pruhem a text v poli „Hledat typové označení“ je černou barvou).
 Stiskněte klávesu Enter - aktivuje se pole pro zadání počtu kusů - napište 2 (= požadujeme 2
kusy).
 Stiskněte klávesu Enter - výrobek se vloží do projektu.
 Automaticky se aktivuje pole pro zadání typového označení - pište M22-K10 (typové označení
druhého výrobku).
 Stiskněte klávesu Enter - napište 7 (= požadujeme 7 kusů).
 Stiskněte klávesu Enter - výrobek se vloží do projektu.
 Pište PLHT-B63/3 (typové označení třetího výrobku).
 Stiskněte klávesu Enter - napište 36 (= požadujeme 36 kusů).
 Stiskněte klávesu Enter - výrobek se vloží do projektu.
 Hotovo - požadované výrobky vloženy do projektu.
 Pokud dialogový panel Hledat překrývá okno s projektem, odsuňte ho tažením myší za horní
modrý pruh, nebo ho uzavřete kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Poznámka: výrobky lze vyhledávat též na základě technických parametrů (bez znalosti přesného
typového označení) pomocí funkce Hledat produkt ve stromu databáze (viz kap 5.1).
C) Jak zjistit celkovou cenu nabízených výrobků
1.

Klikněte na ikonu Celková cena v nástrojovém panelu (horní řádka ikon).
V následně zobrazeném dialogovém panelu vyberte typ rozpisky: „Rozpiska pro aktuálně
editovaný objekt“ a klikněte na tlačítko OK (nebo stiskněte klávesu Enter). Zobrazí se dialogový panel
se seznamem vybraných výrobků. V součtovém řádku je zobrazena celková cena vybraných výrobků.
Ikona Celková cena.
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Poznámka: následující obrázek je pouze ilustrační; skutečná cena výrobků může být odlišná.

Celková brutto cena všech vybraných výrobků
v objektu (obrázek je pouze ilustrační; skutečná
cena těchto výrobků může být odlišná).

2.

Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko Uzavřít.

D) Zadat údaje o zpracovateli a příjemci materiálu
1. Klikněte na ikonu Vlastnosti v nástrojovém panelu (horní řádka ikon).
2. V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte údaje na kartách:
 Projekt: informace o projektu (cenová informace, technická specifikace, nabídka nebo objednávka,
název, číslo, datum, platnost …);
 Zpracovatel: identifikace toho, kdo projekt vytvořil;
 Příjemce materiálu: identifikace zákazníka.
3. Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK.
E) Uložit nabídku do datového souboru
1. Klikněte na ikonu Uložit v nástrojovém panelu (horní řádka ikon).
2. Vyberte adresář (složku), do které bude soubor uložen (např. Dokumenty) a zadejte jméno
souboru (např. Nabídka-Zboží).
3. Klikněte na tlačítko OK. Projekt bude uložen. Uložený soubor lze odeslat zákazníkovi e-mailem.
Zákazník si ho pak otevře pomocí programu E-config.
F) Exportovat nabídku do Excelu, nebo do PDF
1. Klikněte na ikonu Export v nástrojovém panelu (horní řádka ikon).
2. Vyberte:
 Typ rozpisky: „Rozpiska pro aktuálně editovaný objekt“.
 Formát výstupního souboru: „XLS“, nebo „PDF“.
 Po kliknutí na tlačítko „Nastavení parametrů ...“ můžete nastavit typ seznamu (strukturovaný, nebo
sumarizovaný) a uspořádání sloupců.
 Klikněte na tlačítko OK.
3. Vyberte adresář (složku), do které bude exportovaný soubor uložen, a zadejte jméno souboru. Jako
výchozí se nabízí hodnoty zadané při uložení.
4. Klikněte na tlačítko Uložit. Projekt bude exportován.
G) Vytisknout nabídku
1. Klikněte na ikonu Tisk v nástrojovém panelu (horní řádka ikon).
2. Vyberte:
 Typ rozpisky: „Rozpiska pro aktuálně editovaný objekt“.
 Po kliknutí na tlačítko „Nastavení parametrů ...“ můžete nastavit typ seznamu (strukturovaný, nebo
sumarizovaný) a uspořádání sloupců.
 Klikněte na tlačítko OK.
3. Vyberte aktuálně připojenou tiskárnu a klikněte na tlačítko OK. Projekt bude vytištěn.
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5. Řízení struktury projektu
_______________________________________________
Projekt představuje skupinu objektů vzájemně logicky souvisejících, např. rozváděče v různých patrech
jedné budovy a k tomu specifikace záložního zdroje. Každý projekt musí obsahovat minimálně jeden objekt
a může obsahovat až 99 různých objektů. V programu E-Config jsou k dispozici tyto základní typy objektů:
1.
2.

3.

Objekt typu Seznam materiálu: seznam výrobků / služeb postupně vkládaných uživatelem z databáze,
které spolu mohou, ale nemusí nijak souviset. Používá především pro přípravu cenové informace,
nabídky, nebo objednávky. Neobsahuje žádné grafické informace.
Objekt typu Rozváděč: používá se pro návrh rozváděče. Obsahuje grafiku – rozměrový výkres
rozváděče a seznam výrobků nutných pro sestavení rozváděče (mechanické komponenty, přístroje a
příslušenství). Seznam výrobků je vytvářen poloautomaticky (některé výrobky jsou vloženy
automaticky podle zvoleného typu rozváděče, jiné výrobky vybírá uživatel z databáze).
Objekt typu Rozvodna: řada samostatně stojících rozváděčů řady XVTL vykreslených vedle sebe
(nárys, půdorys) a doplněných celkovou kótou.

Strom se strukturou projektu je zobrazen v levé části okna s projektem:
Rozvinutí stromu (zobrazení následujících větví) - kliknutím na znaménko +.
Svinutí stromu (skrytí následujících větví) - kliknutím na znaménko -.
Kliknutím na větev stromu se objekt vybere:

Pro objekt typu Seznam materiálu se v okně vpravo zobrazí
seznam vybraných výrobků / služeb

Pro objekt typu Rozváděč - pokud již byl definován rozváděčový
systém, pak se v okně vpravo zobrazí rozměrový výkres.

Funkce pro práci se strukturou projektu.

Klinutím na větev stromu se vybere karta obsahující seznam vybraných
prvků patřících k dané větvi (rozváděč, přístroje, příslušenství, ...).
Dvojím klinutím na některé větve stromu se zobrazí dialogový panel pro
editaci obsahu (rozváděč, počet kusů, ...).
Kliknutím pravým tlačítkem na větev stromu se zobrazí kontextové
menu s funkcemi pro práci se strukturou projektu.
Pro tento rozváděč nebyl dosud určen rozváděčový systém, je možné
pracovat pouze se seznamy přístrojů a příslušenství.
Vybraný rozváděč v projektu, pro tento rozváděč je
zobrazen rozměrový výkres v okně vpravo.
Rozváděč typu rozvodnice. Kromě přístrojů a
příslušenství lze vkládat pouze záslepky.
Rozváděč Profi Plus, nebo XVTL. Kromě
přístrojů a příslušenství lze vkládat lišty,
elektroměrové vany, kabelové kanály, krycí
desky a záslepky.
Jméno objektu v projektu, uživatelem zadaný
název, identifikující objekt.
Počet kusů rozváděče = počet opakování
stejného rozváděče v rámci projektu.
Popis obsahu kliknuté větve stromu
se strukturou projektu.
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Ovládání struktury projektu je možné pomocí funkcí z nástrojového panelu nad stromem se strukturou
projektu. Kliknutím pravým tlačítkem na větev stromu se zobrazí kontextové menu.

5.1 Přidat nový objekt typu seznam materiálu do projektu
1.
2.
3.

Ve stromu se strukturou projektu vyberte objekt, za který chcete vložit další nový seznam materiálu.
Klikněte na ikonu Vložit nový seznam materiálu do projektu. Do stromu se strukturou
projektu za vybranou větev se vloží nový objekt typu seznam materiálu. Nový objekt se
nastaví jako aktuální.
Objekt má standardní předvolené jméno Seznam-materiálu + pořadové číslo. Toto jméno,
identifikující objekt v projektu, je možné následně změnit (viz kap. 5.4).

5.2 Přidat nový objekt typu rozváděč do projektu
4.
5.
6.

Ve stromu se strukturou projektu vyberte objekt, za který chcete vložit další nový rozváděč.
Klikněte na ikonu Vložit nový rozváděč do projektu. Do stromu se strukturou projektu za
vybranou větev se vloží nový objekt typu rozváděč. Nový objekt se nastaví jako aktuální.
Objekt má standardní předvolené jméno Rozváděč + pořadové číslo. Toto jméno, identifikující objekt
v projektu, je možné následně změnit (viz kap. 5.4).

5.3 Přidat nový objekt typu rozvodna do projektu
1.
2.
3.

Ve stromu se strukturou projektu vyberte objekt, za který chcete vložit rozvodnu.
Klikněte na ikonu Vložit novou rozvodnu do projektu. Do stromu se strukturou projektu za
vybranou větev se vloží nový objekt typu rozvodna. Nový objekt se nastaví jako aktuální.
Objekt má standardní předvolené jméno Rozvodna + pořadové číslo. Toto jméno,
identifikující objekt v projektu, je možné následně změnit (viz kap. 5.4).

5.4 Vytvořit nový objekt kopií vybraného
1.
2.
3.

Ve stromu se strukturou projektu vyberte objekt, který chcete zkopírovat.
Klikněte na ikonu Vytvořit nový objekt kopií vybraného. Do stromu se strukturou projektu
se vloží nový objekt - kopie vybraného objektu - za vybranou větev. Zkopírovaný objekt se
nastaví jako aktuální.
Objekt má standardní předvolené jméno Kopie + jméno původního objektu. Toto jméno, identifikující
objekt v projektu, je možné následně změnit (viz kap. 5.4).

5.5 Přejmenovat vybraný objekt
1.
2.

Ve stromu se strukturou projektu vyberte objekt, který chcete přejmenovat.
Klikněte na ikonu Přejmenovat vybraný objekt. V následně otevřeném dialogovém panelu
zadejte nové jméno objektu. Jméno identifikuje objekt v projektu. Musí tedy obsahovat
minimálně jeden znak a mělo by být jedinečné v rámci projektu. Jméno objektu se používá
jako výchozí jméno souboru při exportu a proto nesmí obsahovat některé znaky, jako jsou lomítka,
hvězdička, otazník, závorky a podobně.

5.6 Počet kusů objektu v projektu
1.
2.

Ve stromu se strukturou projektu vyberte objekt, pro který chcete nastavit počet kusů. Počet kusů lze
nastavovat pouze pro objekty typu rozváděč.
Klikněte na ikonu Zadat počet kusů. V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte nový
počet kusů. Počet kusů vyjadřuje počet opakování stejného objektu (rozváděče) v rámci
projektu; pro jednotlivé kusy se nekreslí rozměrový výkres a rozpiska je stanovena s ohledem na
celkový počet kusů. Výchozí minimální hodnota je 1.
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5.7 Změna polohy objektu ve stromu se strukturou projektu
1.
2.

3.

Ve stromu se strukturou projektu vyberte objekt, jehož polohu chcete změnit.
Klikněte na ikonu Přesunout vybraný objekt ve struktuře projektu nahoru. Vybraný objekt
se posune o jednu větev výše. Opakovaným voláním uvedené funkce lze přesunout objekt až
na první pozici ve struktuře projektu. Pokud se vybraný objekt nachází na první pozici ve
struktuře projektu, nic se nestane.
Klikněte na ikonu Přesunout vybraný objekt ve struktuře projektu dolů. Vybraný objekt se
posune o jednu větev níže. Opakovaným voláním uvedené funkce lze přesunout objekt až na
poslední pozici ve struktuře projektu. Pokud se vybraný objekt nachází na poslední pozici ve
struktuře projektu, nic se nestane.

5.8 Vyjmout vybraný objekt z projektu
1.
2.

Ve stromu se strukturou projektu vyberte objekt, který chcete vyjmout.
Klikněte na ikonu Vyjmout vybraný objekt z projektu. Program se dotazuje, zda si opravdu
přejete vyjmout vybraný objekt z projektu. Kliknete-li na tlačítko Ano, objekt bude vyjmut
z projektu včetně všech navazujících prvků (přístroje, příslušenství).

5.9 Kopírovat objekty do schránky
1.
2.

3.

Klikněte na ikonu Kopírovat.
V následně otevřeném dialogovém panelu se seznamem objektů v projektu vyberte jeden,
nebo více objektů k překopírování do vnitřní schránky programu.
 Vyberte jeden objekt kliknutím na příslušnou řádku.
 Vyberte více objektů klikáním na příslušné řádky se stisknutou klávesou Ctrl.
 Vyberte skupinu po sobě jdoucích objektů:
 Klikněte na první řádku skupiny.
 Stiskněte klávesu Shift, držte ji stisknutou a klikněte na poslední řádku skupiny.
 Vyberte všechny objekty stiskem kláves Ctrl+A.
Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Vybrané objekty budou překopírovány do vnitřní
schránky programu. Touto cestou lze přenášet celé objekty (např. rozváděč včetně všech navázaných
prvků) mezi projekty.

5.10 Vložit objekty ze schránky
1.
2.
3.

Ve stromu se strukturou projektu vyberte objekt, za který chcete vložit objekty z vnitřní schránky
programu.
Klikněte na ikonu Vložit. Do stromu se strukturou projektu za vybranou větev se vloží obsah
schránky. Pokud vnitřní schránka programu neobsahuje objekt z programu E-Config, pak se
nestane nic.
Vložený objekt má standardní předvolené jméno Kopie + jméno původního objektu. Toto jméno,
identifikující objekt v projektu, je možné následně změnit (viz kap. 5.4).
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6. Obsluha databáze výrobků Eaton
_______________________________________________
Základní funkcí programu E-Config je vytvoření projektu - cenové informace, technické specifikace, nabídky,
nebo objednávky. Projekt je tvořen více objekty typu seznam materiálu, nebo rozváděč. Nejdůležitější
operací je výběr výrobků z databáze a jejich vkládání do aktuálního objektu v aktuálním projektu:
1.
2.

Režim ceník: každý výrobek je vložen nezávisle jako samostatná položka, bez vazeb na okolní
výrobky.
Režim konfigurátor: Jsou vytvářeny vazby přístroj / příslušenství. Nejdříve je nutno vybrat základní
přístroj (např. jistič, stykač, …) a pak příslušenství k němu (např. pomocné kontakty, spouště,…).
Vazby jsou definovány a kontrolovány pouze pro některé výrobkové skupiny (výkonové jističe).

Výrobky lze vybírat:
1.
2.

Ze stromu možností na základě technických parametrů (viz kap. 6.1, 6.2).
Z databázové tabulky na základě typového označení nebo objednacího čísla (viz kap. 6.3).

Poznámka: všechny obrázky v této kapitole jsou pouze ilustrační s cílem objasnit ovládání programu a
nemusí odpovídat aktuálnímu stavu databáze a nabízenému sortimentu.

6.1 Vkládání výrobků z databáze do seznamu (výběr podle technických parametrů)
1.

2.
3.

Předpokládáme, že v programu je založen alespoň jeden projekt (založení nového projektu viz kap.
29.3, práce se strukturou projektu viz kap. 5). Touto cestou vkládáme výrobky z databáze do
aktuálního objektu typu seznam materiálu, nebo do aktuálního objektu typu rozváděč do seznamu
vybraných přístrojů a příslušenství (na kartu přístroje a příslušenství).
Klikněte na ikonu Hledat produkt (hledat produkt ve stromu databáze dle technických
parametrů), klávesová zkratka Ctrl+Q.
Zobrazí se dialogový panel s ovladačem databáze.
 V režimu ceník: nyní vybíráme výrobek.
 V režimu konfigurátor: nyní vybíráme základní přístroj (např. jistič).
Výběr typu přístroje ze
stromu databáze podle
technických parametrů.

Datovou tabulku lze setřídit po kliknutí na
záhlaví příslušného sloupce.
Po kliknutí se obrázek zvětší (ve verzi
Light není grafika obsažena).
Identifikace editovaného projektu a
objektu

Prostor pro informační ikony
(výběhový typ, novinka, …).
Ilustrační obrázek: nyní je
vybírán základní přístroj
(příslušenství je v pozadí).
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Pohyb ve stromu je stejný jako
ve stromu adresářů v
Průzkumníku Windows
(Windows Explorer).

Informace o vložení
přístroje do seznamu.
2x kliknout na vybranou
řádku = vložit přístroj do
seznamu. Po kliknutí pravým
tlačítkem se zobrazí
kontextové menu.

Tažením za okraje a dělicí
příčky lze upravit rozměr
dialogového panelu.
Informace o stavu přepínače kontroly
vazeb přístroj / příslušenství. Změna
nastavení přepínače viz kap. 6.4.

Tři tečky na konci textu indikují, že sloupec je příliš
úzký (text není zobrazen celý). Tažením za dělicí
příčku je nutno zvětšit šířku sloupce.
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4.

Ve stromové struktuře databáze nalezneme požadovanou skupinu výrobků podle technických
parametrů. Pohyb ve stromu je stejný jako ve stromu adresářů v Průzkumníku Windows (Windows
Explorer):
 Položka začínající znaménkem + je svinuta (nacházejí se za ní další větve, které nejsou
zobrazeny). Dvojím kliknutím na položku (nebo kliknutím na znaménko +) se tato rozvine (zobrazí
se větve za ní).
 Položka začínající znaménkem - je rozvinuta (jsou zobrazeny všechny větve nacházející se za ní).
Dvojím kliknutím na rozvinutou položku (nebo kliknutím na znaménko -) se tato svine.
 Jedním kliknutím na libovolnou větev se zobrazí podrobnější údaje k větvi v položkách vpravo od
stromu.
 Kliknutím na tlačítko Svinout … lze hromadně
svinout všechny větve stromu.
 Kliknutím na tlačítko Export … lze exportovat
výrobky obsažené ve vybrané větvi a všech podřazených větví do Excelu (datový formát XLS,
nebo CSV). Postup je stejný jako při exportu z dialogového panelu funkce Hledat (viz kap. 6.3).

5.

Po kliknutí na koncovou větev stromu databáze se zobrazí datová tabulka obsahující jednotlivé
konkrétní typy výrobků (technické parametry, typové označení, objednací číslo a cena). Pokud jsou na
konci textu v tabulce tři tečky, znamená to, že sloupec je příliš úzký (text není zobrazen celý).
Tažením za dělicí příčku je možné zvětšit šířku sloupce.
Pro každý řádek datové tabulky je k dispozici:
 Obrázek s fotografií (po kliknutí se obrázek zvětší).
 Rozměrový výkres (po kliknutí se obrázek zvětší).
 Schéma zapojení (po kliknutí se obrázek zvětší).
Poznámka: ve verzi Light (omezená) není grafika obsažena, proto obrázky nejsou zobrazeny.
Z důvodu omezení velikosti aktualizačních souborů nemusí být grafika dále obsažena např. u novinek.
 Kompletní informace o vybraném výrobku (popis, objednací číslo, technické parametry, ...) lze
zobrazit kliknutím na tlačítko Detaily (klávesová zkratka F2).
Po kliknutí se obrázek zvětší.
Ve verzi Light (omezená)
není grafika obsažena, proto
obrázky nejsou zobrazeny.

Textové údaje lze označit a
následně kopírovat do
schránky Windows (Ctrl+C).
Tímto způsobem lze přenést
hodnoty např. do technické
zprávy nebo do e-mailu.

Tisk všech informací o
výrobku včetně rozměrového
výkres (katalogového listu)
na tiskárnu.
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 Označte výrobky pro kopírování údajů (podobně jako v programu Microsoft Excel):
 Vyberte jeden výrobek kliknutím na příslušnou řádku.
 Vyberte více výrobků klikáním na příslušné řádky se stisknutou klávesou Ctrl. Položky se
zkopírují v tom pořadí, v jakém byly vybrány.
 Vyberte skupinu po sobě jdoucích výrobků:
 Klikněte na první řádku skupiny.
 Stiskněte klávesy Shift, držte ji stisknutou a klikněte na poslední řádku skupiny.
 Poznámka: označení skupiny výrobků zrušíte kliknutím na libovolný neoznačený řádek.
 Klikněte na tlačítko Kopírovat celou řádku, nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+L. Vybrané
řádky budou zkopírovány do schránky Windows a lze je vložit do jiných dokumentů (do technické
zprávy, do e-mailu, nebo do jiného programu).
 Klikněte na tlačítko Kopírovat objednací číslo, nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+R.
Objednací čísla z vybraných řádků budou zkopírována do schránky Windows a lze je vložit do
jiných dokumentů.
 Klikněte na tlačítko Kopírovat typové označení, nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+T.
Typová označení z vybraných řádků budou zkopírována do schránky Windows a lze je vložit do
jiných dokumentů.
6.

V dialogovém panelu s databází zadejte požadovaný počet kusů a klikněte na tlačítko Vložit (nebo 2x
klikněte na vybraný řádek s výrobkem). Vložit lze pouze jeden vybraný výrobek. Zadaný počet kusů se
vloží do seznamu.
 V režimu ceník, vypnutá sumarizace (je vypnuto vytváření vazeb přístroj / příslušenství)
bude přístroj vložen do seznamu vždy znovu, bez ohledu na to, zda se již v seznamu
vyskytuje.
 V režimu ceník, zapnutá sumarizace (je vypnuto vytváření vazeb přístroj / příslušenství)
bude prováděna sumarizace v rámci seznamu (pokud výrobek v nabídce již existuje,
nebude vložen znovu, pouze se zvýší počet kusů).
 V režimu ceník po vložení výrobku můžete pokračovat výběrem dalšího výrobku.
 V režimu konfigurátor (je zapnuto vytváření vazeb přístroj / příslušenství) bude
základní přístroj vložen do seznamu vždy znovu, bez ohledu na to, zda se již
v seznamu vyskytuje (může tvořit základ pro novou sestavu).
 V režimu konfigurátor bezprostředně po vložení přístroje přejdete do databáze příslušenství (pokud
jsou pro danou výrobkovou skupinu definovány vazby).
 V režimu konfigurátor, pokud je vkládán výrobek ze skupiny, kde v databázi nejsou definovány
vazby, je zobrazen dialogový panel s dotazem, zda se jedná o základní přístroj, nebo příslušenství.
 Tímto způsobem lze vytvářet uživatelské sestavy pro všechny výrobkové skupiny. Sestavy
pomáhají k zpřehlednění vzájemných vazeb mezi výrobky v seznamu. Při návrhu rozváděče lze
pak lépe posoudit možnost montáže – pro sestavu je vytvořena odpovídající grafická
reprezentace. Výhodné je to např. v případě ovládacích a signalizačních prvků.
 Pokud nepožadujeme vytváření uživatelských sestav, stačí uzavřít dialogový panel stiskem
klávesy Enter (výrobek bude vždy vložen jako základní přístroj).
Uživatelská sestava tlačítka, složená z výkresů
jednotlivých částí, osazená v rozváděči.
Ikona identifikující
uživatelskou sestavu
(v databázi nejsou
definovány vazby). Za
správnost odpovídá
uživatel.
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Základní přístroj

Příslušenství

Ikona identifikující
uživatelskou sestavu (v
databázi nejsou definovány
vazby). Za správnost
odpovídá uživatel

Poznámky:
 Některé výrobky mohou být označeny jako preferované (ikona v pravém sloupci). Tímto způsoben jsou
zvýrazněny obvyklé, často používané typy:
Ikona identifikující
preferovaný typ. Po
najetí kurzorem myši
na ikonu se zobrazí
slovní popis.

 Některé výrobky mohou být označeny jako novinky (ikona v pravém sloupci).
Ikona identifikující novinku.

 Některé výrobky mohou být označeny jako výběhové (ikona v pravém sloupci). V tom případě je před
vložením výrobku zobrazen dotaz. Pokud existuje přímá náhrada, je nabídnuto vložení nahrazujícího
výrobku. Výběhové výrobky jsou nabízeny pouze v případě, že je zapnuto jejich zobrazení ve funkci
Možnosti z menu Nástroje, karta Ceník (viz kap. 30.4).

Ikona identifikující výběhový typ
(v tomto případě bez přímé
náhrady). Po najetí kurzorem myši
na ikonu se zobrazí slovní popis.
____________________________________________________________________________________________________________
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 K některým výrobkům je připojeno automaticky vkládané příslušenství. Toto příslušenství je vloženo
automaticky spolu s výrobkem, ale lze ho následně odebrat.

Ikona identifikující příslušenství
automaticky vložené společně s
přístrojem. Po najetí kurzorem myši
na ikonu se zobrazí slovní popis.

Indikace, že základní
přístroj obsahuje
automaticky vložené
příslušenství.
Identifikace automaticky
vloženého příslušenství v
projektu.

7.

V režimu konfigurátor, u výrobkových skupin kde jsou definovány vazby (výkonové
jističe), se po vložení základního přístroje zobrazí dialogový panel s databází
příslušenství.
Identifikace základního přístroje
vybraného v předchozím kroku.
Identifikace editovaného
projektu a objektu

Je-li zapnuta kontrola vazeb přístroj /
příslušenství, jsou nabízeny pouze
typy vhodné pro základní přístroj.
V opačném případě jsou nabízeny
všechny možné typy.

Informace o vložení
výrobku do seznamu.

Ilustrační obrázek: nyní je vybíráno
příslušenství k základnímu přístroji
vybranému v předchozím kroku.

Informace o stavu přepínače kontroly
vazeb přístroj / příslušenství. Změna
nastavení přepínače viz kap. 6.4.
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8.

Stejným způsobem jako při výběru základního přístroje vyberte požadované příslušenství.
 K dispozici jsou všechny funkce jako při výběru základního přístroje (Detaily, Vložit - viz výše).
 Je-li zapnuta kontrola vazeb přístroj / příslušenství (viz kap. 6.4), jsou nabízeny pouze typy
vhodné pro základní přístroj (může tedy nastat situace, kdy pro některou z větví stromu
nejsou v tabulce žádné výrobky - např. pro jistič NZM1 v provedení pro pevnou montáž
není k dispozici žádná základna pro odnímatelné provedení).
 Je-li vypnuta kontrola vazeb přístroj / příslušenství (viz kap. 6.4), jsou nabízeny všechny
možné typy příslušenství. Typy vhodné pro základní přístroj jsou zobrazeny barvou černou,
typy nevhodné barvou šedou.
 Je-li zapnuta kontrola vazeb přístroj / příslušenství (viz kap. 6.4), pak po vložení výrobku
do seznamu (tlačítko Vložit, nebo 2x kliknout na vybranou řádku) je provedena kontrola
vzájemných kolizí. V případě nesouladu je zobrazena chybová hláška identifikující problém
a výrobek nebude vložen.

Tažením za okraje lze
upravit rozměr
dialogového panelu.

 Je-li vypnuta kontrola vazeb přístroj / příslušenství (viz kap. 6.4), pak výrobek bude vložen
do seznamu vždy. O vhodnosti návrhu informuje ikona v nabídce v pravém sloupci (viz
kap. 4.3).
Poznámka: Vazby jsou definovány a kontroly prováděny pouze pro některé výrobkové skupiny
(např. výkonové jističe). U příslušenství je nutno upřesnit způsob montáže na základní přístroj
(vybrat jednu z nabízených možných variant) a způsob skládání sestavy pokud je větší počet kusů
stejného typu příslušenství.
 V režimu konfigurátor, pokud je vkládán výrobek ze skupiny, kde v databázi nejsou definovány
vazby, je zobrazen dialogový panel s dotazem, zda se jedná o základní přístroj, nebo příslušenství.
 Pokud se jedná o příslušenství, nutno upřesnit:
 Způsob montáže na základní přístroj (polohu příslušenství vůči základnímu přístroji).
 Rozměry, pokud nejsou v databázi definovány.
 Způsob skládání sestavy pokud je větší počet kusů stejného typu příslušenství.
9.

Pokud vyberete všechno požadované příslušenství, uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko
Uzavřít. Vrátíte se zpět k databázi přístrojů (bod 3 tohoto postupu) a můžete pokračovat výběrem
dalšího základního přístroje.

10. V režimu ceník pokračujte ve výběru výrobků z databáze (bod 3 tohoto postupu).
 Okno s databází a okno s projektem mohou být otevřeny současně. Projekt lze upravovat
bez nutnosti uzavření okna s databází. Například pokud vložíte chybné příslušenství, nebo
potřebujete změnit počet kusů:
 Klikněte do okna projektu a použijte funkci Vyjmout řádek (viz kap. 8.6), nebo Změnit
počet kusů (viz kap. 8.8)
 Pak klikněte zpět do okna databáze a pokračujte ve vkládání výrobků.
11. Po vložení všech požadovaných výrobků ukončete práci s databází kliknutím na tlačítko Uzavřít.

6.2 Vkládání příslušenství (výběr podle technických parametrů)
Tato funkce má význam pouze v režimu konfigurátor, u výrobkových skupin kde jsou definovány vazby
(výkonové jističe). Umožňuje dodatečné připojení dalšího příslušenství k již vybranému základnímu přístroji
(např. byl vybrán jistič a vložen do seznamu; následnou kontrolou bylo zjištěno, že nejsou specifikovány
pomocné kontakty a je nutno je dodatečně připojit). V režimu ceník, kdy nejsou vytvářeny vazby, vyberte
příslušenství z databáze postupem dle kapitoly 6.1.
____________________________________________________________________________________________________________
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1.
2.
3.

Předpokládáme, že v programu je založen alespoň jeden projekt a v aktuálním objektu je vložen
alespoň jeden základní přístroj.
Je zapnut režim konfigurátor
(zapnuto vytváření vazeb přístroj / příslušenství - viz kap. 6.4).
Vyberte v nabídce základní přístroj, ke kterému chcete připojit další příslušenství.

Vybraný základní
přístroj v seznamu.
K tomuto přístroji
bude připojeno
další příslušenství.

4.
5.
6.
7.

Klikněte na ikonu Hledat příslušenství k vybranému přístroji (dle parametrů ve stromu
databáze).
Zobrazí se dialogový panel s databází příslušenství (pouze v případě, že jsou v databázi
definovány vazby mezi základním přístrojem a příslušenstvím; pokud vazby nejsou definovány,
zobrazí se dialogový panel s ovladačem databáze popsaný v předchozí kapitole).
Vyberte požadované příslušenství - podrobněji viz kap. 6.1 - postup od bodu číslo 7.
Po vložení požadovaného příslušenství ukončete práci kliknutím na tlačítko Uzavřít.

6.3 Vkládání výrobků z databáze do seznamu (výběr podle typového označení)
V případě, že známe typové označení nebo objednací číslo vkládaného výrobku (např. vyhledáním
v katalogu), je výhodnější výrobek vkládat přímo z datové tabulky, než ho vyhledávat ve stromu databáze
podle technických parametrů (které ani nemusí být známé). K tomu slouží funkce Hledat produkt....
1.

2.
3.

Předpokládáme, že v programu je založen alespoň jeden projekt (založení nového projektu viz kap.
29.3, práce se strukturou projektu viz kap. 5). Touto cestou vkládáme výrobky z databáze do
aktuálního objektu typu seznam materiálu, nebo do aktuálního objektu typu rozváděč do seznamu
vybraných přístrojů a příslušenství (na kartu přístroje a příslušenství).
Klikněte na ikonu Hledat produkt (hledat podle typového označení, nebo objednacího
čísla), klávesová zkratka Ctrl+F.
Zobrazí se dialogový panel s ovladačem databáze.
Pole pro zápis objednacího čísla (musí být zadáno přesně).
Pole pro zápis typového označení (postačí několik prvních znaků).
Pole pro zápis textu popisu (zadaný textový řetězec se
může vyskytovat kdekoliv v popisu výrobku).
Hledat výrobek podle popisu - hledat předchozí (směrem nahoru).
Hledat výrobek podle popisu - hledat další (směrem dolů).
Filtr databáze podle
výrobkových skupin, nebo
vlastní uživatelský filtr.

Viditelnosti sloupců =
nastavení, které údaje
z databáze budou
zobrazeny.
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Identifikace aktuálně
editovaného projektu a
objektu.

Identifikace třídění databáze (změna třídění je možná
kliknutím na záhlaví sloupce; třídit lze podle typového
označení, nebo objednacího čísla).

Enter

Enter
Enter

Informace o stavu přepínače
kontroly vazeb přístroj /
příslušenství. Změna nastavení
přepínače viz kap. 6.4.

Enter

2x kliknout na vybranou řádku =
vložit přístroj do seznamu. Po
kliknutí pravým tlačítkem se zobrazí
kontextové menu.

Tažením za okraje lze
upravit rozměr
dialogového panelu.

Enter
Enter

4.

V režimu ceník nyní vybíráme obecně jakýkoliv výrobek (přístroj, příslušenství, …).
V režimu konfigurátor nyní vybíráme základní přístroj (např. jistič).
 Do položky Hledat typové označení zapište typové označení hledaného výrobku.
 Tak, jak zadáváte jednotlivé znaky typového označení, je automaticky vybírán nejbližší vhodný
výrobek, který má na začátku zapisované znaky. Zapisovaný text je zobrazen černou barvou.
 Pokud žádný výrobek neodpovídá zadanému textu, není nic vybráno. Zapisovaný text je zobrazen
červenou barvou.
 Typové označení není nutno zapsat celé - v okamžiku kdy se přiblížíte k hledanému výrobku,
stiskněte klávesu Tab a požadovaný výrobek dohledejte pomocí kurzorových šipek (nebo klikněte
do datové tabulky na požadovaný výrobek).
 Vyhledání výrobku usnadní vhodné třídění dat v databázi. Třídění lze přepínat opakovaným
kliknutím na záhlaví sloupce. Třídit lze podle typového označení, nebo objednacího čísla.
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 Pokud stisknete klávesu Enter, automaticky se přepnete na zadání počtu kusů. Další stisk Enter
vloží výrobek do seznamu a přejde zpět do pole pro zadání typového označení. Tak lze vkládat
výrobky bez nutnosti používat myš.
 Alternativně lze vyhledávat též podle Objednacího čísla. Objednací číslo musí být zadáno celé
přesně - teprve pak se vybere odpovídající výrobek. Stisk klávesy Enter má stejný účinek jako při
vyhledávání dle typového označení - první stisk přechod na zadání počtu kusů, druhý stisk vložení
do seznamu a přechod zpět na zadání nového objednacího čísla.
 Alternativně lze vyhledávat též podle Popisu:
 Zadejte text, který se musí vyskytovat v popisu přístroje, do položky Hledat popis.
 Klikněte na tlačítko Hledat popis - Hledat další (nebo stiskněte klávesu Enter).
Program vyhledá a vybere další výrobek v databázi, jehož popis obsahuje hledaný text
(hledaný text se může vyskytovat kdekoliv v textu popisu výrobku). Hledání probíhá od
aktuálně vybraného výrobku dále (= směrem dolů). Není-li žádný výrobek aktuálně vybrán,
hledá se od začátku databáze.
 Klikněte na tlačítko Hledat popis - Hledat předchozí. Program vyhledá předcházející
výrobek v databázi, jehož popis obsahuje hledaný text. Hledání probíhá od aktuálně
vybraného výrobku zpět (= směrem nahoru). Není-li žádný výrobek aktuálně vybrán,
hledá se od konce databáze.
 Pro vybraný výrobek lze zobrazit veškeré informace z databáze po kliknutí na tlačítko Detaily
(klávesová zkratka F2).
 Po kliknutí na příslušné tlačítko, lze kopírovat objednací číslo, typové označení, nebo celý řádek do
schránky Windows. Tímto způsobem lze přenést hodnoty např. do technické zprávy, do e-mailu,
nebo do jiného programu.
5.

Zadejte požadovaný počet kusů a klikněte na tlačítko Vložit (nebo stiskněte klávesu Enter, nebo 2x
klikněte na vybranou řádku). Výrobek bude vložen do seznamu:
 V režimu ceník, vypnutá sumarizace (je vypnuto vytváření vazeb přístroj / příslušenství)
bude přístroj vložen do seznamu vždy znovu, bez ohledu na to, zda se již v seznamu
vyskytuje.
 V režimu ceník, zapnutá sumarizace (je vypnuto vytváření vazeb přístroj / příslušenství),
bude prováděna sumarizace v rámci seznamu (pokud výrobek v seznamu již existuje,
nebude vložen znovu, pouze se zvýší počet kusů).
 V režimu konfigurátor (je zapnuto vytváření vazeb přístroj / příslušenství), bude
základní přístroj vložen do seznamu vždy znovu, bez ohledu na to, zda se již
v nabídce vyskytuje (může tvořit základ pro novou sestavu).
 V režimu konfigurátor, pokud je vkládán výrobek ze skupiny, kde v databázi nejsou definovány
vazby, je zobrazen dialogový panel s dotazem, zda se jedná o základní přístroj, nebo příslušenství.
 Tímto způsobem lze vytvářet uživatelské sestavy pro všechny výrobkové skupiny. Sestavy mají
význam především při návrhu rozváděče.
 Pokud nepožadujeme vytváření uživatelských sestav, stačí uzavřít dialogový panel stiskem
Enter (výrobek bude vždy vložen jako základní přístroj).
 Některé výrobky mohou být označeny jako preferované (ikona v pravém sloupečku vedle
ceny). Tímto způsoben jsou zvýrazněny obvyklé, často používané typy.
 Některé výrobky mohou být označeny jako výběhové (ikona v pravém sloupečku vedle
ceny). V tom případě je před vložením výrobku zobrazen dotaz. Pokud existuje přímá
náhrada, je nabídnuto vložení nahrazujícího výrobku. Výběhové výrobky jsou nabízeny
pouze v případě, že je zapnuto jejich zobrazení ve funkci Možnosti z menu Nástroje,
karta Ceník (viz kap. 30.4).
 K některým výrobkům je připojeno automaticky vkládané příslušenství. Toto příslušenství je
vloženo automaticky spolu s výrobkem, ale lze ho následně odebrat.
 U některých výrobků nemusí být zobrazena cena:
 Cena je v přípravě (obvykle u novinek, specialit na objednávku, nebo u zastaralých,
standardně nedodávaných výroků).
 Cena není zobrazena z důvodu nedostatečné odborné úrovně uživatele (uživatel
například neprošel školením u společnosti Eaton, není certifikován a podobně).
 V těchto případech kontaktujte místní obchodně technickou kancelář Eaton.
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 Upozornění: výrobky s nulovou cenou lze vložit do seznamu, ale skutečná cena těchto výrobků
nebude zahrnuta v celkové ceně projektu!
Ikona identifikující příslušenství automaticky
vložené společně s přístrojem. Po najetí
kurzorem myši na ikonu se zobrazí slovní
popis.
Ikona upozorňující na výrobek s nulovou
cenou (cena je v přípravě).
Ikona identifikující výběhový typ bez
přímé náhrady.
Ikona identifikující výběhový typ s
přímou náhradou.

6.

V režimu ceník nyní vybíráme další výrobek, nezávisle na předchozím typu.
V režimu konfigurátor nyní vybíráme příslušenství (např. pomocné kontakty, spouště, ...). Zadejte
typové označení nebo objednací číslo obdobně jako u výrobku vloženého v předchozím kroku.

7.

Zadejte požadovaný počet kusů a klikněte na tlačítko Vložit (nebo stiskněte klávesu Enter, nebo 2x
klikněte na vybranou řádku). Výrobek bude vložen do seznamu:
 V režimu ceník, vypnutá sumarizace (je vypnuto vytváření vazeb přístroj / příslušenství)
bude přístroj vložen do seznamu vždy znovu, bez ohledu na to, zda se již v seznamu
vyskytuje. Zde nelze posoudit vhodnost návrhu.
 V režimu ceník, zapnutá sumarizace (je vypnuto vytváření vazeb přístroj / příslušenství),
výrobek bude vložen do seznamu vždy, nebude připojen k žádnému výrobku a bude
prováděna sumarizace v rámci seznamu. Zde nelze posoudit vhodnost návrhu.
 V režimu konfigurátor, je-li vypnuta kontrola vazeb přístroj / příslušenství (viz kap. 6.4), pak
výrobek bude vložen do seznamu vždy a připojen jako příslušenství k základnímu přístroji
vybranému v předchozím kroku. O vhodnosti návrhu informuje ikona v nabídce v pravém
sloupci (viz kap. 4.3). Poznámka: Vazby jsou definovány pouze pro některé výrobkové skupiny
(výkonové jističe).
 V režimu konfigurátor, je-li zapnuta kontrola vazeb přístroj / příslušenství (viz kap. 6.4), pak
je provedena kontrola vzájemných kolizí. V případě nesouladu je zobrazena chybová
hláška identifikující problém a výrobek nebude vložen. V případě souladu bude výrobek
vložen a připojen jako příslušenství k základnímu přístroji vybranému v předchozím kroku.
Poznámka: Vazby jsou definovány a kontroly prováděny pouze pro některé výrobkové skupiny
(výkonové jističe).
 V režimu konfigurátor, pokud je vkládán výrobek ze skupiny, kde v databázi nejsou definovány
vazby, je zobrazen dialogový panel s dotazem, zda se jedná o základní přístroj, nebo příslušenství.
 Zde vkládáme příslušenství – je nutno přepnout příslušný přepínač. Dále nutno upřesnit:
 Způsob montáže na základní přístroj (polohu příslušenství vůči základnímu přístroji).
 Rozměry, pokud nejsou v databázi definovány.
 Způsob skládání sestavy pokud je větší počet kusů stejného typu příslušenství.
 Okno Hledat a okno s projektem mohou být otevřeny současně. Projekt lze upravovat bez nutnosti
uzavření okna s databází. Například pokud vložíte chybné příslušenství, nebo potřebujete změnit
počet kusů:
 Klikněte do okna projektu a použijte funkci Vyjmout řádek (viz kap. 8.6), nebo Změnit počet
kusů (viz kap. 8.8)
 Pak klikněte zpět do okna Hledat a pokračujte ve vkládání výrobků.

8.

Po vložení všech požadovaných výrobků ukončete práci s databází kliknutím na tlačítko Uzavřít.
Okno s databází však může zůstat otevřeno a lze pokračovat v editaci jiného projektu.
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Poznámka:
 Požadujete-li v režimu konfigurátor doplnit příslušenství k již vloženému základnímu přístroji:
 Vyberte tento základní přístroj.
 Ujistěte se, že je zapnuto vytváření vazeb přístroj / příslušenství.
 Použijte funkci Hledat k vyhledání a připojení požadovaného příslušenství.
Filtrování databáze výrobku v režimu Hledání
1. Rozviňte seznam u položky Filtr.
 Vyberte položku Vše - tím zrušíte předchozí filtr (budou zobrazeny všechny položky).
 Vyberte položku Novinky - budou zobrazeny pouze výrobky označené jako novinka.
 Vyberte položku Výběhové typy - budou zobrazeny pouze výrobky označené jako výběhové.
 Vyberte položku Vlastní - v následně otevřeném dialogovém panelu zadejte vlastní filtr. Budou
zobrazeny pouze výrobky, jejichž typové označení odpovídá zadanému filtru.
Ve filtrovacím řetězci lze používat standardní zástupné znaky:
 # - libovolná číslice na dané pozici;
 ? - libovolný jeden znak (písmeno nebo číslice) na dané pozici;
 * - jeden nebo více znaků na dané pozici;
 [] - pouze znaky v závorkách na dané pozici;
 [!] - nesmí se vyskytovat uvedené znaky na dané pozici;
Příklady:
 NZM* - zobrazí všechny výrobky, jejichž typové označení má na začátku znaky NZM (tedy
NZMB1-A20, NZMB2-A63, ... NZMN1-A20, ... NZMH3-VE1600, ...).
 NZM?1* - zobrazí všechny výrobky řady NZM1, tedy NZMB1, NZMN1, NZMH1, ...
(na 4. pozici může být libovolný znak).
 NZMB#-4* - zobrazí všechny výrobky NZMB1-4, NZMB2-4, NZMB3-4, NZMB4-4
(na 5. pozici může být libovolné číslo).
 NZM[B,N]1-4* - zobrazí všechny výrobky NZMB1-4, NZMN1-4
(na 3. pozici může být B nebo N).
 NZMB1-[!4]* - zobrazí všechny výrobky NZMB1(3-pólové jističe; na 7. pozici nesmí být číslo 4).
 Vyberte výrobkovou skupinu (např. skupina MA výkonové jističe NZM a IZM) - budou zobrazeny pouze
výrobky z této skupiny. Poznámka: označení a obsah výrobkových skupin se liší v závislosti na
regionální verzi.
2.
3.

Vyhledávání podle typového označení nebo objednacího čísla se aplikuje pouze na zobrazené
položky odpovídající zadanému filtru.
Pokud uzavřete okno s databází (kliknutím na tlačítko Uzavřít), pak při novém otevření budou vždy
zobrazeny všechny výrobky, bez ohledu na to jaký filtr byl použit před uzavřením okna s databází.

Nastavení viditelnosti sloupců
1. Klikněte na tlačítko Viditelnost sloupců.

Poznámka: možnost nastavení pořadí a viditelnosti sloupců musí být povolena v nastavení programu
(funkce Možnosti z roletového menu Nástroje, karta Ceník). Ve výchozím nastavení je tato možnost
blokována. Zapnutí této funkce zpomalí start programu.
2. Vyberte sloupce, které chcete zobrazit.
Poznámka: základní údaje o výrobku (objednací číslo, typové označení, cena, …) musí být vždy
zobrazeny.
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3. Pomocí šipek v pravé části dialogového panelu nastavte požadované pořadí zobrazených sloupců.
Posunout vybraný sloupec v seznamu nahoru
(= posunout odpovídající sloupec v okně s
databází vlevo).
Posunout vybraný sloupec v seznamu dolů (= posunout
odpovídající sloupec v okně s databází vpravo).
 Kliknutí na vypnutou položku = bude zapnuta a
vyprána pro změnu polohy.
 První kliknutí na zapnutou položku = bude vybrána pro
změnu polohy.
 Druhé kliknutí na zapnutou položku = bude vypnuta a
zůstává vybrána pro změnu polohy.

Základní údaje o výrobku (objednací číslo, typové
označení, cena, …) musí být vždy zobrazeny.
Polohu těchto sloupců nelze změnit.
Všechny údaje o výrobku obsažené
v databázi budou zobrazeny.
Obnovení výchozí nastavení viditelnosti a pořadí
sloupců. Budou zobrazeny pouze základní
informace o výrobku.

4. Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Požadované sloupce budou zobrazeny. Zvolené
nastavení je uloženo a zůstává zachováno i po ukončení práce s programem.
Výchozí nastavení viditelnosti a pořadí sloupců. Změnou šířky dialogového panelu
se mění šířka sloupce s popisem. Pokud sloupec s popisem nevyplňuje celou šířku
dialogového panelu, zatáhněte za okraj okna a šířka sloupce bude upravena.
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Uživatelské nastavení viditelnosti a pořadí sloupců.
Šířka sloupců je nezávislá na velikosti okna a musí
být nastavena manuálně tažením za dělící příčku.

Tři tečky na konci textu indikují, že sloupec je příliš
úzký (text není zobrazen celý). Tažením za dělicí
příčku je nutno zvětšit šířku sloupce.

Oddělovací přepážka. Sloupce
identifikující výrobek jsou
ukotveny v levé části okna a
jsou vždy zobrazeny.

Posuvník pro rolování sloupců.

Zobrazení detailních informací o výrobku
1.
2.

Klikněte na tlačítko Detaily (klávesová zkratka F2).
Zobrazí se kompletní informace o vybraném výrobku:

Po kliknutí se obrázek zvětší.
Ve verzi Light (omezená) není
grafika obsažena, proto
obrázky nejsou zobrazeny.
Pro některé výrobky není
grafika k dispozici, proto
obrázky nejsou zobrazeny.

Textové údaje lze označit a
následně kopírovat do
schránky Windows (Ctrl+C).
Tímto způsobem lze přenést
hodnoty např. do technické
zprávy nebo do e-mailu.

Tisk všech informací o výrobku
včetně rozměrového výkresu
(katalogového listu) na tiskárnu.
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Nastavení slev a přirážek
1.
2.
3.

Klikněte na tlačítko Slevy a přirážky.
V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte požadované hodnoty slev a přirážek, nebo zapněte
použití cenového koeficientu (viz kap. 24).
Zadané hodnoty budou uloženy do aktuálně editovaného projektu a promítnou se v dialogovém
panelu funkce Hledat.
 Každý projekt má svoji vlastní tabulku slev a přirážek.
 Výchozí tabulku slev a přirážek pro nový projekt lze nastavit pomocí funkce Možnosti z roletového
menu Nástroje.
 Pro vybrané výrobky lze nastavit individuální slevu (viz kap. 23.1).
 Pro skupinu PHE (recyklační poplatky) nelze zadat slevu ani přirážku; dříve zadané hodnoty jsou
ignorovány.

Export databáze do Excelu (datový formát XLS, nebo CSV)
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Nastavte vhodný Filtr (podrobněji viz výše). Exportovány budou pouze zobrazené výrobky
odpovídající zadanému filtru.
Nastavte požadované setřídění výrobků klinutím na záhlaví příslušného sloupce (viz výše). Výrobky
budou exportovány v tom pořadí, jak jsou zobrazeny v okně s databází.
Klikněte na tlačítko Export do Excelu.
V dialogovém panelu vyberte údaje o výrobku, které mají být exportovány, a nastavte pořadí
exportovaných sloupců. Obsluha dialogového panelu je stejná jako při nastavení viditelnosti sloupců
v okně s databází (podrobněji viz výše). Zvolené nastavení (nezávislé na nastavení viditelnosti
sloupců v okně s databází) je uloženo a zůstává zachováno i po ukončení práce s programem.
Poznámka: možnost nastavení pořadí a viditelnosti sloupců musí být povolena v nastavení programu
(funkce Možnosti z roletového menu Nástroje, karta Ceník). Ve výchozím nastavení je tato možnost
blokována. Zapnutí této funkce zpomalí start programu.
V dialogovém panelu určete datový formát (XLS - Microsoft Excel, nebo datový formát CSV - text
oddělený středníkem). Zadejte adresář (složku) a název souboru, do kterého má být databáze
exportována. Výchozí adresář lze nastavit pomocí funkce Možnosti (viz kap. 30.1).
Databáze bude vyexportována.

Export změn provedených v databázi při poslední aktualizaci do Excelu (XLS, nebo CSV)
1. Klikněte na tlačítko Export změn do Excelu.
2. V dialogovém panelu vyberte údaje o nových a změněných výrobcích, které mají být exportovány, a
nastavte pořadí exportovaných sloupců. Obsluha dialogového panelu je stejná jako při nastavení
viditelnosti sloupců v okně s databází (podrobněji viz výše). Zvolené nastavení (shodné pro export celé
databáze do Excelu, ale nezávislé na nastavení viditelnosti sloupců v okně s databází) je uloženo a
zůstává zachováno i po ukončení práce s programem. Poznámka: možnost nastavení pořadí a
viditelnosti sloupců musí být povolena v nastavení programu (funkce Možnosti z roletového menu
Nástroje, karta Ceník). Ve výchozím nastavení je tato možnost blokována. Zapnutí této funkce zpomalí
start programu.
3. V dialogovém panelu určete datový formát (XLS - Microsoft Excel, nebo datový formát CSV - text
oddělený středníkem). Zadejte adresář (složku) a název souboru, do kterého má být databáze
exportována. Výchozí adresář lze nastavit pomocí funkce Možnosti (viz kap. 30.1).
4. Změny v databázi budou vyexportována. Výstupní soubor obsahuje 4 listy:
 Nové položky - položky (výrobky, služby) přidané do databáze při poslední aktualizaci. Exportovány
jsou údaje vybrané v kroku 2 tohoto návodu.
 Změněné položky - položky (výrobky, služby), které již byly obsaženy v databázi, ale některé údaje
byly změněny při poslední aktualizaci. Exportovány jsou údaje vybrané v kroku 2 tohoto návodu.
 Vyjmuté položky - položky (výrobky, služby), které již byly obsaženy v databázi, ale byly vyjmuty při
poslední aktualizaci. Exportovány jsou pouze základní informace (popis, typové označení, objednací
číslo).
 Náhrady - seznam výrobků (služeb), které byly vyjmuty při poslední aktualizaci vyjmuty, nebo
označeny jako výběhové a jsou nahrazeny novými typy. Exportovány jsou pouze základní informace
pro starý a nový typ (popis, typové označení, objednací číslo).
____________________________________________________________________________________________________________
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Výběr výrobků a kopírování údajů do schránky Windows
1.

2.

3.

4.

Označte výrobky pro kopírování údajů (podobně jako v programu Microsoft Excel):
 Vyberte jeden výrobek kliknutím na příslušnou řádku.
 Vyberte více výrobků klikáním na příslušné řádky se stisknutou klávesou Ctrl. Položky se zkopírují
v tom pořadí, v jakém byly vybrány.
 Vyberte skupinu po sobě jdoucích výrobků:
 Klikněte na první řádku skupiny.
 Stiskněte klávesy Shift, držte ji stisknutou a klikněte na poslední řádku skupiny.
 Poznámka: označení skupiny výrobků zrušíte kliknutím na libovolný neoznačený řádek.
Klikněte na tlačítko Kopírovat celou řádku, nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+L. Vybrané řádky
budou zkopírovány do schránky Windows a lze je vložit do jiných dokumentů (do technické zprávy, do
e-mailu, nebo do jiného programu). Kopírovány jsou údaje ze všech zobrazených sloupců.
Klikněte na tlačítko Kopírovat objednací číslo, nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+R. Objednací
čísla z vybraných řádků budou zkopírovány do schránky Windows a lze je vložit do jiných dokumentů.
Každé objednací číslo je na nové řádce.
Klikněte na tlačítko Kopírovat typové označení, nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+T. Typová
označení z vybraných řádků budou zkopírovány do schránky Windows a lze je vložit do jiných
dokumentů. Každé typové označení je na nové řádce.

6.4 Přepínač kontroly vazeb
Výrobky lze vkládat do seznamu v těchto základních režimech:
1.

2.

3.

4.

Režim ceník (vypnutá sumarizace): Nejsou vytvářeny vazby přístroj / příslušenství. Každý
výrobek je vložen jako samostatná položka, bez vazeb na okolní výrobky. Každý výrobek je
vložen vždy znovu bez ohledu na to, zda se v seznamu již vyskytuje, nebo ne. Tento režim je
vhodný, když potřebujeme ocenit množinu výrobků a není přesně známo, které výrobky tvoří sestavu.
Sumarizace je v tomto případě nežádoucí, například z důvodu zachování stejného pořadí výrobků
jako je na seznamu od zákazníka.
Režim ceník (zapnutá sumarizace): Nejsou vytvářeny vazby přístroj / příslušenství. Každý
výrobek je vložen jako samostatná položka, bez vazeb na okolní výrobky. Prováděna
sumarizace v rámci objektu (pokud se výrobek v seznamu již vyskytuje, je pouze zvýšen počet
kusů). Tento režim je vhodný, když potřebujeme ocenit množinu výrobků a není přesně známo, které
výrobky tvoří sestavu.
Režim konfigurátor, bez kontroly: Jsou vytvářeny vazby přístroj / příslušenství, ale nejsou
kontrolovány. Po výběru základního přístroje z databáze (jističe) jsou nabízeny všechny
možné typy příslušenství (pomocné kontakty, spouště, ...), barevně jsou odlišeny vhodné a
nevhodné typy. Nejsou kontrolovány vzájemné kolize mezi příslušenstvím. V tomto režimu lze vytvořit
chybnou sestavu - o správnosti sestavy je uživatel informován ikonami. Po najetí myší kurzorem na
ikonu se zobrazí vysvětlující text. Vazby jsou definovány pouze pro některé výrobkové skupiny
(výkonové jističe).
Režim konfigurátor: Jsou vytvářeny a kontrolovány vazby přístroj / příslušenství. Po výběru
základního přístroje z databáze (jističe, stykače, …) jsou nabízeny pouze vhodné typy
příslušenství (pomocné kontakty, spouště, …) a jsou kontrolovány vzájemné kolize mezi
příslušenstvím (např. nelze kombinovat podpěťovou a vypínací spoušť, maximální počet pomocných
kontaktů, …). V tomto režimu nelze vytvořit chybnou sestavu. Vazby jsou definovány a kontrolovány
pouze pro některé výrobkové skupiny (výkonové jističe).

Režim vkládání výrobků se přepíná pomocí ikony Přepínač kontroly vazeb v nástrojovém panelu.
Zobrazena je vždy ikona odpovídající aktuálně zvolenému režimu. Naposledy zvolený režim zůstává
zachován i po ukončení práce s programem.

Režim vkládání výrobků lze nastavit též pomocí funkce Možnosti z menu Nástroje (viz kap. 30.5).
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7. Databáze cizích výrobků (výrobků od jiných výrobců)
_______________________________________________
Výrobky, které se nenachází v databázi Eaton (především výrobky od jiného výrobce) se nazývají Cizí
výrobky. Pro tyto výrobky musí uživatel zadat všechny údaje, které jsou jinak obsaženy v databázi (popis,
typové označení, rozměry, způsob montáže, ...). Tento výrobek je pak možné vložit do seznamu. Takto
vložený výrobek má stejné vlastnosti jako jiný výrobek Eaton s tím rozdílem, že nemá objednací číslo a jeho
cena je přímo zadána uživatelem (není přebírána z ceníku). Uživatel si vytváří databázi cizích přístrojů, která
zůstává zachována nezávisle na editovaném projektu.

7.1 Vkládání výrobků z databáze do seznamu
1.

2.
3.

Předpokládáme, že v programu je založen alespoň jeden projekt (založení nového projektu viz kap.
29.3, práce se strukturou projektu viz kap. 5). Touto cestou vkládáme výrobky z databáze do
aktuálního objektu typu seznam materiálu, nebo do aktuálního objektu typu rozváděč do seznamu
vybraných přístrojů a příslušenství (na kartu přístroje a příslušenství).
Klikněte na ikonu Databáze cizích výrobků, klávesová zkratka Ctrl+D.
Zobrazí se dialogový panel s ovladačem databáze:
Identifikace třídění databáze (změna třídění je
možná kliknutím na záhlaví sloupce).

Identifikace aktuálně editovaného
projektu a objektu.

Obsah vnitřní
schránky programu.

Informace o stavu přepínače
kontroly vazeb přístroj /
příslušenství. Změna nastavení
přepínače viz kap. 6.4.

2x kliknout na vybranou řádku =
vložit přístroj do seznamu. Po
kliknutí pravým tlačítkem se zobrazí
kontextové menu.

Tažením za okraje lze
upravit rozměr
dialogového panelu.

4.

V seznamu vyberte požadovaný výrobek.
 S výhodou můžete využít funkce Hledat (viz kap. 7.7).
 Pokud požadovaný výrobek není v databázi obsažen, je nutné ho nejdříve vložit (viz kap. 7.2).

5.

V režimu ceník nyní vybíráme obecně jakýkoliv výrobek (přístroj, příslušenství, …).
V režimu konfigurátor nyní vybíráme základní přístroj (např. jistič).
Zadejte požadovaný počet kusů a klikněte na tlačítko Vložit (nebo stiskněte klávesu Enter, nebo 2x
klikněte na vybranou řádku). Výrobek bude vložen do seznamu:
 V režimu ceník, vypnutá sumarizace (je vypnuto vytváření vazeb přístroj / příslušenství)
bude výrobek vložen do seznamu vždy znovu, bez ohledu na to, zda se již v seznamu
vyskytuje.
 V režimu ceník, zapnutá sumarizace (je vypnuto vytváření vazeb přístroj / příslušenství),
bude prováděna sumarizace v rámci seznamu (pokud výrobek v seznamu již existuje,
nebude vložen znovu, pouze se zvýší počet kusů).
 V režimu konfigurátor (je zapnuto vytváření vazeb přístroj / příslušenství), bude
základní přístroj vložen do seznamu vždy znovu, bez ohledu na to, zda se již
v nabídce vyskytuje (může tvořit základ pro novou sestavu).

6.
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7.
8.

V režimu ceník nyní vybíráme další výrobek, nezávisle na předchozím typu.
V režimu konfigurátor nyní vybíráme příslušenství (např. pomocné kontakty, spouště, ...).
V seznamu vyberte požadovaný výrobek. Zadejte požadovaný počet kusů a klikněte na tlačítko Vložit.
Výrobek bude vložen do seznamu:
 V režimu ceník, vypnutá sumarizace (je vypnuto vytváření vazeb přístroj / příslušenství)
bude výrobek vložen do seznamu vždy znovu, bez ohledu na to, zda se již v seznamu
vyskytuje.
 V režimu ceník, zapnutá sumarizace (je vypnuto vytváření vazeb přístroj / příslušenství),
výrobek bude vložen do seznamu vždy, nebude připojen k žádnému výrobku a bude
prováděna sumarizace v rámci seznamu.
 V režimu konfigurátor, pokud je vybraný výrobek definován jako příslušenství, bude
vložen do seznamu vždy a připojen jako příslušenství k základnímu přístroji
vybranému v předchozím kroku. Vazby mezi základním přístrojem a příslušenstvím
nejsou kontrolovány. Správnost návrhu garantuje uživatel.

9. Okno Databáze cizích výrobků a okno s projektem mohou být otevřeny současně. Projekt lze
upravovat bez nutnosti uzavření okna s databází. Například pokud vložíte chybné příslušenství, nebo
potřebujete změnit počet kusů:
 Klikněte do okna projektu a použijte funkci Vyjmout řádek (viz kap. 8.6), nebo Změnit počet kusů
(viz kap. 8.8)
 Pak klikněte zpět do okna Databáze cizích výrobků a pokračujte ve vkládání výrobků.
10. Po vložení všech požadovaných výrobků ukončete práci s databází kliknutím na tlačítko Uzavřít.
Okno s databází však může zůstat otevřeno a lze pokračovat v editaci jiného projektu.
Poznámka:
 Požadujete-li v režimu konfigurátor doplnit příslušenství k již vloženému základnímu přístroji:
 Vyberte tento základní přístroj.
 Ujistěte se, že je zapnuto vytváření vazeb přístroj / příslušenství.
 Použijte funkci Databáze cizích výrobků k vyhledání a připojení požadovaného příslušenství.

7.2 Vložení nového výrobku do databáze cizích výrobků
1. V okně Databáze cizích výrobků klikněte na ikonu Vložit nový výrobek do databáze.
2. V následně otevřeném dialogovém panelu všechny potřebné údaje definující výrobek.
Popis výrobku v aktuální
jazykové verzi aplikace.
Po kliknutí na tlačítko lze zadat
popis výrobku ve všech jazycích
(po otevření projektu v jiné
jazykové verzi se zobrazí popis
v odpovídajícím jazyce).
Typové označení musí být
jedinečné v rámci celé databáze.
Koncová netto cena + kód měny; na
cizí výrobky nejsou uplatňovány
slevy ani přirážky.

Ilustrační obrázek
vysvětluje definici
jednotlivých rozměrů

Typ výrobku:
 Přístroj pro osazení do
rozváděče (jistič, stykač, ...).
 Příslušenství k základnímu
přístroji (pomocné kontakty,
pojistkové vložky, ...).
 Obecný výrobek (služba), není
určen pro osazení do
rozváděče (vodiče, mechanické
prvky, cena montáže, cena
dopravy, ...).
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3. Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK.
Výrobek bude vložen do databáze cizích výrobků (nikoliv však do projektu).

7.3 Editace výrobku v databázi cizích výrobků
1.
2.
3.
4.

V okně Databáze cizích výrobků vyberte výrobek k editaci.
Klikněte na ikonu Editovat vybraný výrobek.
V následně otevřeném dialogovém panelu proveďte editaci parametrů.
Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Parametry výrobku budou aktualizovány v databázi
cizích výrobků (nikoliv však v projektu). Pokud vložíte výrobek po změně parametrů opakovaně do
projektu, budete dotazováni na jejich aktualizaci.

7.4 Vyjmutí výrobku z databáze cizích výrobků
1. V okně Databáze cizích výrobků vyberte výrobek k vyjmutí.
2. Klikněte na ikonu Vyjmout vybraný výrobek z databáze.
3. Pokud potvrdíte vyjmutí, výrobek bude vyjmut z databáze cizích výrobků (nikoliv však z projektu).

7.5 Kopírovat výrobek z databáze cizích výrobků do schránky
1. V okně Databáze cizích výrobků vyberte výrobek k editaci.
2. Klikněte na ikonu Vyjmout vybraný výrobek do schránky.
3. Výrobek bude zkopírován do vnitřní schránky programu a do schránky Windows. Do schránky Windows
se kopíruje pouze obsah zobrazených sloupců.

7.6 Vložit výrobek ze schránky do databáze cizích výrobků
1. V okně Databáze cizích výrobků klikněte na ikonu Vložit výrobek ze schránky do databáze.
2. Pokud vnitřní schránka programu obsahuje výrobek z databáze cizích výrobků, pak jeho kopie
bude vložena do databáze (touto cestou nelze vkládat výrobky z jiných programů). Typové označení
vloženého výrobku je upraveno podle schématu: původní typové označení + Kopie (pořadové číslo
kopie stejného výrobku). Parametry takto vloženého výrobku lze dále upravit (viz kap. 7.3).

7.7 Hledat výrobek v databázi cizích výrobků
1. V okně Databáze cizích výrobků klikněte na ikonu Hledat.
2. V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte hledaný text (typové označení, nebo popis).
3. Klikněte na tlačítko Hledat další. Databáze je prohledávána od vybraného řádku dále. Hledá se ve
sloupcích Typové označení a Popis. Pokud se zadaný text vyskytuje kdekoliv uvnitř buňky, příslušný
řádek je označen. Opětovným kliknutím na tlačítko Hledat další přejdete k dalšímu výskytu hledaného
textu. Po dosažení konce databáze pokračuje hledání znovu od začátku.
4. Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko Uzavřít.

7.8 Export databáze cizích výrobků
1. V okně Databáze cizích výrobků klikněte na ikonu Export databáze do Excelu.
2. V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte jméno souboru a adresář (složku) do které
bude projekt exportován. Standardně je přednastaven datový formát XLS pro Microsoft Excel.
Alternativně lze zvolit datový formát CSV (text oddělený středníkem).
3. Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko Uložit. Provede se export celé databáze do datového
souboru. Po úspěšném provedení exportu je zobrazena informační hláška.
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7.9 Import databáze cizích výrobků
1. V okně Databáze cizích výrobků klikněte na ikonu Import databáze z Excelu.
2. Zobrazí se informační text s pokyny pro import. Pořadí sloupců v importovaném souboru musí
být stejné jako v databázi cizích výrobků (je doporučeno provést export stávající databáze pro získání
šablony). Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko Ano.
3. V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte jméno souboru, který bude importován. Standardně
je přednastaven datový formát XLS pro Microsoft Excel. Alternativně lze zvolit datový formát CSV (text
oddělený středníkem).
4. Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko Otevřít. Provede se import datového souboru. Importují
se všechny položky od druhého řádku do konce datové tabulky. Importované položky se připojí na
konec stávající databáze. V případě duplicity typového označení je za původní typové označení
připojeno slovo Kopie + pořadové číslo kopie stejného výrobku. Po úspěšném provedení importu je
zobrazena informační hláška.
Poznámka: Databáze cizích výrobků je uložena v souboru E-Config_ThirdPartyProducts.accdb
v privátním adresáři aktuálně přihlášeného uživatele počítače. Pokud se na stejný počítač přihlásí jiný
uživatel, musí si vytvořit svoji vlastní databázi. K přenosu obsahu databáze lze využít export do Excelu a
následný import z Excelu. Adresář s databází je (Windows XP, Windows Vista + Windows 7 + Windows 8):
C:\Documents and Settings\Jméno Uživatele\Data aplikací\Eaton\E-Config3\CZ
C:\Users\Jméno Uživatele\AppData\Roaming\Eaton\E-Config3\CZ\

7.10 Vymazat celý obsah databáze cizích výrobků
1. V okně Databáze cizích výrobků klikněte na ikonu Vyjmout všechny výrobky z databáze.
2. Zobrazí se dialogový panel s dotazem:

3. Uzavřete dialogový panel kliknutím na příslušné tlačítko (pozor, účinek této funkce nelze vrátit zpět):
 Po kliknutí na tlačítko Ano bude vymazán celý obsah databáze. Výsledkem bude prázdná
databáze.
 Po kliknutí na tlačítko Ne bude obnoven výchozí obsah databáze. Výsledkem bude stejný stav
databáze jako po instalaci programu.
 Po kliknutí na tlačítko Storno bude přerušena prováděná funkce a databáze nebude změněna.

7.11 Import databáze cizích výrobků z programu M-Profil
1.
2.
3.
4.

V okně Databáze cizích výrobků klikněte na ikonu Import databáze z programu M-Profil.
Potvrďte úvodní dialog kliknutím na tlačítko Ano.
Zadejte cestu do adresáře, ve kterém je program M-Profil nainstalován.
Pokud požaduje importovat též svorkovnice, potvrďte dotaz kliknutím na tlačítko Ano. Svorkovnice jsou
standardně v databázi E-Config obsaženy. Importem svorkovnic z M-Profilu může vzniknout velké
množství duplicit.
5. Obsah databáze cizích výrobků z programu M-Profil bude vložen do databáze cizích výrobků programu
E-Config. Pokud se vyskytne duplicita v typovém označení, bude za typové označení doplněno
pořadové číslo. Importované položky je vhodné překontrolovat a doplnit chybějící údaje (např.
hmotnost). Příslušenství je importováno jako "Obecný výrobek" bez možnosti osazení do rozváděče.
Pokud se jedná o příslušenství k přístrojům, je nutno ručně změnit typ výrobku.
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8. Práce se seznamem materiálu
_______________________________________________
Objekt typu Seznam materiálu obsahuje seznam výrobků / služeb postupně vkládaných uživatelem
z databáze, které spolu mohou, ale nemusí nijak souviset. Používá především pro přípravu cenové
informace, nabídky, nebo objednávky. Neobsahuje žádné grafické informace. Vložení objektu typu Seznam
materiálu do projektu – viz kap. 5.1.

8.1 Vkládání výrobků z databáze do seznamu
Seznam materiálu je vytvářen postupným vkládáním výrobků z databáze do seznamu. Výrobky lze vkládat
v režimu ceník, nebo v režimu konfigurátor (viz kap 6.4). K dispozici jsou tyto funkce:


Hledat produkt ve stromu databáze Eaton dle technických parametrů a vložit do seznamu
(viz kap. 6.1)
Hledat produkt v databázi Eaton podle typového označení, nebo objednacího čísla (viz
kap. 6.3)
Hledat produkt v databázi cizích výrobků (výrobků od jiných výrobců) (viz kap. 7.1)




8.2 Import výrobků do seznamu z Excelu
Seznam výrobků na aktuálním objektu lze vytvořit též načtením již existujícího seznamu výrobků z datového
souboru ve formátu XLS (Microsoft Excel), nebo CSV (text oddělený středníkem). Datový soubor musí
obsahovat sloupec s objednacím číslem a s počtem kusů. Objednací číslo je vyhledáváno v databázi
výrobků. Pokud je objednací číslo platné a výrobek je dostupný, je příslušný počet kusů vložen do seznamu.
Údaje, které nejsou platným objednacím číslem, jsou ignorovány. Tímto způsobem lze načíst seznamy
výrobků vytvořené pomocí jiných softwarových nástrojů.
1.

Předpokládáme, že v programu je založen alespoň jeden projekt (založení nového projektu viz kap.
29.3, práce se strukturou projektu viz kap. 5). Touto cestou vkládáme výrobky z databáze do
aktuálního objektu typu seznam materiálu, nebo do aktuálního objektu typu rozváděč do seznamu
vybraných přístrojů a příslušenství (na kartu přístroje a příslušenství). Pokud seznam již obsahuje
nějaké výrobky, importované výrobky k nim budou přidány.
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2.
3.
4.

Klikněte na ikonu Import dat ze souboru.
Zobrazí se dialogový panel pro import dat. Klikněte na ikonu Otevřít soubor pro import
v pravém horním rohu dialogového panelu.
V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte adresář (složku) a jméno souboru, který
chcete importovat. Importovat lze datové soubory ve formátu XLS (Microsoft Excel), nebo CSV
(text oddělený středníkem). Příklad: import rozpisky z programu M-Profil.

Příklad: rozpiska M-Profil, standardní
uspořádání sloupců:
Objednací číslo: sloupec E
Počet kusů: sloupec F

5.

Soubor bude načten do dialogového panelu.
Jméno importovaného souboru

Otevřít soubor pro import

Vybrat datový list a sloupce
s objednacím číslem a počtem kusů.

Náhled na datovou tabulku

6.
7.

8.

Tažením za okraje lze upravit
rozměr dialogového panelu.

Vyberte Datový list. Upravte velikost dialogového panelu a / nebo posuňte pravý posuvník v náhledu
na datovou tabulku tak, aby bylo vidět záhlaví tabulky.
Vyberte jeden nebo dva sloupce obsahující objednací číslo. Obsah sloupce můžete zkontrolovat
v náhledu na datovou tabulku v dolní části dialogového panelu. Text ve vybraném sloupci je
zvýrazněn červeně (v tomto příkladu sloupec E).
Vyberte sloupec obsahující počet kusů. Obsah sloupce můžete zkontrolovat v náhledu na datovou
tabulku v dolní části dialogového panelu. Text ve vybraném sloupci je zvýrazněn zeleně (v tomto
příkladu sloupec F).
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9.

Nastavte přepínač Provádět sumarizaci… dle požadavku:
 Sumarizace zapnuta: každý výrobek bude načten pouze jednou, v případě opakování bude
zvýšen počet kusů.
 Sumarizace vypnuta: výrobky budou načteny v tom pořadí, jak jsou uvedeny ve zdrojovém
souboru. V případě, že se některý výrobek opakuje, bude načten vícekrát.

10. Klikněte na tlačítko OK. Provede se import zdrojového souboru. Vždy je testována hodnota ve sloupci
s objednacím číslem:
 Pokud hodnota není platné objednací číslo, řádek je ignorován.
 Pokud je objednací číslo nalezeno v databázi výrobků, výrobek je vložen do seznamu (úvodní nuly
v objednacím čísle jsou ignorovány).
 Po provedení exportu je zobrazena informační hláška:
Je-li počet řádků obsahujících výrobky větší, než
počet importovaných řádků, pak to znamená, že
některé výrobky v importovaném souboru mají
chybné objednací číslo, nebo jsou zastaralé, nebo
nedostupné. V tom případě je nutné prověřit
importovaný soubor.

Poznámka: Výrobky jsou vždy vkládány v režimu ceník (nejsou vytvářeny a kontrolovány vazby) a to
bez ohledu na nastavení přepínače kontroly vazeb (viz kap. 6.4).

8.3 Vyjmout do schránky
1.

Vyberte řádek v seznamu, který chcete vyjmout do schránky (okno se seznamem musí být aktivní):
V režimu ceník:
 Budou vyjmuty vybrané řádky.

Režim ceník:
Budou vyjmuty pouze tyto
označené řádky.

V režimu konfigurátor:
 Vyberete-li řádek tvořící základní přístroj, bude vyjmut tento řádek a všechno navázané
příslušenství.
 Vyberete-li řádek tvořící příslušenství, bude vyjmut pouze tento řádek.
Režim konfigurátor:
Vybrán základní přístroj - bude
vyjmut tento řádek a všechno
navázané příslušenství.

Režim konfigurátor:
Vybráno příslušenství - bude
vyjmut pouze tento řádek.

2.
3.

Klikněte na ikonu Vyjmout (klávesová zkratka Ctrl+X).
Funkce provede vyjmutí vybraného řádku ze seznamu a jeho přesunutí do vnitřní schránky
programu a do schránky Windows (clipboard).
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 V režimu konfigurátor: Bylo-li vybráno příslušenství a je-li zapnuta kontrola vazeb přístroj /
příslušenství (viz kap. 6.4), pak je provedena kontrola funkčnosti sestavy po vyjmutí
výrobku. V případě nesouladu je zobrazena chybová hláška identifikující problém a
výrobek nebude vyjmut. Vazby jsou definovány a kontrolovány pouze pro některé výrobkové
skupiny (výkonové jističe).
 Do schránky Windows (clipboard) se přenášejí pouze zobrazované hodnoty (Popis, Typové
označení, Počet kusů). Jednotlivé údaje jsou odděleny znakem tabelátor. Takto lze přenést řádku
do jiného programu (např. Excel, Word apod.). Pro export celého projektu do Excelu je k dispozici
samostatná funkce (viz kap. 28.1).
 Obsah schránky lze vložit do libovolného otevřeného projektu funkcí Vložit (viz kap. 8.5).

8.4 Kopírovat do schránky
1.

Vyberte řádek v seznamu, který chcete kopírovat do schránky (okno se seznamem musí být aktivní).
V režimu ceník:
 Budou kopírovány vybrané řádky.
V režimu konfigurátor:
 Vyberete-li řádek tvořící základní přístroj, bude kopírován tento řádek a všechno navázané
příslušenství.
 Vyberete-li řádek tvořící příslušenství, bude kopírován pouze tento řádek.

2.
3.

Klikněte na ikonu Kopírovat (klávesová zkratka Ctrl+C).
Funkce provede kopírování vybraného řádku ze seznamu do vnitřní schránky programu a do
schránky Windows (clipboard).
 Do schránky Windows (clipboard) se přenášejí pouze zobrazované hodnoty (Popis, Typové
označení, Počet kusů).
 Obsah vnitřní schránky programu je zobrazen ve stavovém řádku.
 Obsah schránky lze vložit do jiného otevřeného projektu funkcí Vložit (viz kap. 8.5).

8.5 Vložit ze schránky
1.
2.
3.
4.
5.

Zkopírujte, nebo vyjměte řádek v seznamu do vnitřní schránky programu (viz kap. 8.3, 8.4).
Vyberte objekt, do kterého požadujete vložit řádek z vnitřní schránky programu (objekt typu seznam
materiálu, nebo objekt typu rozváděč – karta přístroje a příslušenství). Okno se seznamem musí být
aktivní.
Pouze pro režim konfigurátor: Vkládáte-li příslušenství a je zapnuto vytváření vazeb přístroj /
příslušenství, pak vyberte základní přístroj, ke kterému požadujete příslušenství připojit.
Klikněte na ikonu Vložit (klávesová zkratka Ctrl+V).
Provede se vložení obsahu schránky do seznamu.
 V režimu ceník, vypnutá sumarizace: je vypnuto vytváření vazeb všechny položky se vloží
do seznamu bez ohledu na to, zda se již v seznamu vyskytují.
 V režimu ceník, zapnutá sumarizace: je vypnuto vytváření vazeb, všechny položky se vloží
do seznamu; je prováděna sumarizace (pokud vkládaný výrobek již v nabídce existuje,
bude pouze zvýšen počet kusů).
 V režimu konfigurátor: Pokud schránka obsahovala základní přístroj, nebo celou
sestavu a je zapnuto vytváření vazeb, pak se tato sestava vloží na konec seznamu.
 V režimu konfigurátor: Pokud schránka obsahovala příslušenství a je zapnuto
vytváření vazeb, pak se příslušenství připojí k vybranému základnímu přístroji. Je-li zapnuta
kontrola vazeb, pak se před vložením provede kontrola vzájemných kolizí s již existujícím
příslušenstvím.
 V režimu konfigurátor: Pokud schránka obsahovala výrobky ze skupiny, kde v databázi nejsou
definovány vazby, je zobrazen dialogový panel s dotazem, zda se jedná o základní přístroj, nebo
příslušenství. Pokud souhlasíte s původním nastavením, stačí uzavřít dialogový panel stiskem
klávesy Enter.
 Přes schránku nelze přenášet údaje z jiných programů.
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8.6 Vymazat řádek
1.

Vyberte řádek v seznamu, který chcete vyjmout.
V režimu ceník:
 Budou vyjmuty vybrané řádky.
V režimu konfigurátor:
 Vyberete-li řádek tvořící základní přístroj, bude vyjmut tento řádek a všechno navázané
příslušenství.
 Vyberete-li řádek tvořící příslušenství, bude vyjmut pouze tento řádek.

2.
3.

Klikněte na ikonu Vyjmout ze seznamu.
Funkce provede vyjmutí vybraného řádku ze seznamu.
 V režimu konfigurátor: Bylo-li vybráno příslušenství a je-li zapnuta kontrola vazeb přístroj /
příslušenství (viz kap. 6.4), pak je provedena kontrola funkčnosti sestavy po vyjmutí
výrobku. V případě nesouladu je zobrazena chybová hláška identifikující problém a
výrobek nebude vyjmut. Vazby jsou definovány a kontrolovány pouze pro některé výrobkové
skupiny.

8.7 Třídění položek v seznamu
1.

Kliknutím na záhlaví sloupce v nabídce provedete setřídění podle vybraného sloupce (vzestupně sestupně - vypnuto). O zapnutém třídění informuje ikona v pravé části sloupce.

2.

Pokud není zapnuto třídění podle určitého sloupce, lze měnit polohu vybrané řádky v rámci seznamu
(pro režim konfigurátor: polohu základního přístroje v nabídce a polohu příslušenství v sestavě).
Vyberte řádek v seznamu pro posunutí.
Klikněte na ikonu Posunout vybraný řádek v seznamu směrem nahoru.
Klikněte na ikonu Posunout vybraný řádek v seznamu směrem dolů.

3.
4.
5.

8.8 Změnit počet kusů
1.

2.
3.

Vyberte řádek v seznamu, pro který chcete změnit počet kusů.
V režimu konfigurátor:
 Vyberete-li řádek tvořící základní přístroj, bude změněn celkový počet kusů sestavy.
 Vyberete-li řádek tvořící příslušenství, bude změněn počet kusů příslušenství v sestavě.
Klikněte na ikonu Změnit počet kusů.
V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte nový počet kusů a klikněte na OK.
 V režimu ceník: bude počet kusů změněn dle zadání.
 V režimu konfigurátor: Bylo-li vybráno příslušenství a je-li zapnuta kontrola vazeb přístroj /
příslušenství (viz kap. 6.4), pak je provedena kontrola vzájemných kolizí mezi
příslušenstvím po změně počtu kusů. V případě nesouladu je zobrazena chybová hláška
identifikující problém a počet kusů nebude změněn. Vazby jsou definovány a kontrolovány pouze
pro některé výrobkové skupiny (výkonové jističe). V ostatních případech bude počet kusů změněn
dle zadání.
Počet sestav
v seznamu.

Počet kusů
příslušenství
celkem ve všech
sestavách.
Počet kusů
příslušenství
v jedné sestavě.
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8.9 Informace o výrobku z databáze
1.
2.
3.

Vyberte řádek v seznamu, pro který chcete zobrazit detailní informace.
Klikněte na ikonu Informace o vybraném výrobku.
Zobrazí se dialogový panel s kompletními informacemi o výrobku z databáze.

8.10 Informace o sestavě
1. Ukažte kurzorem myši na ikonu (neklikejte). V bublině se zobrazí informační text vysvětlující význam
příslušné ikony.

Ukázat kurzorem
myši na ikonu.

informační text
vysvětlující význam
příslušné ikony.
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9. Rozvodnice
_______________________________________________
Pod pojmem rozvodnice rozumíme hotový elektrický rozváděč, kompletní sestavu obsahující:
 skříň s dveřmi zajišťující požadované krytí a požadovanou montáž,
 montážní rám s lištami, nebo montážními deskami pro montáž přístrojů,
 variantně N/PE svorkovnice (propojovací a rozbočovací můstky),
 krycí desku, zajišťující ochranu před dotykem živých částí při otevření dveří.
Tato sestava je pevná a dodává se jako jeden celek, jako jedna položka v rozpisce prvků. Vzájemnou
polohu jednotlivých prvků sestavy (lišt, krycích desek, ...) nelze měnit.
Z hlediska logiky návrhu rozvodnic jsou možné tyto základní postupy:
A) Na základě odhadnutého počtu modulů (počtu přístrojů, které je potřeba do rozvodnice vložit, jeden
modul odpovídá šířce 17.5 mm), požadovaného krytí a způsobu montáže se navrhne rozvodnice. Pak
se vybírají přístroje z databáze přístrojů (viz kap. 18) a provede se jejich osazení na lišty (viz kap. 18.7).
V případě nevhodného návrhu (malá rozvodnice, přístroje se tam nevejdou, nebo příliš velká
rozvodnice, mnoho nevyužitého místa) je možné provést změnu rozvodnice.
B) Nejdříve se vyberou přístroje z databází (viz kap. 18). Počet modulů, které tyto přístroje obsazují, je
automaticky počítán. Na základě dosaženého počtu modulů, s uvážením rezervy, je proveden návrh
rozvodnice s ohledem na požadované krytí a způsob montáže.

9.1 Postup při návrhu rozvodnice
1.
2.

3.

Ve stromu se strukturou projektu vyberte rozváděč, pro který chcete definovat rozvodnici (vložení
nového rozváděče do projektu a práce se strukturou projektu viz kap. 5).
Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Dvakrát
klikněte na větev Rozváděč. Nebo na kartě rozváděč klikněte na ikonu Změnit rozváděč.

V následně otevřeném dialogovém panelu klikněte na položku Global-Line, xBoard (rozvodnice).
Tím definujete rozváděčový systém rozvodnice pro aktuálně editovaný rozváděč. Uzavřete dialogový
panel kliknutím na tlačítko OK.
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Výběr rozváděčového systému
pro aktuálně editovaný rozváděč.
Ilustrační obrázek znázorňující
rozváděče vybraného
rozváděčového systému.

Stručná charakteristika
vybraného rozváděčového
systému.

4.

Zobrazí se dialogový panel pro návrh rozvodnice. Nastavte položky na jednotlivých kartách dle
potřeby.

Počet modulů (1 modul=17.5 mm) které
mají být osazeny v rozvodnici; pokud
byly již vybrány nějaké přístroje, pak je
položka nepřístupná a počet modulů je
určen automaticky.
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 Počet modulů: Zadejte počet modulů, které budou obsazeny přístroji v rozváděči (počet modulů
je možné stanovit kvalifikovaným odhadem, nebo výpočtem na základě schématu zapojení,
jeden modul odpovídá šířce 17.5 mm). Jedná se o skutečně obsazený prostor. Tato položka je
přístupná jen pokud postupujete podle metodiky A). V případě, že postupujete podle metodiky B)
- byly již vybrány nějaké přístroje z databáze, pak je tato položka nepřístupná a počet modulů je
určen automaticky.
 Rezerva [modulů]: Zadejte požadovanou rezervu v počtech modulů, prostor odpovídající těmto
modulům by měl zůstat neosazen. Rezerva může být kladná (zvětšení rozváděče) i záporná
(zmenšení). Podle zadaného údaje je automaticky dopočítána následující položka:
 Rezerva [%]: Zde je možné zadat požadovanou rezervu v procentech z celkového počtu modulů.
Rezerva může být kladná (zvětšení rozváděče) i záporná (zmenšení). Podle zadaného údaje je
automaticky dopočítána předchozí položka Rezerva [modulů] určující prostor, který by měl
zůstat v rozváděči neobsazen.
5.

Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Dojde k úpravě stromu se strukturou projektu a
vykreslí se rozměrový výkres:

Symbolické znázornění
integrovaných N/PE
svorkovnic.
Změna stromu se
strukturou projektu
zohledňující zvolený
rozváděčový systém.

Výpočet oteplení (viz kap. 22).
Zobrazení detailních informací
o vybrané rozvodnici.

Vylomitelné záslepky.
Typové označení rozvodnice +
případného povinného
příslušenství (např. jiný typ
dveří, vložená montážní deska
apod.).

Seznam automaticky
vložených výrobků
potřebných pro sestavení
rozvodnice.

Změna počtu kusů rozvodnice v projektu (počet opakování
stejného objektu (rozváděče) v rámci projektu).
Změna rozvodnice, nebo přechod na
jiný rozváděčový systém.

Poznámky:
 Výběr přístrojů a jejich osazení do rozvodnice viz kap. 18.
 Pomocí funkce Oteplení lze provést kontrolu, zda tepelné ztráty osazených přístrojů nepřesahují
výrobcem stanovenou maximální hodnotu (viz kap. 22).
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10. Rozváděče Profi Plus (uživatelské sestavy)
_______________________________________________
Pro řešení průmyslových rozvodů, které vyžadují velkou variabilitu vnitřního uspořádání rozváděčů nelze
vystačit s rozvodnicemi, jejichž vnitřní uspořádání nelze měnit (viz kap. 9). Vhodnou variantu poskytují
rozváděče Profi Plus tvořené skříní s montážním rámem, na který je možné montovat přístrojové lišty a krycí
desky a tím dosáhnout velkého počtu variant vnitřního uspořádání. Na následujících obrázcích jsou
prezentovány ukázky základních konstrukčních variant:
Rozváděč Profi Plus, montáž na omítku

Rozváděč Profi Plus, montáž pod omítku

Rozváděč Profi Plus, montáž na podlahu
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Z hlediska logiky návrhu rozváděčů jsou možné tyto základní postupy:
A)

B)
C)
D)

Na základě odhadnutého počtu modulů (počtu přístrojů, které je potřeba do rozváděče vložit, jeden
modul odpovídá šířce 17.5 mm), počtu elektroměrových míst, požadovaného krytí a způsobu montáže
se navrhne rozváděč. Do rozváděče se osadí přístrojové lišty (viz kap. 13) a krycí desky (viz kap. 15).
Pak se vybírají přístroje z databáze přístrojů (viz kap. 18) a testuje se možnost jejich osazení do
daného rozváděče. V případě nevhodného návrhu (malý rozváděč, přístroje se tam nevejdou, nebo
příliš velký rozváděč, mnoho nevyužitého místa) je možné provést změnu uspořádání přístrojových
lišt, případně změnu konstrukce rozváděče.
Počet modulů a elektroměrových míst je nastaven na hodnotu 0. V tom případě je vybírán rozváděč
z ucelené rozměrové řady pouze na základě rozměrů. Další postup je shodný s metodikou A.
Nejdříve se vyberou přístroje z databáze (viz kap. 18). Počet modulů, které tyto přístroje obsazují, je
automaticky počítán. Na základě skutečně dosaženého počtu modulů, s uvážením vhodné rezervy a
počtu elektroměrových míst, je proveden návrh rozváděče.
Použije se možnost typických sestav rozváděčů Profi Plus (podrobněji viz kap. 11).

10.1 Postup při návrhu rámu rozváděče Profi Plus (uživatelská sestava)
1.
2.

3.

Ve stromu se strukturou projektu vyberte rozváděč, pro který chcete definovat typ Profi Plus (vložení
nového rozváděče do projektu a práce se strukturou projektu viz kap. 5).
Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Dvakrát
klikněte na větev Rozváděč. Nebo na kartě rozváděč klikněte na ikonu změnit rozváděč.

V následně otevřeném dialogovém panelu klikněte na položku Profi Plus (uživatelská sestava). Tím
definujete rozváděčový systém Profi Plus pro aktuálně editovaný rozváděč. Uzavřete dialogový panel
kliknutím na tlačítko OK.
Výběr rozváděčového systému
pro aktuálně editovaný rozváděč.
Ilustrační obrázek znázorňující
rozváděče vybraného
rozváděčového systému.

Stručná charakteristika
vybraného rozváděčového
systému.
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4.

Zobrazí se dialogový panel pro návrh rozváděče Profi Plus. Nastavte položky na jednotlivých
záložkách dle potřeby. Jednotlivé ovládací prvky jsou vzájemně provázány. Při návratu zpět a změně
nastavení se ovládací prvky na následujících záložkách přepnou do výchozího stavu. Rozsah
nabízených možností je dán regionální verzí programu.

 Záložka Typ, konstrukce: určuje celkovou koncepci rozváděčového pole:

Ilustrační obrázek:
schematické
znázornění zvolené
konstrukční varianty.

Informační text
upřesňující zvolenou
konstrukční variantu.

 Záložka Rozměry:

Podrobný komentář
k těmto položkám
viz další text.
Ilustrační obrázek
definující geometrický
význam zadávaných
rozměrů.
Orientační informace
o počtu modulů a
elektroměrových
míst, které lze osadit
do rozváděče
zvoleného rozměru.

 Počet modulů: Zadejte počet modulů, které budou obsazeny přístroji v rozváděči (počet modulů je
možné stanovit kvalifikovaným odhadem, nebo výpočtem na základě schématu zapojení, jeden
modul odpovídá šířce 17.5 mm). Jedná se o skutečně obsazený prostor. Tato položka je přístupná
jen pokud postupujete podle metodiky A). V případě, že postupujete podle metodiky C) - byly již
vybrány nějaké přístroje z databáze - pak je tato položka nepřístupná a počet modulů je určen
automaticky. Velikost rozváděče je pak možné modifikovat pouze pomocí položky Rezerva. Pokud
postupujete podle metodiky B), nastavte zde hodnotu 0.
 Rezerva [modulů]: Zadejte požadovanou rezervu v počtech modulů, prostor odpovídající těmto
modulům by měl zůstat neosazen. Rezerva může být kladná (zvětšení rozváděče) i záporná
(zmenšení). Podle zadaného údaje je automaticky dopočítána následující položka.
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 Rezerva [%]: Zde je možné zadat požadovanou rezervu v procentech z celkového počtu modulů.
Rezerva může být kladná (zvětšení rozváděče) i záporná (zmenšení). Podle zadaného údaje je
automaticky dopočítána předchozí položka Rezerva [modulů] určující prostor, který by měl zůstat v
rozváděči neobsazen.
 Počet elektroměrů: Zadejte požadovaný minimální počet elektroměrových van v rozváděči.
Je patrné, že dvě položky týkající se rezervy se vzájemně vylučují. Buď nastavujete rezervu v
počtech modulů, nebo v procentech z celkového počtu modulů. Celková návrhová velikost
rozváděče je pak dána součtem položek Počet modulů + Rezerva [modulů].
 Vnitřní dělení: Rozváděč může být tvořen buď jedním, nebo kombinací dvou různých montážních
rámů - to je výhodné především pro široké rozváděče (snazší manipulace s montážním rámem,
rozdělení vnitřního prostoru v rozváděči). Nabízí se pouze možnosti vhodné pro zvolenou
konstrukční variantu.
 Záložka Dveře, kryty, podstavec:

Po kliknutí na
obrázek kurzor přejde
na odpovídající
seznam.
Dvojím kliknutím se
obrázek zvětší.

Nabízené možnosti odpovídají zvolené koncepci (stupeň krytí, ...), definované na
záložce Typ, konstrukce a zvoleným rozměrům rozváděče.

Aktivace
konfigurátoru
kabelových přírub.
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Pokud horní, nebo dolní kryt umožňuje montáž kabelových přírub, je třeba specifikovat, které příruby
budou použity:
1) Vyberte kryt umožňující montáž kabelových přírub.
2) Kliknutím na tlačítko spustíte konfigurátor
kabelových přírub.

2) Klikněte na tlačítko na
pozici, kde požadujete
přírubu osadit.

1) Vyberte vhodnou přírubu
kliknutím na obrázek.
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 Záložka Příslušenství:

5.

Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Systém provede vyhledání všech prvků
nezbytných k sestavení vybraného typu rozváděče. Provede vykreslení rozměrového výkresu (zde
rozváděč na omítku s montážním rámem vzadu a možností montáže krycích desek):

Změna stromu se
strukturou projektu
zohledňující zvolený
rozváděčový systém.

Změna rozváděče, nebo
přechod na jiný
rozváděčový systém.

Výpočet oteplení (viz kap. 22).
Zobrazení detailních informací o rozváděči.

Seznam automaticky vložených
výrobků potřebných pro
sestavení rozváděče.

Změna počtu kusů rozváděče v projektu (počet opakování
stejného objektu (rozváděče) v rámci projektu).
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Rozváděč NA omítku:

Symbolické znázornění
svorkovnic pro rozbočení
N/PE vodičů montované
přímo na rámu rozváděče.

Naznačení směru otevírání
dveří, zde jednokřídlé dveře.
Linie krycích desek.

Montážní rám vzadu.

Rozváděč pod omítku

Rozváděč pod
omítku - výklenek
Naznačení směru otevírání
dveří: zde dvoukřídlé dveře.

Bočnice BPZ-MSW pro
montáž přístrojových lišt
a krycích desek.
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Rozváděč na podlahu, 1 rám

Rozváděč na podlahu, 2 rámy
Levý rám

Naznačení směru
otevírání dveří, zde
jednokřídlé dveře.
Podstavec.

Bočnice BPZ-MSW pro montáž
přístrojových lišt a krycích desek,
výška dle výšky rozváděče.

Pravý rám

Naznačení směru
otevírání dveří, zde
dvoukřídlé dveře.

Bočnice BPZ-MSW pro montáž přístrojových
lišt a krycích desek, snížená výška. V dolní
části je prostor pro montáž výkonových
přístrojů na montážní rám vzadu.

Poznámky:
 Detailní řešení vnitřního uspořádání (vkládání přístrojových lišt, montážních desek, sběrnicového
systému SASY) probíhá na úrovni přístrojových lišt (viz kap. 13).
 Vkládání krycích desek viz kap. 15.
 Výběr přístrojů a jejich osazení do rozváděče viz kap. 18.
 Pomocí funkce Oteplení lze provést kontrolu, zda tepelné ztráty osazených přístrojů nepřesahují
výrobcem stanovenou maximální hodnotu a vypočítat oteplení v rozváděči podle IEC TR 60890 ed.2
(2014) (viz kap. 22).
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11. Rozváděče Profi Plus (typické sestavy)
_______________________________________________
Rozváděče Profi Plus poskytují vysokou variabilitu vnitřního uspořádání, což s sebou přináší do určité míry
složitější návrh. Je nutno definovat rám rozváděče, ten pak osadit přístrojovými lištami a krycími deskami.
Tento postup je nutno vždy opakovat a to i v případě standardních provedení. Typické sestavy představují
určité „polotovary“ standardních rozváděčů, které je možné použít jako výchozí základ pro návrh. Typické
sestavy šetří čas a usnadňují návrh standardních rozváděčů.
Rozváděč Profi Plus, montáž na omítku

Rozváděč Profi Plus, montáž pod omítku

Typická sestava s DIN lištami

Typická sestava s DIN lištami a elektroměrovými vanami

Z hlediska logiky návrhu rozváděčů jsou možné tyto základní postupy:
A) Počet modulů a elektroměrových míst je nastaven na hodnotu 0. V tom případě je vybírán typický
rozváděč z ucelené rozměrové řady pouze na základě rozměrů. Pak se vybírají přístroje z databáze
přístrojů (viz kap. 18) a testuje se možnost jejich osazení do daného rámu. V případě problémů je
možné standardní sestavu dále modifikovat (měnit polohu a počet přístrojových lišt, krycích desek
apod.).
B) Nejdříve se vyberou přístroje z databáze (viz kap. 18). Počet modulů, které tyto přístroje obsazují, je
automaticky počítán. Na základě skutečně dosaženého počtu modulů, s uvážením vhodné rezervy a
počtu elektroměrových míst, je vybírána typická sestava.

11.1 Postup při návrhu rámu rozváděče Profi Plus (typická sestava)
1.
2.

Ve stromu se strukturou projektu vyberte rozváděč, pro který chcete definovat typ Profi Plus (vložení
nového rozváděče do projektu a práce se strukturou projektu viz kap. 5).
Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Dvakrát
klikněte na větev Rozváděč. Nebo na kartě rozváděč klikněte na ikonu změnit rozváděč.
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3.

V následně otevřeném dialogovém panelu klikněte na položku Profi Plus (typická sestava). Tím
definujete rozváděčový systém Profi Plus pro aktuálně editovaný rozváděč. Uzavřete dialogový panel
kliknutím na tlačítko OK.
Výběr rozváděčového systému pro
aktuálně editovaný rozváděč.

Ilustrační obrázek znázorňující
rozváděče vybraného
rozváděčového systému.

Stručná charakteristika
vybraného rozváděčového
systému.

4.

Zobrazí se dialogový panel pro návrh rozváděče Profi Plus (typické sestavy). Vyberte požadovanou
konstrukční variantu a rozměr. Jsou nabízeny pouze typické sestavy; další varianty lze vytvořit jako
uživatelskou sestavu, nebo modifikací typické sestavy. Rozsah nabízených variant je dán regionální
verzí programu.

Podrobný komentář
k těmto položkám viz
další text.
Ilustrační obrázek:
schematické znázornění
zvolené konstrukční
varianty + vnitřního
uspořádání (typická
sestava).

 Počet modulů: Zadejte počet modulů, které budou obsazeny přístroji v rozváděči (počet modulů je
možné stanovit kvalifikovaným odhadem, nebo výpočtem na základě schématu zapojení, jeden
modul odpovídá šířce 17.5 mm). Jedná se o skutečně obsazený prostor. Tato položka je přístupná
jen pokud postupujete podle metodiky A). V případě, že postupujete podle metodiky B) - byly již
vybrány nějaké přístroje z databáze - pak je tato položka nepřístupná a počet modulů je určen
automaticky. Velikost rozváděče je pak možné modifikovat pouze pomocí položky Rezerva.
 Rezerva [modulů]: Zadejte požadovanou rezervu v počtech modulů, prostor odpovídající těmto
modulům by měl zůstat neosazen. Rezerva může být kladná (zvětšení rozváděče) i záporná
(zmenšení). Podle zadaného údaje je automaticky dopočítána následující položka:
 Rezerva [%]: Zde je možné zadat požadovanou rezervu v procentech z celkového počtu modulů.
Rezerva může být kladná (zvětšení rozváděče) i záporná (zmenšení). Podle zadaného údaje je
automaticky dopočítána předchozí položka Rezerva [modulů] určující prostor, který by měl zůstat v
rozváděči neobsazen.
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 Počet elektroměrových míst: Zadejte požadovaný minimální počet elektroměrových van
v rozváděči.
Je patrné, že dvě položky týkající se rezervy se vzájemně vylučují. Buď nastavujete rezervu v
počtech modulů, nebo v procentech z celkového počtu modulů. Celková návrhová velikost
rozváděče je pak dána součtem položek Počet modulů + Rezerva [modulů].
 Jsou nabízeny pouze typické sestavy; další varianty lze vytvořit jako uživatelskou sestavu, nebo
modifikací typické sestavy.
 Rozsah nabízených variant je dán regionální verzí programu.
5.

Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Systém provede vyhledání všech prvků
nezbytných k sestavení vybraného typu rozváděče. Provede vykreslení rozměrového výkresu:

Poznámky:
 Typickou sestavu lze libovolně modifikovat:
 měnit typ, polohu a počet přístrojových lišt a montážních desek - viz kap. 13;
 odebrat, nebo doplnit elektroměrové vany - viz kap. 14;
 měnit typ, polohu a počet krycích desek - viz kap. 15;
 doplnit kabelové kanály - viz kap. 17;
 osazovat přístroje, vkládat příslušenství - viz kap. 18.
 Rozměry rozváděče lze kdykoliv změnit opětovným kliknutím na větev Rozváděč ve stromu se
strukturou projektu. Stejným způsobem lze přejít na jiný rozváděčový systém (např. rozvodnice).
 Pokud žádná z typických sestav nevyhovuje vstupním požadavkům, je nutné navrhnout rozváděč jako
uživatelskou sestavu (viz kap. 10).
 Pomocí funkce Oteplení lze provést kontrolu, zda tepelné ztráty osazených přístrojů nepřesahují
výrobcem stanovenou maximální hodnotu a vypočítat oteplení v rozváděči podle IEC TR 60890 ed.2
(2014) (viz kap. 22).
 Pomocí funkce Hmotnost lze vypočítat hmotnost rozváděče a jeho náplně (viz kap. 23.2).
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12. Skříňové rozváděče
_______________________________________________
Skříňové rozváděče řady XVTL doplňují řadu rozváděčů Profi Plus o nové typy skříní s různými šířkami a
hloubkami pro samostatně stojící nebo řadové rozváděče. Tyto skříně jsou určeny zejména pro silnoproudé
rozvody a dovolují osazení výkonovými jistícími přístroji s možností univerzálního upevnění různých typů
přístrojů a sběrnic. Lze je také využít jako rozváděče pro měření, regulaci, nebo kompenzaci. V základní
výbavě skříně jsou rám, dveře, horní a zadní kryt. V závislosti na konstrukci lze doobjednat další
příslušenství (boční stěny, podstavce, ...).

12.1 Skříňové rozváděče XVTL
Program E-Config umožňuje interaktivní navrhování skříní XVTL v základních variantách:
 Prázdná skříň, vnitřní uspořádání je možné definovat interaktivním vkládáním nosníků (horizontálních
a vertikálních) a montážních desek. Nosníky, montážní desky a sběrnicové systémy se vkládají na
úrovni přístrojových lišt (viz kap. 13).
 Skříň s adaptérem Profi Plus ve skříni je namontován adaptér Profi Plus přední, a/nebo zadní, pro
instalaci přístrojů až do 630A. Osazování přístrojových lišt, krycích desek a přístrojů na tento adaptér
pak probíhá stejně jako u standardních rozváděčů Profi Plus (viz kap. 13). Zachována zůstává
možnost montáže nosníků, montážních desek a sběrnicových systémů na rám rozváděče. Adaptér
Profi Plus tak kombinuje výhody silových rozváděčů s výhodami instalačních rozváděčů.
 Rohový rám, spojení řady rozváděčů do rohu, nelze osazovat žádnými dalšími prvky.
Prázdná skříň

Skříň s adaptérem Profi Plus
předním a zadním

Skříň s výkonovým jističem
řady IZM, hlavní sběrnice
nahoře

Rohový rám

12.1.1 Postup při návrhu skříňového rozváděče XVTL
1.
2.

Ve stromu se strukturou projektu vyberte rozváděč, pro který chcete definovat skříň rozváděče XVTL
(vložení nového rozváděče do projektu a práce se strukturou projektu viz kap. 5).
Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Dvakrát
klikněte na větev Rozváděč. Nebo na kartě rozváděč klikněte na ikonu Změnit rozváděč.

____________________________________________________________________________________________________________
64
E-CONFIG, Uživatelský manuál

_____________________________________________________________________________________

3.

V následně otevřeném dialogovém panelu klikněte na položku XVTL (skříně výšky 2000 mm). Tím
definujete skříň systém XVTL pro aktuálně editovaný rozváděč. Uzavřete dialogový panel kliknutím na
tlačítko OK.
Výběr rozváděčového systému
pro aktuálně editovaný rozváděč.

Ilustrační obrázek znázorňující
rozváděče vybraného
rozváděčového systému.

Stručná charakteristika vybraného
rozváděčového systému.

4.

Zobrazí se dialogový panel pro návrh skříně XVTL. Nastavte položky na jednotlivých záložkách dle
potřeby. Jednotlivé ovládací prvky jsou vzájemně provázány. Při návratu zpět a změně nastavení se
ovládací prvky na následujících záložkách přepnou do výchozího stavu. Rozsah nabízených možností
je dán regionální verzí programu.

 Záložka Typ, konstrukce: určuje celkovou koncepci rozváděčového pole:

Ilustrační
obrázek:
schematické
znázornění
zvolené
konstrukční
varianty
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 Záložka Rozměry:

 Záložka Dveře, kryty, podstavec:

Po kliknutí na
obrázek kurzor
přejde na
odpovídající
seznam.
Dvojím kliknutím
se obrázek
zvětší.

Nabízené možnosti odpovídají zvolené koncepci (stupeň krytí, ...), definované na
záložce Typ, konstrukce a zvoleným rozměrům rozváděče.
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Pokud horní, nebo dolní kryt umožňuje montáž kabelových přírub, je třeba specifikovat, které příruby
budou použity:
1) Vyberte kryt umožňující montáž kabelových přírub.
2) Kliknutím na tlačítko spustíte
konfigurátor kabelových přírub.

2) Klikněte na tlačítko
na pozici, kde
požadujete přírubu
osadit.

1) Vyberte vhodnou
přírubu kliknutím na
obrázek.

____________________________________________________________________________________________________________
67
E-CONFIG, Uživatelský manuál

_____________________________________________________________________________________
 Záložka Příslušenství:

5.

Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Systém provede vyhledání všech prvků
nezbytných k sestavení vybraného typu rozváděče. Provede vykreslení rozměrového výkresu (zde
varianta prázdná skříň s držáky hlavních sběrnic nahoře):

Detailní řešení vnitřního
uspořádání - vkládání nosníků,
montážních desek, sběrnic)
probíhá na úrovni přístrojových
lišt (kap. 13).

Změna stromu se
strukturou projektu
zohledňující zvolený
rozváděčový systém.

Změna rozváděče, nebo
přechod na jiný
rozváděčový systém.

Výpočet oteplení (viz kap. 22).
Zobrazení detailních informací o rozváděči.
Změna počtu kusů rozváděče v projektu (počet
opakování stejného rozváděče v rámci projektu).

Seznam automaticky
vložených výrobků
potřebných pro sestavení
rozváděče.

____________________________________________________________________________________________________________
68
E-CONFIG, Uživatelský manuál

_____________________________________________________________________________________
Skříň XVTL, prázdná skříň s držáky s hlavních sběrnic nahoře

Naznačení prostoru sběrnic vzadu
s držáky sběrnic. Měděné pasy
nejsou součástí dodávky.

Naznačení směru
otevírání dveří: zde
dvoukřídlé dveře.

Naznačení prostoru PEN sběrnice.
Měděný pas není součástí dodávky.

Podstavec.

Skříň XVTL, skříň s adaptérem Profi Plus předním, s držáky hlavních sběrnic vzadu

Naznačení prostoru sběrnic vzadu
s držáky sběrnic. Měděné pasy
nejsou součástí dodávky.
Bočnice montážního rámu BPZ-MSW na adaptéru Profi Plus pro
osazování přístrojových lišt, montážních panelů (kap. 13) a krycích
desek (kap. 15). Výška bočnice dle výšky rozváděče - vhodné
řešení pro modulární přístroje.

Naznačení směru
otevírání dveří: zde
jednokřídlé dveře.
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Skříň XVTL, skříň s adaptérem Profi Plus předním a zadním

Bočnice montážního rámu BPZ-MSW na adaptéru Profi Plus pro
osazování přístrojových lišt, montážních panelů (kap. 13) a krycích
desek (kap. 15). Výška bočnice zkrácená pouze v prostoru pro
montáž modulárních přístrojů.

Adaptér Profi Plus zadní pro montáž přístrojových modulů (kap. 13)
pro montáž výkonových jističů (analogie se zadním rámem
v rozváděčích Profi Plus na omítku, nebo na podlahu).

Skříň XVTL, skříň s přípravou pro montáž výkonových jističů řady NZM
Typická sestava - vnitřní uspořádaní (poloha nosníků a
montážní desky) lze modifikovat na úrovni přístrojových
lišt (viz kap. 13).

Vertikální nosník
Horizontální výstužný nosník. U skříní XVTL není
standardně součástí dodávky, objednává a montuje se
samostatně.

Montážní deska pro montáž
jističe NZM4

Lišta pro uchycení kabelů.
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Skříň XVTL, skříň s přípravou pro montáž výkonových jističů řady IZM
Typická sestava - vnitřní uspořádaní (poloha
nosníků, montážní sady, ...) lze modifikovat na
úrovni přístrojových lišt (viz kap. 13).

Horizontální nosník lehký (pro uchycení
vertikálních sběrnic).

Sada pro montáž jističe IZM (horizontální plech).
Horizontální nosník těžký (pro montáž
sady pro montáž jističe IZM).
Horizontální nosník lehký (pro uchycení
vertikálních sběrnic)
Lišta pro uchycení kabelů.

Poznámky:
 Detailní řešení vnitřního uspořádání (vkládání nosníků, montážních desek, sběrnic, nebo osazování
adaptéru Profi Plus) probíhá na úrovni přístrojových lišt (viz kap. 13).
 Vkládání krycích desek viz kap. 15.
 Výběr přístrojů a jejich osazení do rozváděče viz kap. 18.
 Konstrukční varianty skříní s montážní deskou a přípravou pro montáž výkonových jističů jsou typické
sestavy - vnitřní uspořádaní (poloha nosníků) lze modifikovat na úrovni přístrojových lišt (viz kap. 13).
 Pomocí funkce Oteplení lze provést kontrolu, zda tepelné ztráty osazených přístrojů nepřesahují
výrobcem stanovenou maximální hodnotu a vypočítat oteplení v rozváděči podle IEC TR 60890 ed.2
(2014) (viz kap. 22).

12.2 Kreslení rozvodny
Rozvodna je řada skříňových rozváděčů řady XVTL vykreslených vedle sebe (nárys, půdorys) a doplněných
celkovou kótou. Vždy se kreslí kompletní výkres včetně osazení přístrojů.
1.

Navrhněte jednotlivá rozváděčová pole budoucí rozvodny (viz kap. 12.1).
 Rozvodna může obsahovat skříňové rozváděče řady XVTL.
 V jedné rozvodně mohou být vedle sebe pouze skříně stejného rozváděčového systému.
 Všechny rozváděče tvořící rozvodnu musí být definovány v rámci jednoho projektu.
 Vždy je prováděna kontrola vzájemné návaznosti sousedních polí (návaznost hlavních sběrnic,
návaznost PE/PEN sběrnice, atd.).
 Pořadí rozváděčů v rozvodně odpovídá jejich pořadí ve struktuře projektu (změna polohy
rozváděče ve stromu se strukturou projektu - viz kap. 5.7).

2.

Vložte objekt typu rozvodna do struktury projektu (viz kap. 5.3), případně upravte jméno
objektu (viz kap. 5.5).
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3.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozvodny. Dvakrát
klikněte na větev Rozvodna.

4.

V následně otevřeném dialogovém panelu specifikujte rozváděčová pole tvořící rozvodnu.
2x kliknout na vybraný rozváděč =
vložit DO rozvodny.

Vložit vybrané pole DO rozvodny.
Vyjmout vybrané pole z rozvodny.

Tažením za
okraje lze
upravit rozměr
dialogového
panelu.
Seznam rozváděčů v projektu. Přístupné pro vložení do
rozvodny jsou pouze rozváděče řady XVTL, které nejsou
obsaženy v žádné jiné rozvodně. Po vložení prvního rozváděče
lze dále vkládat pouze rozváděče stejné rozváděčové řady
(první vložený rozváděč je XVTL a pak lze vkládat již pouze
rozváděče řady XVTL).

5.

Seznam rozváděčů v editované
rozvodně. Pořadí rozváděčů
v rozvodně odpovídá jejich pořadí ve
struktuře projektu.

Uzavřete dialogový panel kliknutím na OK. Rozvodna se vykreslí.

Poznámky:
 Kreslí se kompletní výkres včetně osazení přístrojů a volné grafiky. Viditelnost jednotlivých
částí lze upravit pomocí Přepínač zobrazení Rám/Dveře/Sběrnice (viz kap. 20.1).
 Po editaci rozváděče, obsaženého v rozvodně (např. změna polohy přístrojů na dveřích), je
automaticky upraven výkres rozvodny.
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Rozvodna obsahující rozváděče řady XVTL:
Pořadí rozváděčů v rozvodně
odpovídá jejich pořadí ve struktuře
projektu.
Přepínač zobrazení
Rám/Dveře/Sběrnice umožňuje
vypnout zobrazování některých
částí (montážní rám s přístroji,
dveře, sběrnice).

Jméno rozváděče, přeneseno automaticky.
Přístroje, volná grafika přenesená z definice
rozváděče. Změna je možná editací
příslušného rozváděče. Po editaci rozváděče,
obsaženého v rozvodně, je automaticky
upraven výkres rozvodny.

Půdorys vykreslován automaticky.

Pro rozváděče je prováděna kontrola vzájemné návaznosti sousedních polí. Zjištěné hodnoty jsou
zobrazeny v dialogovém panelu ve třech základních úrovních: chyba (zobrazena červeně, musí být
odstraněna), upozornění (modře, nemusí nutně znamenat problém) a informace.
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13. Přístrojové lišty, montážní desky
_______________________________________________
Lišty slouží pro montáž přístrojů na rám rozváděče. Do této kategorie patří standardní DIN lišty, montážní
desky (montážní panely), sběrnice, nosníky a přístrojové moduly. Lišty je možné definovat až po definici
rozváděče Profi Plus, XVTL. Lišty musí být definovány před osazováním přístrojů. Jednou vloženou lištu je
možné změnit (změna všech parametrů), posunout (změna polohy) nebo vyjmout = vymazat.
Přístrojové lišty a montážní desky v rozváděčích Profi Plus
Přístrojové lišty a montážní desky v rozváděčích XVTL na adaptéru Profi Plus
Lišty lze montovat:
 Přímo na montážní rám vzadu.
 Na montážní rám vzadu na sloupek s pevnou hloubkou BPZ-TF.
 Na montážní rám vzadu na sloupek s variabilní hloubkou BPZ-TA pomocí spojky BEL.
 Na bočnici BPZ-MSW pomocí spojky BEL.

Přístrojová lišta na montážním rámu vzadu.
Maximální montážní hloubka pro přístroj.
Vhodné pro montáž výkonových přístrojů,
stykačů, svorek.
Přístrojová lišta na montážním rámu vzadu na
sloupku s variabilní hloubkou BPZ-TA uchycená
pomocí spojky BEL. Montážní hloubku pro přístroj
lze regulovat volbou čísla okénka, ve kterém je
spojka BEL uchycena (větší číslo = větší hloubka).
Vhodné pro montáž modulárních i výkonových
přístrojů.

Přístrojová lišta na montážním rámu vzadu na
sloupku s pevnou hloubkou BPZ-TF. Vhodné pouze
pro montáž modulárních přístrojů.
Výška lišty na rámu
(vzdálenost osy lišty od
spodu rámu rozváděče)

6

5

4

3

Montážní hloubka pro přístroj.

2

Montážní hloubku pro přístroj lze
regulovat volbou čísla okénka, ve kterém
je spojka BEL uchycena (větší číslo =
větší hloubka).

1

,

Přístrojová lišta
Spojka BEL

Sloupek BPZ-TA
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Přístrojová lišta na bočnici BPZ-MSW uchycená
pomocí spojky BEL. Montážní hloubku pro přístroj
lze regulovat volbou čísla okénka, ve kterém je
spojka BEL uchycena (větší číslo = větší hloubka).

Hloubka B5 vhodná pro montáž výkonových
přístrojů, stykačů, svorek.
Hloubka N2 na nástavci TIW-1 vhodná pro
montáž výkonových přístrojů, stykačů, svorek.

Hloubka B2 vhodná pro montáž modulárních
přístrojů.
Výška lišty na rámu
(vzdálenost osy lišty od
spodu rámu rozváděče)

5 4

3

Montážní hloubka pro přístroj.

2 1
Montážní hloubku pro přístroj lze
regulovat volbou čísla okénka, ve kterém
je spojka BEL uchycena (větší číslo =
větší hloubka).

Bočnice BPZ-MSW
Přístrojová lišta
Spojka BEL

Montážní informace (vypisované v rozměrovém výkrese vpravo vedle bokorysu):
Typové označení přístrojové lišty, montážní desky,
nebo přístrojového modulu.
Typové sloupku, nebo nástavce,
pokud je přítomen.

Hloubka na sloupku (S...), v bočnici (B...), nebo na
nástavci (N...). Číslo je číslo okénka ve kterém je spojka
BEL uchycena. ZR = Zadní Rám.
Výška na rámu rozváděče (vzdálenost osy
lišty od spodu rámu rozváděče)

____________________________________________________________________________________________________________
75
E-CONFIG, Uživatelský manuál

_____________________________________________________________________________________
Nosníky a montážní desky ve skříni řady XVTL:
Fiktivní řady na montážní desce
usnadňující osazování přístrojů.
Montážní úhelník pro uchycení
vertikálních nosníků a montážních
desek přes celou skříň (součást
montážní sady).

Montážní deska BPZ-MPL uchycený na
vertikálním nosníku.
DIN lišta BPZ-DINR uchycená na
vertikálním nosníku.

Výztužný nosník horizontální lehký
XVTL-HP/L.

Vertikální nosník XVTL-VP
Sběrnicový systém SASY uchycen na
speciálním panelu BPZ-MPLSASY
namontovaném na bočním rámu.
Lišta pro uchycení kabelů, zde L-profil XVTLAB na držáku XVTL-BRA.
Lišta pro uchycení kabelů, zde C-profil XAR
na vertikálním nosníku.

Výška = vzdálenost osy prvku od
spodu rámu rozváděče.

Čtverečky určují polohu prvků na rámu skříně;
pořadí čtverečku (počítáno směrem od dveří) určuje
hloubku nosníku, lišty, montážní desky, nebo
sběrnicového systému ve skříni.

Montážní informace (vypisované v rozměrovém výkrese vpravo vedle bokorysu):
Typové označení nosníku, montážní desky,
přístrojové lišty, nebo přístrojového modulu.
Hloubka bočním rámu rozváděče (BR=Boční Rám),
pořadí čtverečku (počítáno směrem od dveří).

Výška na rámu rozváděče (vzdálenost osy lišty od
spodu rámu rozváděče).
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13.1 Vkládání přístrojových lišt, postup A) - automatické osazení
Tato volba řeší nejčastější případy osazení rozváděče lištami.
1.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Přístrojové lišty a montážní desky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný
rozváděč zvolen rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).

2.

Na kartě Přístrojové lišty a montážní desky klikněte na ikonu Vložit přístrojovou lištu /
montážní desku Profi Plus.
Systém kontroluje, zda je přítomen rozváděč Profi Plus, nebo XVTL s adaptérem Profi Plus. Pokud
ano, zobrazí se dialogový panel (podrobněji viz kap. 13.2).
Vyberte rám rozváděče (levý nebo pravý), na který má být lišta vložena (výběr rámu je přístupný
pouze tehdy, je-li v rozváděči více než jeden rám).
Nastavte parametry vkládané lišty (typ, subtyp, nástavec, spojky, ..., hloubka lišty na rámu rozváděče,
výška první lišty, ...).
Určete, zda má být automaticky vkládána též krycí deska s výřezem pro přístroje (tato možnost je
k dispozici pouze pro DIN lišty).
Klikněte na tlačítko AutoOsazení. Tlačítko je přístupné jen tehdy, pokud byl vybrán vhodný typ lišty
umožňující AutoOsazení.
 Výška první lišty a počet lišt je určen na základě doporučení firmy Eaton pro daný typ rozváděče.
Všechny lišty mají automaticky stejnou hloubku.
 Vzdálenost lišt mezi sebou je určena tak, aby rozváděč bylo možné zakytovat pomocí
nejpoužívanějších typů krycích desek výšky 150mm.
 Šířka lišt je určena automaticky na základě šířky rámu rozváděče.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

V dialogovém panelu je možnost modifikovat parametry AutoOsazení. Jako předvolené jsou nabízeny
doporučené hodnoty pro daný rozváděč. Pokud nepožadujete žádnou změnu, uzavřete panel
kliknutím na OK, v opačném případě proveďte modifikaci hodnot a pak uzavřete panel kliknutím na
OK. Systém kontroluje správnost zadaných údajů a po té provede osazení lišt. Osazování probíhá
zdola směrem nahoru.
Zadaný počet lišt se musí vejít do daného
rámu rozváděče.
Výška první lišty musí odpovídat jejímu
typu a poloze výřezů v bočnici.
Rozteč lišt musí být
násobkem 25 mm.
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Poznámky:
 Je testována kolize mezi každou vkládanou lištu a lištami (elektroměrovými vanami) již vloženými.
Uživatel je vždy dotazován jakým způsobem pokračovat (lištu nevkládat, lištu vložit i přesto, že dochází
ke kolizi - např. do větší hloubky). Tím je zajištěna vysoká variabilita.
 Pokud vložené lišty nejsou zobrazeny v rozměrovém výkrese, zkontrolujte si, zda máte zapnuto
zobrazení prvků rámu rozváděče (viz kap. 20.1).
 Úplný popis dialogového panelu vkládání lišt, viz kap. 13.2.

13.2 Vkládání přístrojových lišt, postup B) - vkládání jedné lišty
1.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Přístrojové lišty a montážní desky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný
rozváděč zvolen rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).

2.

Na kartě Přístrojové lišty a montážní desky klikněte na ikonu Vložit přístrojovou lištu /
montážní desku Profi Plus.
Systém kontroluje, zda je přítomen rozváděč Profi Plus, nebo XVTL s adaptérem Profi Plus. Pokud
ano, zobrazí se dialogový panel.
Vyberte rám rozváděče (levý nebo pravý), na který má být lišta vložena (výběr rámu je přístupný
pouze tehdy, je-li v rozváděči více než jeden rám).
Nastavte parametry vkládané lišty (typ, subtyp, nástavec, spojky, ...).
 Pomocí funkce Možnosti z menu Nástroje, karta Rozváděče (viz kap. 30.6) lze nastavit výchozí
kombinaci spojek BEL.
Nastavte hloubku lišty na rámu rozváděče.
Zadejte výšku lišty na rámu rozváděče (vzdálenost osy lišty od spodku rámu rozváděče):
 Zadáním číselné hodnoty.
 Kliknutím bodu v rozměrovém výkrese rozváděče:
 Klikněte na tlačítko <<Ukázat.
 Dialogový panel se uzavře. Nyní se pohybujete v rozměrovém výkrese rozváděče. Je zapnutá
pomocná mřížka krok – kurzor myši se pohybuje pouze v místech, kde je možné lištu
namontovat. Přesuňte kurzor do požadované výšky.
 Klikněte bod levým tlačítkem myši. Vrátíte se zpět do dialogového panelu. Hodnota výšky
vkládané lišty na rámu je vyplněna automaticky podle výšky kliknutého bodu.

3.
4.
5.

6.
7.




Výchozí hodnota výška lišty na rámu rozváděče je nabízena automaticky vždy o 150 mm výš než
naposledy vložená lišta (což odpovídá výšce nejčastěji užívaných krycích desek) nebo o 75mm
výš než nejvyšší elektroměrová vana.
Zadaná hodnota výšky je zkontrolována a v případě neshody je nabídnuta nejbližší vhodná
hodnota.
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8.

Určete, zda má být automaticky vkládána též krycí deska s výřezem pro přístroje (tato možnost je k
dispozici pouze pro DIN lišty; pro ostatní případy je nutno vkládat krycí desky samostatně, viz kap.
15.1, 15.2).

Schematický obrázek
vybraného typu a
subtypu lišty +
informace o možných
způsobech montáže.
Po kliknutí se
obrázek zvětší.

Určit výšku lišty na
rámu rozváděče
kliknutím bodu
v rozměrovém
výkrese rozváděče.

9.

Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítka OK.

 Systém kontroluje, zda nedojde ke kolizi s již vloženými lištami, nebo krycími deskami. Je-li vše OK,
dojde k vložení lišt do seznamu vybraných lišt a zobrazení polohy v rozměrovém výkrese.
 Je testována kolize mezi každou vkládanou lištu a lištami (elektroměrovými vanami) již vloženými.
Uživatel je vždy dotazován jakým způsobem pokračovat (lištu nevkládat, lištu vložit i přesto, že
dochází ke kolizi - např. do větší hloubky). Tím je zajištěna vysoká variabilita. Je na uživateli, zda
provádí pouze ideový ekonomický návrh a nezáleží mu na proveditelnosti (v tom případě může
varování o kolizích ignorovat) nebo konečný prováděcí projekt (v tom případě musí provést modifikaci
tak, aby se varovné hlášky nevyskytovaly).
 Systém automaticky připojí potřebný počet spojovacího materiálu a příslušenství.
 Šířka lišt je určena automaticky na základě šířky rámu rozváděče.
Poznámka: Pokud vložená lišta není zobrazena v rozměrovém výkrese, zkontrolujte si, zda máte zapnuto
zobrazení prvků rámu rozváděče (viz kap. 20.1).

Seznam vložených
přístrojových lišt / montážních
desek je vždy setříděn shora
dolů, jsou-li dva rámu
v rozváděči, pak nejdřív je levý
rám, pak pravý.
Přístrojová lišta / montážní
deska a její poloha na
rámu rozváděče.

Příslušenství k liště
(spojovací materiál, ...).
Seznam vložených lišt je vždy setříděn shora dolů, jsou-li dva
rámy v rozváděči, pak nejdřív je levý rám, pak pravý.
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Vysvětlení zkratek ze záhlaví seznamu:
 Popis - popis lišty
 Typové označení - typové označení lišty
 Rám - identifikace rámu rozváděče, na kterém je lišta namontována
 Výška - vzdálenost osy lišty od spodu rámu rozváděče
 Hloubka - kód hloubky lišty:
 B1, B2, ... bočnice a číslo značí číslo okénka v bočnici
 S0, S1, ... sloupek a číslo značí číslo okénka na sloupku
 ZR montáž přímo na zadní rám rozváděče
 BR, BR1, BR2, ... montáž na boční rám rozváděče XVTL

13.3 Vkládání nosníků a montážních desek do skříní XVTL
1.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Přístrojové lišty a montážní desky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný
rozváděč zvolen rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).

2.

Na kartě Přístrojové lišty a montážní desky klikněte na ikonu Vložit přístrojovou lištu /
montážní desku XVTL.
Systém kontroluje, zda aktuálně editovaný rozváděč je skříň XVTL. Pokud ano, zobrazí se dialogový
panel.
Vyberte typ a subtyp nosníku, nebo montážní desky ke vložení.
Určete hloubku ve skříni - zadává se číslo okénka v rámu rozváděčové skříně, počítáno směrem od
dveří. Další varianty jsou boční rám, nebo zadní rám. U montážních desek se zadává hloubka
odpovídajícího svislého nosníku, na kterém je namontována.
Určete výšku ve skříni (vzdálenost mezi vnitřním okrajem skříně a středem nosníku / montážní desky
(viz úvod kapitoly 13)):
 Zadáním číselné hodnoty.
 Kliknutím bodu v rozměrovém výkrese rozváděče:
 Klikněte na tlačítko <<Ukázat.
 Dialogový panel se uzavře. Nyní se pohybujete v rozměrovém výkrese rozváděče. Je zapnutá
pomocná mřížka krok – kurzor myši se pohybuje pouze v místech, kde je možné lištu
namontovat. Přesuňte kurzor do požadované výšky.
 Klikněte bod levým tlačítkem myši. Vrátíte se zpět do dialogového panelu. Hodnota výšky
vkládané lišty na rámu je vyplněna automaticky podle výšky kliknutého bodu.

3.
4.
5.
6.



Zadaná hodnota výšky je zkontrolována a v případě neshody (neodpovídá-li krok, kolize s okraji,
...) je nabídnuta nejbližší vhodná hodnota.
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Určit výšku lišty na
rámu rozváděče
kliknutím bodu
v rozměrovém
výkrese rozváděče.

7.

Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítka OK. Provede se kontrola geometrických souvislostí
(např. přítomnost vertikálního nosníku, kolize s již vloženými lištami v dané hloubce apod.). Je-li vše
OK, pak vybraný nosník / montážní deska se vloží do výkresu.

Osazování jističů řady IZM: Pro osazení jističe IZM je nutno postupně vložit:
1. Horizontální nosník těžký XVTL-HP/MIB
2. Sadu pro montáž jističů XVTL-IZM
3. Místo postupného vkládání jednotlivých komponent je lépe vložit rozváděčovou skříň XVTL
s přípravou pro montáž jističů IZM, kdy se potřebné komponenty vloží automaticky.
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13.4 Vkládání sběrnicového systému SASY
1.

2.
3.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Přístrojové lišty a montážní desky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný
rozváděč zvolen rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
Na kartě Přístrojové lišty a montážní desky klikněte na ikonu Vložit sběrnicový systém
SASY...
Systém kontroluje, zda aktuálně editovaný rozváděč je Profi Plus, nebo XVTL. Pokud ano, zobrazí se
dialogový panel:
Počet držáků sběrnic;
nabízenou hodnotu nutno
upravit v závislosti na
požadované zkratové
odolnosti.
Specifikace příslušenství.
Konkrétní typ prvku bude
automaticky specifikován
podle parametrů
sběrnicového systému.

Informace o přítomnosti
montážní desky BPZMPLSASY, nebo adaptéru
BPZ-BR/SASY/H nezbytných
pro montáž.

Určit výšku sběrnic na
rámu rozváděče kliknutím
bodu v rozměrovém
výkrese rozváděče.
Poloha sběrnic v rozváděčové skříni; hloubka se zadává jako hloubka
montážní desky BPZ-MPLSASY, nebo adaptéru BPZ-BR/SASY/H.
Výška je vzdálenost mezi vnitřním okrajem skříně a středem sestavy sběrnic.

4.

Jmenovitý proud a počet sběrnic určuje základní typ sběrnicového systému (držáky, sběrnice). Délka
sběrnic závisí na tom, zda sběrnice jsou společné pro více rozváděčových polí, nebo jen pro jeden
rozváděč:
Více polí vedle sebe, sběrnice
prochází přes všechna pole.
Samostatně stojící rozváděč.
Sběrnice prochází přes editované
rozváděčové pole, délka sběrnic
určena automaticky podle šířky
pole.

V tomto poli bude uživatelsky určena
délka sběrnic, sběrnice budou
objednány („sběrnice přechází DO
sousedních polí“).
V těchto polích sběrnice „přechází ZE
sousedního pole“ a již nebudou
objednávány.

5.

Poloha sběrnic v rozváděčové skříni:
 Hloubka se zadává jako hloubka montážní desky BPZ-MPLSASY, nebo adaptéru BPZBR/SASY/H. Sběrnicový systém SASY lze montovat pouze prostřednictvím těchto zařízení, která
musí být vložena jako přístrojové lišty před aplikací této funkce (viz kap. 13.2, 13.4).
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 Výška je vzdálenost mezi vnitřním okrajem skříně a středem sestavy sběrnic (viz úvod kapitoly
10.). Výšku lze zadat číselně, nebo kliknutím bodu v rozměrovém výkrese rozváděče (po kliknutí
na tlačítko <<Ukázat). Zadaná vzdálenost je zkontrolována a v případě neshody (neodpovídá-li
krok) je nabídnuta nejbližší vhodná hodnota. Automaticky se nabízí jako předvolená výška
neobsazené montážní desky BPZ-MPLSASY, nebo adaptéru BPZ-BR/SASY/H.
6.

7.

Příslušenství je tvořeno kryty. Výběrem příslušné položky specifikujete, co má být objednáno.
Konkrétní typ prvku bude automaticky specifikován podle parametrů sběrnicového systému. Přístupné
jsou pouze konstrukčně vhodné položky.
Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítka OK. Je kontrolováno, zda v zadané hloubce a výšce je
přítomna montážní deska BPZ-MPLSASY, nebo adaptér BPZ-BR/SASY/H. Pokud ano, pak sběrnicový
systém se vloží do výkresu.

Sběrnicový systém SASY
Montážní deska BPZ-MPLSASY

Adaptér pro připojení vodičů (vkládaný na úrovni přístrojů (kap.18.1).
Jistící přístroj na montážním adaptéru
(vkládaný na úrovni přístrojů (kap.18.1).

Držák sběrnic.
Jednotlivé sběrnice.

Sběrnicový systém
SASY - bokorys.

Sběrnicový systém SASY - nárys.
Montážní deska BPZ-MPLSASY na které
je sběrnicový systém namontován.

Montážní informace; sběrnicový systém SASY
je sestava složená s dílčích komponent
(držáky, sběrnice, kryty, ...).

Počet sběrnic
v sestavě.

Montážní informace:
V = výška v rozváděči,
H = hloubka v rozváděči.
Montážní deska, na které je sběrnicový
systém namontován.
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Poznámky:
 Pokud vložená lišta není zobrazena v rozměrovém výkrese, zkontrolujte si, zda máte zapnuto
zobrazení prvků rámu rozváděče (viz kap. 20.1).
 Sběrnicové systémy je možné osazovat adaptéry pro připojení kabelů a dále adaptéry pro připojení
jističů NZM a motorových spouštěčů PKZ. Tyto adaptéry se vkládají jako přístroje buď samostatně,
nebo jako součást sestavy (viz kap. 6).
 Při osazování přístrojů na adaptér je nutné nejdříve osadit adaptér na sběrnice a vlastní přístroj na
pomocnou DIN lištu, nebo montážní desku (s výhodou je možné použít „ruční“ osazení jednotlivého
přístroje - viz kap. 18.7.2). Pak přesunout přístroj na adaptér pomocí funkce Posun přístrojů bez
kontroly kolizí (viz kap. 18.7.5). V případě sestav je nutno vybírat podkladovou montážní desku.

13.5 Změna lišty (změna typu, hloubky, výšky)
Postup A) přes ikonu Změnit...:
1.

2.
3.
4.

5.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Přístrojové lišty a montážní desky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný
rozváděč zvolen rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
Na kartě Přístrojové lišty a montážní desky klikněte na řádek obsahující lištu, kterou chcete
změnit.
Na kartě Přístrojové lišty a montážní desky klikněte na ikonu Změnit přístrojovou lištu /
montážní desku.
Otevře se dialogový panel stejný jako při vkládání lišty. Jednotlivé položky jsou nastaveny podle
vlastností měněné lišty. Je možné provést modifikaci všech vlastností při zachování stejných pravidel
jako při vkládání jednotlivé lišty (viz kap. 13.2). Analogicky pokud byl vybrán nosník, nebo montážní
deska ve skříni XVTL, otevře se dialogový panel jako při jeho vkládání (viz kap. 13.3). Pokud byl
vybrán sběrnicový systém SASY, otevře se dialogový panel jako při jeho vkládání (viz kap. 13.4). Aby
bylo možné lištu měnit, nesmí být osazena přístroji.
Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Opraví se údaje o liště v seznamu a překreslí se
rozměrový výkres.

Postup B) dvojklik na vybranou řádku:
1. Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Přístrojové lišty a montážní desky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný
rozváděč zvolen rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
2. Na kartě Přístrojové lišty a montážní desky dvakrát klikněte na řádku obsahující lištu, kterou chcete
změnit.
3. Otevře se dialogový panel stejný jako při vkládání lišty. Je možné provést modifikaci všech vlastností při
zachování stejných pravidel jako při vkládání jednotlivé lišty (viz kap. 13.2, 13.3, 13.4).
4. Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Opraví se údaje o liště v seznamu a překreslí se
rozměrový výkres.
Postup C) vybrat prvek k editaci v grafice:
1. V okně s rozměrovým výkresem klikněte na ikonu Editovat / vybrat navázaný prvek....

2. Kurzor se změní do tvaru výběrového čtverečku.
3. V rozměrovém výkrese klikněte na grafiku lišty, kterou chcete editovat (nárys, nebo bokorys).
4. Otevře se dialogový panel stejný jako při vkládání lišty. Je možné provést modifikaci všech vlastností při
zachování stejných pravidel jako při vkládání jednotlivé lišty (viz kap. 13.2, 13.3, 13.4).
5. Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Opraví se údaje o liště v seznamu a překreslí se
rozměrový výkres.
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Postup D) – posunutí lišty / montážní desky v grafice:
1. V okně s rozměrovým výkresem klikněte na ikonu Posunout navázaný prvek....

2. Zobrazí se upozornění, že funkce neprovádí žádné kontroly kolizí s okolními prvky. Pokud souhlasíte,
uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK (nebo stiskem klávesy Enter).

Vypnutí zobrazování tohoto
upozornění – vhodné při
opakované aplikaci stejné
funkce.

3. Kurzor se změní do tvaru výběrového čtverečku.
4. V rozměrovém výkrese vyberte prvky, které chcete posunout (nárys, nebo bokorys). Je možné vybrat
více prvků najednou (přístrojové lišty, montážní desky, elektroměrové vany, krycí desky). Pro výběr lze
použít též výběrových oken (viz kap. 20.3). Přístrojové lišty (elektroměrové vany) se posunují včetně
osazených přístrojů. Krycí desky se posunují včetně osazených záslepek.
5. Ukončete výběr prvků k posunutí kliknutím pravým tlačítkem myši.
6. Klikněte dva body definující vektor posunutí. Posouvat je možné pouze nahoru nebo dolů, nikoliv do
stran (v případě posunutí do strany se vybrané prvky vrátí zpět do původní polohy).
7. Vybrané prvky se vykreslí v nové poloze. Funkce neprovádí žádné kontroly kolizí s okolními prvky.
8. Podrobněji viz též kap. 20.3.

13.6 Vyjmutí lišty
1.

2.
3.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Přístrojové lišty a montážní desky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný
rozváděč zvolen rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
Na kartě Přístrojové lišty a montážní desky klikněte na řádek obsahující lištu, kterou chcete
vyjmout.
Klikněte na ikonu Vyjmout přístrojovou lištu / montážní desku. Lišta bude vyjmuta ze
seznamu (a z rozměrového výkresu) a kurzor se nastaví na další lištu. Opakovaným klikáním
na ikonu Vyjmout přístrojovou lištu / montážní desku můžete vyjmout všechny lišty ze seznamu.
Aby bylo možné lištu vyjmout, nesmí být osazena přístroji.

Tip: Po kliknutí pravým tlačítkem na kartě Přístrojové lišty a montážní desky se zobrazí kontextové menu
umožňující rychlý výběr funkce (vyjmout lištu, změnit lištu, vložit lištu) a aplikovat ji na vybranou řádku.
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14. Elektroměrové vany
_______________________________________________
Elektroměrová vana představuje komplet pro montáž daného počtu elektroměrů. Může být osazena
elektroměrovou deskou, nebo sadou pro montáž modulárních přístrojů.
Elektroměrová vana prázdná
dvě elektroměrová místa

Elektroměrová vana s jedním elektroměrovým
místem a osazenou sadou pro montáž
modulárních přístrojů

Elektroměrová
deska

14.1 Vložení elektroměrové vany
1.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Elektroměrové vany (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný rozváděč zvolen
rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
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2.
3.
4.
5.

6.

Klikněte na ikonu Vložit elektroměrovou vanu.
V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte rám rozváděče (levý nebo pravý), na který
má být vana vložena (výběr rámu je přístupný pouze tehdy, je-li v rozváděči více než jeden rám).
Vyberete typ elektroměrové vany.
Pro každé elektroměrové místo definujte jeho osazení - výběrem ze seznamu možností pod
obrázkem. Počet elektroměrových míst je dán šířkou rámu rozváděče). Elektroměrové místo může
zůstat prázdné, nebo může být osazeno elektroměrovou deskou. Krajní elektroměrová místa lze
osadit sadou s DIN lištami pro montáž modulárních přístrojů. To lze s výhodou využít např. pro
montáž jistících přístrojů v případě lichého počtu elektroměrových míst, kde by jinak jedno místo
zůstalo nevyužité).
Zadejte výšku horního okraje elektroměrové vany od spodku rámu rozváděče.
 Zadáním číselné hodnoty.
 Kliknutím bodu v rozměrovém výkrese rozváděče:
 Klikněte na tlačítko <<Ukázat.
 Dialogový panel se uzavře. Nyní se pohybujete v rozměrovém výkrese rozváděče. Je zapnutá
pomocná mřížka krok – kurzor myši se pohybuje pouze v místech, kde je možné vanu
namontovat. Přesuňte kurzor do požadované výšky.
 Klikněte bod levým tlačítkem myši. Vrátíte se zpět do dialogového panelu. Hodnota výšky
vkládané vany na rámu je vyplněna automaticky podle výšky kliknutého bodu.
 Jako předvolba je nabízena minimální nutná výška pro daný typ vany, nebo výška s ohledem na
nejvyšší krycí desku.
 Při osazování rozváděče je doporučeno nejdříve vložit krycí desky pod vanou (viz kap. 15) a pak
vlastní vanu a pak krycí desky nad vanou. Tedy při osazování rozváděče postupovat zdola nahoru.
 Po zadání hodnoty systém zkontroluje korektnost výšky, v případě nesouhlasu nabídne
nejbližší vhodnou hodnotu.

Schematické znázornění
elektroměrové vany. Počet
elektroměrových míst je dán
šířkou rámu rozváděče.

7.

Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Systém kontroluje, zda nedojde ke kolizi s již
existujícími lištami, elektroměrovými vanami, nebo krycími deskami. Je-li vše OK, vana se vloží do
seznamu vybraných elektroměrových van a vykreslí v rozměrovém výkrese.

Poznámky:
 Pokud vložená vana není zobrazena v rozměrovém výkrese, zkontrolujte si, zda máte zapnuto
zobrazení prvků rámu rozváděče (viz kap. 20.1).
 Pomocí funkce Možnosti z menu Nástroje, karta Rozváděče (viz kap. 30.6) lze nastavit, zda jako
výchozí nastavení budou nabízeny prázdné elektroměrové vany, nebo vany s elektroměrovou deskou
ZBR.
 Sada s DIN lištami pro montáž modulárních přístrojů může být osazena přístroji pouze v režimu
automatického osazení (viz kap. 18.7.1)
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Seznam vložených van je vždy
setříděn shora dolů, jsou-li dva
rámu v rozváděči, pak nejdřív je
levý rám, pak pravý.
Elektroměrová vana a její
poloha na rámu
rozváděče.

Příslušenství
k elektroměrové vaně
(elektroměrové desky,
sady DIN lišt, ...).

Znázornění elektroměrové vany v rozměrovém výkrese (rozváděč Profi Plus):

Elektroměrová
vana se čtyřmi
elektroměry na
rámu rozváděče.

Elektroměrová vana v
bokorysu.

Typ elektroměrové
desky, nebo sady s DIN
lištami.

Montážní informace: Typ
elektroměrové vany a výška
vrchu elektroměrové vany od
spodku rámu rozváděče.

Elektroměrové místo osazené sadou s DIN
lištami pro montáž modulárních přístrojů.
Elektroměrové místo osazené
elektroměrovou deskou.
Elektroměrové místo prázdné.
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14.2 Změna elektroměrové vany
Postup A) přes ikonu Změnit...:
1.

2.
3.
4.

5.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Elektroměrové vany (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný rozváděč zvolen
rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
Na kartě Elektroměrové vany klikněte na řádek obsahující vanu, kterou chcete změnit.
Klikněte na ikonu Změnit elektroměrovou vanu.
Otevře se dialogový panel stejný jako při vkládání elektroměrové vany. Jednotlivé položky jsou
nastaveny podle vlastností měněné vany. Je možné provést modifikaci všech vlastností při zachování
stejných pravidel jako při vkládání jednotlivé vany (viz kap. 14.1). Aby bylo možné vanu editovat,
nesmí být přístrojový modul osazen přístroji.
Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Opraví se údaje o vaně v seznamu a překreslí se
rozměrový výkres.

Postup B) dvojklik na vybranou řádku:
1. Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Elektroměrové vany (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný rozváděč zvolen
rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
2. Na kartě Elektroměrové vany dvakrát klikněte na řádku obsahující vanu, kterou chcete změnit.
3. Otevře se dialogový panel stejný jako při vkládání elektroměrové vany. Je možné provést modifikaci
všech vlastností při zachování stejných pravidel jako při vkládání jednotlivé vany (viz kap. 14.1).
4. Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Opraví se údaje o vaně v seznamu a překreslí se
rozměrový výkres.
Postup C) vybrat prvek k editaci v grafice:
1. V okně s rozměrovým výkresem klikněte na ikonu Editovat / vybrat navázaný prvek....

2. Kurzor se změní do tvaru výběrového čtverečku.
3. V rozměrovém výkrese klikněte na grafiku vany, kterou chcete editovat (nárys, nebo bokorys).
4. Otevře se dialogový panel stejný jako při vkládání elektroměrové vany. Je možné provést modifikaci
všech vlastností při zachování stejných pravidel jako při vkládání jednotlivé vany (viz kap. 14.1).
5. Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Opraví se údaje o vaně v seznamu a překreslí se
rozměrový výkres.
Postup D) – posunutí vany v grafice:
1. V okně s rozměrovým výkresem klikněte na ikonu Posunout navázaný prvek....

2. Zobrazí se upozornění, že funkce neprovádí žádné kontroly kolizí s okolními prvky. Pokud souhlasíte,
uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK (nebo stiskem klávesy Enter).
3. Kurzor se změní do tvaru výběrového čtverečku.
4. V rozměrovém výkrese vyberte prvky, které chcete posunout (nárys, nebo bokorys). Je možné vybrat
více prvků najednou (přístrojové lišty, montážní desky, elektroměrové vany, krycí desky). Pro výběr lze
použít též výběrových oken (viz kap. 20.3). Přístrojové lišty (elektroměrové vany) se posunují včetně
osazených přístrojů. Krycí desky se posunují včetně osazených záslepek.
5. Ukončete výběr prvků k posunutí kliknutím pravým tlačítkem myši.
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6. Klikněte dva body definující vektor posunutí. Posouvat je možné pouze nahoru nebo dolů, nikoliv do
stran (v případě posunutí do strany se vybrané prvky vrátí zpět do původní polohy).
7. Vybrané prvky se vykreslí v nové poloze. Funkce neprovádí žádné kontroly kolizí s okolními prvky.
8. Podrobněji viz též kap. 20.3.

14.3 Vyjmutí elektroměrové vany
1.

2.
3.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Elektroměrové vany (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný rozváděč zvolen
rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
klikněte na řádek obsahující vanu, kterou chcete vyjmout.
Klikněte na ikonu Vyjmout elektroměrovou vanu. Vana bude vyjmuta ze seznamu (a
z rozměrového výkresu) a kurzor se nastaví na následující vanu. Opakovaným klikáním na
ikonu Vyjmout elektroměrovou vanu můžete vyjmout všechny vany ze seznamu. Aby bylo
možné vanu vyjmout, nesmí být přístrojový modul osazen přístroji.

Tip: Po kliknutí pravým tlačítkem kartě Elektroměrové vany se zobrazí kontextové menu umožňující rychlý
výběr funkce (vyjmout vanu, změnit vanu, vložit vanu) a aplikovat ji na vybranou řádku.
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15. Krycí desky
_______________________________________________
Krycí desky slouží k zakrytí čelní stěny rámu rozváděče osazeného přístroji. Šířka krycích desek je
odvozena automaticky ze šířky rozváděče. Výška desek je různá pro každý typ a šířku (pro každý typ a šířku
je vyráběna jiná řada výšek). Desky lze umísťovat do libovolné výšky. Vztažným bodem pro měření výšky je
levý horní roh desky.
Krycí deska s výřezem
45mm pro modulární
přístroje

Krycí deska s otvory pro
ovládací a signalizační
přístroje RMQ.

Krycí deska bez výřezu

Krycí deska bez výřezu
s plastovou vložkou (pro
výkonové jističe). Potřebný
výřez se provede při
montáži podle aktuálních
podmínek.

15.1 Vkládání krycích desek, postup A) - automatické osazení
Tato volba řeší nejčastější případy osazení rozváděče krycími deskami. Podobně jako při AutoOsazení
přístrojových lišt je vložen zadaný počet vybraného typu krycí desky. Není žádná souvislost mezi krycími
deskami a lištami. Lícování výřezů krycích desek na lišty si hlídá sám uživatel podle vzhledu rozměrového
výkresu.
1.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Krycí desky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný rozváděč zvolen
rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

Na kartě Krycí desky klikněte na ikonu Vložit krycí desku.
V následně otevřeném dialogovém panelu (viz kap. 15.2) vyberte rám rozváděče (levý nebo
pravý), na který mají být desky vloženy (výběr rámu je přístupný pouze tehdy, je-li v rozváděči více
než jeden rám).
Vyberte typ krycí desky.
Vyberte výšku krycí desky ze seznamu možností (pro různé typy krycí desky a různé šířky rozváděče
jsou k dispozici různé výšky).
Klikněte na tlačítko AutoOsazení.
 Výška první krycí desky a počet desek je stanoven automaticky podle výšky prostoru mezi
poslední krycí deskou (elektroměrovou vanou) a vrchem rozváděče.
 Rozteč desek mezi sebou je určena podle zvolené výšky desky.
 Šířka desek je určena automaticky na základě šířky rámu rozváděče.
V dialogovém panelu je možnost modifikovat parametry AutoOsazení. Jako předvolené jsou nabízeny
doporučené hodnoty pro daný rozváděč. Při vkládání krycích desek s výřezem pro přístroje je
nabízena možnost zakrýt zbývající prostor v rozváděči krycí deskou bez výřezu.

Pokud nepožadujete žádnou změnu, uzavřete panel kliknutím na OK.
 V opačném případě proveďte modifikaci hodnot a uzavřete panel kliknutím na OK. Systém
kontroluje správnost zadaných údajů a po té provede osazení desek. Osazování probíhá zdola
směrem nahoru.
Zadaný počet desek se musí vejít do
daného rámu rozváděče.
Vzdálenost levého horního rohu první
desky od spodu rámu.
Rozteč desek odpovídá výšce desky.
Zakrytí zbývajícího prostoru v rozváděči krycí deskou bez výřezu je
nabízeno pouze při vkládání krycích desek s výřezem pro přístroje.
Zakrytí zbývajícího prostoru se uskuteční pouze v případě, že je
k dispozici vhodná krycí deska (zbývající prostor je možné zakrýt
jednou deskou).

Poznámky:
 Je testována kolize mezi každou vkládanou deskou a deskami (elektroměrovými vanami) již
vloženými. V případě kolize desku nelze vložit.
 Pokud vložená deska není zobrazena v rozměrovém výkresu, zkontrolujte si, zda máte zapnuto
zobrazení prvků rámu rozváděče (viz kap. 20.1).
 Úplný popis dialogového panelu vkládání krycích desek, viz kap. 15.2.

15.2 Vkládání krycích desek, postup B) - vkládání jednotlivých desek
1.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Krycí desky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný rozváděč zvolen
rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
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2.
3.

Na kartě Krycí desky klikněte na ikonu Vložit krycí desku.
V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte rám rozváděče (levý nebo pravý), na který
mají být desky vloženy (výběr rámu je přístupný pouze tehdy, je-li v rozváděči více než jeden rám).
Určit výšku krycí desky na
rámu rozváděče kliknutím
bodu v rozměrovém výkresu
rozváděče.

Pomůcka pro návrh - výška rámu,
výška již vložených desek a
elektroměrových van a zbývající
výška k zakrytí deskami, musí být
větší nebo rovna nule.

Automatické zakrytí rámu krycími
deskami, viz kap. 15.1.

4.

Vyberte typ krycí desky, který chcete vkládat.
 Pomocí funkce Možnosti z menu Nástroje, karta Rozváděče (viz kap. 30.6) lze nastavit výchozí
automaticky nabízenou krycí desku kovovou nebo plastovou.

6.

Nastavte položku Výška, představující seznam vyráběných výšek desek pro daný typ, na
požadovanou výšku desky. Při výběru vhodné krycí desky se můžete orientovat podle pomůcky
v dolní části dialogového panelu, která zobrazuje, jakou část rámu rozváděče je potřeba ještě zakrýt.
Pokud je vybrána krycí deska bez výřezu, pokusí se program nalézt vhodnou výšku desky
automaticky.
Zadejte polohu krycí desky na rámu rozváděče, tedy vzdálenost levého horního rohu krycí desky od
spodu rámu.
 Zadáním číselné hodnoty.
 Kliknutím bodu v rozměrovém výkresu rozváděče:
 Klikněte na tlačítko <<Ukázat.
 Dialogový panel se uzavře. Nyní se pohybujete v rozměrovém výkresu rozváděče. Je zapnutá
pomocná mřížka krok – kurzor myši se pohybuje pouze v místech, kde je možné krycí desku
namontovat. Přesuňte kurzor do požadované výšky.
 Klikněte bod levým tlačítkem myši. Vrátíte se zpět do dialogového panelu. Hodnota výšky
vkládané krycí desky na rámu je vyplněna automaticky podle výšky kliknutého bodu.

7.



8.

Automaticky se nabízí výška poslední krycí desky (nebo poslední elektroměrové vany) na rámu +
výška vybrané desky. Nyní je nezbytné brát ohled na již vložené lišty a umísťovat krycí desky
s výřezem tak, aby lícovaly s existujícími lištami. Pokud požadujeme osazení elektroměrových van
pak je doporučeno nejdříve vložit krycí desky pod vanou, pak vlastní vanu (viz kap. 14) a pak krycí
desky nad vanou. Tedy při osazování rozváděče postupovat zdola nahoru.

Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Systém kontroluje, zda vkládaná krycí deska
nekoliduje s již vloženými krycími deskami, nebo elektroměrovými vanami (které nelze zakrývat
krycími deskami). V případě kolize desku nelze vložit. Je-li vše OK, pak se vybraná deska vloží do
seznamu vybraných krycích desek a vykreslí v rozměrovém výkresu.

Poznámky:
 Pokud vložená deska není zobrazena v rozměrovém výkresu, zkontrolujte si, zda máte zapnuto
zobrazení prvků rámu rozváděče (viz kap. 20.1).
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Seznam vložených krycích
desek je vždy setříděn shora
dolů; jsou-li dva rámu
v rozváděči, pak nejdřív je
levý rám, pak pravý.
Přístrojová lišta / montážní
deska a její poloha na
rámu rozváděče.
Vzdálenost vrchu krycí
desky od spodku rámu.

Znázornění krycích desek v rozměrovém výkresu (rozváděč Profi Plus):
Krycí deska bez výřezu.
Krycí deska s výřezem pro přístroje. V programu E-Config není možné
skrývání neviditelných hran, krycí desky jsou „průhledné“.

Montážní informace - typ krycí desky.
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15.3 Změna krycí desky (změna typu, výšky, polohy na rámu rozváděče)
Postup A) přes ikonu Změnit...:
1.

2.
3.
4.

5.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Krycí desky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný rozváděč zvolen
rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
Na kartě Krycí desky klikněte na řádek obsahující desku, kterou chcete změnit.
Klikněte na ikonu Změnit krycí desku.
Otevře se dialogový panel stejný jako při vkládání krycí desky. Jednotlivé položky jsou nastaveny
podle vlastností měněné desky. Je možné provést modifikaci všech vlastností při zachování stejných
pravidel jako při vkládání jednotlivé desky (viz kap. 15.2).
Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Opraví se údaje o desce v seznamu a překreslí se
rozměrový výkres.

Postup B) dvojklik na vybranou řádku:
1. Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Krycí desky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný rozváděč zvolen
rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
2. Na kartě Krycí desky dvakrát klikněte na řádku obsahující desku, kterou chcete změnit.
3. Otevře se dialogový panel stejný jako při vkládání krycí desky. Jednotlivé položky jsou nastaveny podle
vlastností měněné desky. Je možné provést modifikaci všech vlastností při zachování stejných pravidel
jako při vkládání jednotlivé desky (viz kap. 15.2).
4. Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Opraví se údaje o desce v seznamu a překreslí se
rozměrový výkres.
Postup C) vybrat prvek k editaci v grafice:
1. V okně s rozměrovým výkresem klikněte na ikonu Editovat / vybrat navázaný prvek....

2. Kurzor se změní do tvaru výběrového čtverečku.
3. V rozměrovém výkrese klikněte na grafiku krycí desky, kterou chcete editovat.
4. Otevře se dialogový panel stejný jako při vkládání krycí desky. Jednotlivé položky jsou nastaveny podle
vlastností měněné desky. Je možné provést modifikaci všech vlastností při zachování stejných pravidel
jako při vkládání jednotlivé desky (viz kap. 15.2).
5. Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Opraví se údaje o desce v seznamu a překreslí se
rozměrový výkres.
Postup D) – posunutí krycí desky v grafice:
1. V okně s rozměrovým výkresem klikněte na ikonu Posunout navázaný prvek....

2. Zobrazí se upozornění, že funkce neprovádí žádné kontroly kolizí s okolními prvky. Pokud souhlasíte,
uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK (nebo stiskem klávesy Enter).
3. Kurzor se změní do tvaru výběrového čtverečku.
4. V rozměrovém výkrese vyberte prvky, které chcete posunout (nárys, nebo bokorys). Je možné vybrat
více prvků najednou (přístrojové lišty, montážní desky, elektroměrové vany, krycí desky). Pro výběr lze
použít též výběrových oken (viz kap. 20.3). Přístrojové lišty (elektroměrové vany) se posunují včetně
osazených přístrojů. Krycí desky se posunují včetně osazených záslepek.
5. Ukončete výběr prvků k posunutí kliknutím pravým tlačítkem myši.
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6. Klikněte dva body definující vektor posunutí. Posouvat je možné pouze nahoru nebo dolů, nikoliv do
stran (v případě posunutí do strany se vybrané prvky vrátí zpět do původní polohy).
7. Vybrané prvky se vykreslí v nové poloze. Funkce neprovádí žádné kontroly kolizí s okolními prvky.
8. Podrobněji viz též kap. 20.3.

15.4 Vyjmutí krycí desky
1.

2.
3.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Krycí desky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný rozváděč zvolen
rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
Na kartě Krycí desky klikněte na řádek obsahující desku, kterou chcete vyjmout.
Klikněte na ikonu Vyjmout krycí desku. Deska bude vyjmuta ze seznamu (a z rozměrového
výkresu) a kurzor se nastaví na následující desku. Opakovaným klikáním na ikonu Vyjmout
krycí desku můžete vyjmout všechny desky ze seznamu.

Tip: Po kliknutí pravým tlačítkem na kartě Krycí desky se zobrazí kontextové menu umožňující rychlý výběr
funkce (vyjmout desku, změnit desku, vložit desku) a aplikovat ji na vybranou řádku.
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16. Záslepky
_______________________________________________
Výřez v krycí desce, který není obsazen přístroji, je možné uzavřít pomocí záslepek. Existují tyto základní
typy záslepek:
 Záslepka dané šířky (obvykle 0.5 modulu, 8.75 mm) dále nedělitelná. Požadovaný úsek se zaplní
opakovaným vložením jednoho kusu, nemusí tedy být zakryt úplně. Některé typy mohou být
plombovatelné, tedy nejdou vyjmout z výřezu bez odejmutí krycí desky.
 Záslepka lámatelná: pás z tvrdého plastu určité maximální délky se zeslabením po přesně daných
krocích (1, nebo 0.5 modulů, 17.5 mm, nebo 8.75 mm) - lze tedy zkracovat délku záslepky
odlamováním těchto úseků. Požadovaný úsek nemusí tedy být zakryt úplně. Některé typy mohou být
plombovatelné, tedy nejdou vyjmout z výřezu bez odejmutí krycí desky.
 Záslepka volně řezatelná: pás určité délky, ze kterého se přesně odřízne potřebný úsek.
Uživatel vytváří seznam vybraných záslepek. Záslepky ze seznamu je možné osazovat do výřezů v krycích
deskách (tím provádět jejich lámání a řezání). Pro účely generace rozpisky se pak provádí sumarizace
jednotlivých dílčích úseků tak, aby byl objednán potřebný počet kusů daného typu. Záslepky je vhodné
vkládat až po osazení všech přístrojů na lišty rozváděče (viz kap. 18.7.1, 18.7.2) a po úplném zakrytí rámu
rozváděče krycími deskami (viz kap. 15.1, 15.2).

16.1 Vkládání záslepek, postup A) - automatické osazení
Tato volba umožňuje zakrytí volných výřezů v krycích deskách s minimálními nároky na obsluhu. Podmínkou
úspěšného AutoOsazení záslepek je provedení úplného osazení všech přístrojů na lišty rozváděče (viz kap.
18.7.1, 18.7.2), úplné zakrytí rámu krycími deskami (viz kap. 15.1, 15.2) a dále splnění požadavku na
zaslepení všech volných výřezů jedním typem záslepky.
1.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Záslepky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li již zvolen nějaký rozváděčový
systém).

2.
3.
4.

Na kartě Záslepky klikněte na ikonu Vložit záslepku.
Vyberte typ záslepky (úplný popis dialogového panelu viz kap. 16.2).
Klikněte na tlačítko AutoOsazení. Všechny volné výřezy v krycích deskách budou zaslepeny
vybraným typem záslepky (záslepky se vloží do seznamu a zakreslí do výřezů).

Poznámka:
 Neosazené záslepky v seznamu vybraných záslepek budou vyjmuty.
 Pokud vložené záslepky nejsou zobrazeny v rozměrovém výkresu, zkontrolujte si, zda máte zapnuto
zobrazení prvků rámu rozváděče (viz kap. 20.1).
____________________________________________________________________________________________________________
97
E-CONFIG, Uživatelský manuál

_____________________________________________________________________________________

16.2 Vkládání záslepek, postup B) - vkládání jednotlivých kusů
1.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Záslepky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li již zvolen nějaký rozváděčový
systém).

2.
3.

Na kartě Záslepky klikněte na ikonu Vložit záslepku.
Otevře se dialogový panel:
Počet kusů vybrané záslepky,
které se vloží do seznamu po
kliknutí na tlačítko OK.

Pomůcka pro návrh informující
o délce, kterou je potřeba
zakrýt záslepkami. Zbývající
délka by měla být menší nebo
rovna nule.

Automatické zakrytí
volných výřezů záslepkami,
viz kap. 16.1.

4.
5.
6.

Vložení jednoho kusu vybraného
typu záslepky do seznamu
vybraných záslepek a osazení
do výřezu ke krycí desce.

Vložení zadaného počtu kusů
vybraného typu záslepek do seznamu
vybraných záslepek (nikoliv do výřezů
v krycích deskách).

V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte typ záslepky, kterou chcete vkládat.
Zadejte požadovaný počet kusů vkládané záslepky. Jako pomůcka slouží údaj o délce daného počtu
kusů záslepky a údaj o zbývající délce k zaslepení.
Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Požadovaný počet kusů daného typu záslepky se
vloží do seznamu vybraných záslepek. Vždy se vloží maximální délka záslepky. Záslepku je možné
následně osadit do výřezu v krycí desce, viz kap. 16.4.
- Nebo -

7.

Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko Osazení (tlačítko je přístupné pouze pokud je počet
kusů roven jedné). Dialogový panel se uzavře. Ukazovátko myši se změní na křížek. Klikněte do
výřezu ke krycí desce, do kterého chcete vložit vybranou záslepku. Je možné kliknout libovolný bod
uvnitř nezaslepeného výřezu.
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8.

Systém kontroluje, zda byl kliknut bod uvnitř nezaslepeného výřezu. Pokud ne, vypíše se chybová
hláška. Je-li vše OK, záslepka se vloží do specifikovaného výřezu tak, že se přisune
k nejbližšímu přístroji/záslepce vlevo od kliknutého bodu. Přesahuje-li záslepka specifikovaný výřez,
dojde k úpravě její šířky odlomením potřebného počtu segmentů, nebo odříznutím úseku potřebné
šířky.

Poznámky:
 Opakovaným voláním této funkce je možné vložit různé typy záslepek.
 Kontrolu zaslepení všech výřezů v krycích deskách je možné provést novým voláním této funkce. Je-li
informační údaj Zbývá zaslepit délku menší nebo roven 0, pak jsou všechny výřezy zaslepeny.

V tom případě je možné uzavřít dialogový panel kliknutím na tlačítko Storno.

Seznam vybraných záslepek je
vždy setříděn shora dolů a zleva
doprava, jsou-li dva rámu
v rozváděči, pak nejdřív je levý
rám, pak pravý. Neosazené
záslepky jsou na konci seznamu.

Poloha záslepky na rámu
(souřadnice levého středu).

Záslepka osazená ve
výřezu krycí desky (údaj
Pozice je vyplněn).
Záslepka neosazená ve
výřezu krycí desky (údaj
Pozice není vyplněn).

Znázornění záslepek v rozměrovém výkresu:
Vylomitelná záslepka v rozvodnici Global-Line (u
některých typů rozvodnic je automaticky vložena a lze
jí pouze vyjmout).
Volně řezatelná záslepka osazená
ve výřezu v krycí desce.
Přístroje osazené ve výřezech v krycí desce.
Lámatelná záslepka osazená ve
výřezu v krycí desce.
Volný výřez v krycí desce připravený
k zakrytí záslepkami.

Poznámka: V programu E-Config není možné skrývání
neviditelných hran, přístroje, krycí desky a záslepky
jsou „průhledné“.
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16.3 Osazení záslepky ze seznamu do výřezu v krycí desce
Záslepky vkládané postupem dle kap. 16.2, bod 6. jsou vloženy do seznamu vybraných záslepek, nikoliv do
výřezu v krycí desce. Následujícím postupem je možné vložit záslepku do výřezu v krycí desce, tím jí
zobrazit v rozměrovém výkresu rozváděče.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Záslepky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li již zvolen nějaký rozváděčový
systém).
Na kartě Záslepky klikněte na řádek obsahující záslepku, kterou chcete osadit do výřezu v krycí
desce. Záslepka nesmí být již osazena (údaj Pozice není vyplněn). Musí být vybrána pouze
jedna záslepka (jeden řádek).
Klikněte na ikonu Osadit záslepku do výřezu v krycí desce.
Kurzor myši se změní na kříž. Klikněte do výřezu ke krycí desce, do kterého chcete vložit vybranou
záslepku. Je možné kliknout libovolný bod uvnitř nezaslepeného výřezu.
Systém kontroluje, zda byl kliknut bod uvnitř nezaslepeného výřezu. Pokud ne, vypíše se chybová
hláška. Je-li vše OK, záslepka se vloží do specifikovaného výřezu tak, že se přisune
k nejbližšímu přístroji/záslepce vlevo od kliknutého bodu. Přesahuje-li záslepka specifikovaný výřez,
dojde k úpravě její šířky odlomením potřebného počtu segmentů, nebo odříznutím úseku potřebné
šířky.
Seznam vybraných záslepek je vždy setříděn shora dolů a zleva doprava; jsou-li dva rámu
v rozváděči, pak nejdřív je levý rám, pak pravý. Neosazené záslepky jsou na začátku seznamu. Proto
se poloha právě osazené záslepky v seznamu může změnit. Po osazení se automaticky vybere další
neosazená záslepka.
Opakováním bodů 2...6 osaďte všechny neosazené záslepky. Novou záslepku pro vložení je možné
přidat postupem dle kap. 16.2, přebytečné záslepky je možné vyjmout postupem dle kap. 16.5.
Před editací

Po editaci

Výběr bodu uvnitř výřezu
k vložení záslepky.

Vložení volně řezatelné záslepky do
specifikovaného výřezu. Záslepka přisunuta
k přístroji vlevo a upravena její délka.

16.4 Vyjmutí záslepky z výřezu v krycí desce
1.

2.

3.
4.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Záslepky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li již zvolen nějaký rozváděčový
systém).
Na kartě Záslepky klikněte na řádek obsahující záslepku, kterou chcete vyjmout z výřezu v krycí
desce. Záslepka musí být již osazena (údaj Pozice je vyplněn) a nesmí to být vylomitelná záslepka v
rozvodnici. Je možné vybrat též více záslepek k vyjmutí:
 Stisknout klávesu Ctrl a klikat na řádky v seznamu.
 Kliknout na první řádku, stisknout klávesu Shift a kliknout na poslední řádku výběru.
 Stisknout Ctrl+A pro výběr všech řádků v seznamu.
Je možné označit záslepku k vyjmutí v grafice:
 V okně s rozměrovým výkresem klikněte na ikonu Editovat / vybrat navázaný prvek.... Kurzor se
změní do tvaru výběrového čtverečku. V rozměrovém výkrese klikněte na grafiku záslepky.
Příslušný řádek bude automaticky vybrán.
Klikněte na ikonu Vyjmout osazenou záslepku z výřezu v krycí desce.
Záslepka bude vyjmuta z rozměrového výkresu ale nikoliv ze seznamu vybraných záslepek
(údaj Pozice není vyplněn). Po přegenerování seznamu vybraných záslepek se budou neosazené
záslepky nacházet na konci seznamu.
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16.5 Vyjmutí záslepky ze seznamu
1.

2.

3.
4.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Záslepky (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li již zvolen nějaký rozváděčový
systém).
Na kartě Záslepky klikněte na řádek obsahující záslepku, kterou chcete vyjmout. Je možné vybrat též
více záslepek k vyjmutí:
 Stisknout klávesu Ctrl a klikat na řádky v seznamu.
 Kliknout na první řádku, stisknout klávesu Shift a kliknout na poslední řádku výběru.
 Stisknout Ctrl+A pro výběr všech řádků v seznamu.
Je možné označit záslepku k vyjmutí v grafice:
 V okně s rozměrovým výkresem klikněte na ikonu Editovat / vybrat navázaný prvek.... Kurzor se
změní do tvaru výběrového čtverečku. V rozměrovém výkrese klikněte na grafiku záslepky.
Příslušný řádek bude automaticky vybrán.
Klikněte na ikonu Vyjmout záslepku ze seznamu.
Vybrané záslepky budou vyjmuty z rozměrového výkresu rozváděče a ze seznamu vybraných
záslepek.

Poznámky:
 Tímto způsobem je možné vyjmout vylomitelné záslepky v některých rozvodnicích.
 Jednou vyjmutou vylomitelnou záslepku z rozvodnice již nelze znovu vložit - je nutno vložit novou
rozvodnici stejných rozměrů, nebo vzniklý prostor zaslepit jinou záslepkou.
Tip: Po kliknutí pravým tlačítkem na kartě Záslepky se zobrazí kontextové menu umožňující rychlý výběr
funkce (vyjmout, osadit, vložit, ...) a aplikovat ji na vybranou řádku.
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17. Kabelové kanály
_______________________________________________
Kabelové kanály jsou korýtka z plastu uzavřená krytem sloužící pro vedení kabelů ve směru horizontálním
(vodorovný kanál) nebo vertikálním (svislý kanál). Vodorovné kanály se montují na lišty s C profilem, nebo
na speciální držáky. Svislé kanály se montují na držáky kabelových kanálů připojené ke zkráceným DIN
lištám, nebo na speciální držáky. Kanály jsou volně řezatelné, délka je různá podle místa montáže. Eaton
nemá kabelové kanály ve své nabídce, kabelový kanál je cizí výrobek.
Rozváděč Profi Plus na omítku.
Kabelové kanály horizontální a
vertikální montované na zadní rám
na držák BPZ-CDB

Rozváděč Profi Plus na omítku.
Příprava pro kabelové kanály horizontální
(montované na C lišty) a vertikální
(montované vedle zkrácené DIN lišty na
držáky KKW)

Rozváděč Profi Plus na omítku.
Kabelové kanály horizontální a
vertikální

17.1 Vložení horizontálního kabelového kanálu do rozváděče
1.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Kabelové kanály (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný rozváděč zvolen
rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
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2.
3.

Na kartě Kabelové kanály klikněte na ikonu Vložit kabelový kanál.
V následně otevřeném dialogovém panelu nastavte parametry kabelového kanálu:
 Typ a rozměry – výběr z nabízených možností (jiné typy není možné vkládat).
 Typové označení podle katalogu výrobce (kabelový kanál je cizí výrobek)
 Koncová netto cena jednoho segmentu (na cizí výrobky nejsou uplatňovány slevy ani přirážky).
 Hmotnost jednoho segmentu.

4.
5.

Klikněte na tlačítko Vložit horizontálně na C lištu.
Zobrazí se dialogový panel se seznamem C lišt, které mají vhodnou hloubku pro montáž vybraného
kabelového kanálu a není na nich dosud namontován žádný kanál (každá lišta může obsahovat
pouze jeden kanál). Není-li k dispozici žádná vhodná lišta, zobrazí se chybová hláška.
Identifikace rámu, na kterém je
přístrojová lišta namontována.
Výška přístrojové lišty na rámu,
vzdálenost středu lišty od spodu rámu.
Hloubka lišty v bočnici, vysvětlení
kódování hloubky lišty viz kap. 13.

Zkrácení kanálu vlevo a vpravo - vytvoření
prostoru pro vertikální kanál. Není-li
zkrácení zadáno, bude kanál přes celou
šířku rozváděče.

6. Vyberte lištu, na kterou chcete vložit kabelový kanál.
7. Zadejte zkrácení kanálu vlevo a vpravo. Nebude-li zkrácení zadáno, bude kanál přes celou šířku
rozváděče.
8. Klikněte na tlačítko OK. Vybraný kanál se vloží do seznamu a zobrazí se v rozměrovém výkresu
rozváděče (nárys + bokorys).
 Pokud vložený kanál není zobrazen v rozměrovém výkresu, zkontrolujte si, zda máte zapnuto
zobrazení prvků rámu rozváděče (viz kap. 20.1).
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Horizontální kabelový kanál
montovaný na C liště – nárys
(C lišta musí být vložena před
vkládáním kabelového
kanálu).
Horizontální kabelový kanál
montovaný na C liště – bokorys

Zkrácení vpravo - prostor pro
vertikální kanál
Zkrácení vlevo - prostor pro
vertikální kanál

- Nebo 9.

Klikněte na tlačítko Vložit horizontálně na rám. Funkce je k dispozici pouze pokud je editovaný
rozváděč Profi Plus (montovaný na omítku, nebo na podlahu), nebo XVTL (s adaptérem Profi Plus
zadním).
10. V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte:
 Požadovaný počet horizontálních kanálů, výšku prvního kanálu a vzdálenost mezi kanály (výchozí
hodnoty jsou určeny automaticky podle počtu přístrojových lišt).
 Zadejte zkrácení kanálu vlevo a vpravo. Nebude-li zkrácení zadáno, bude kanál přes celou šířku
rozváděče.
Hromadné vložení skupiny kabelových kanálů
montovaných na držák BPZ-CDB (držáky a
případné výztužné C lišty se objednávají
automaticky).

Zkrácení kanálu vlevo a vpravo - vytvoření
prostoru pro vertikální kanál. Není-li
zkrácení zadáno, bude kanál přes celou
šířku rozváděče.

 Klikněte na tlačítko OK. Vybraný kanál se vloží do seznamu a zobrazí se v rozměrovém výkresu
rozváděče (nárys + bokorys).
 Pokud vložený kanál není zobrazen v rozměrovém výkresu, zkontrolujte si, zda máte zapnuto
zobrazení prvků rámu rozváděče (viz kap. 20.1).
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Horizontální kabelový kanál - nárys
(pod DIN lištou na držáku BPZCDB (pro šířku 600 a větší
podložený C lištou)). Držáky a
případné výztužné C lišty se
objednávají automaticky.
Horizontální kabelový kanál – bokorys
(pod DIN lištou na držáku BPZ-CDB
(pro šířku 600 a větší podložený C
lištou)).
Zkrácení vpravo - prostor
pro vertikální kanál
Zkrácení vlevo - prostor
pro vertikální kanál

17.2 Vložení vertikálního kabelového kanálu do rozváděče
1.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Kabelové kanály (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný rozváděč zvolen
rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).

2.
3.

Na kartě Kabelové kanály klikněte na ikonu Vložit kabelový kanál.
V následně otevřeném dialogovém panelu nastavte parametry kabelového kanálu:
 Typ a rozměry – výběr z nabízených možností (jiné typy není možné vkládat).
 Typové označení podle katalogu výrobce (kabelový kanál je cizí výrobek).
 Koncová netto cena jednoho segmentu (na cizí výrobky nejsou uplatňovány slevy ani přirážky).
 Hmotnost jednoho segmentu.
 Viz též kap. 17.1.

4.

Klikněte na tlačítko Vložit vertikálně. Zobrazí se dialogový panel se seznamem přístrojových lišt,
které jsou vhodné pro montáž vybraného kabelového kanálu a neprochází přes ně žádný svislý kanál.
Není-li k dispozici žádná vhodná lišta, zobrazí se chybová hláška.
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Identifikace rámu, na kterém je
přístrojová lišta namontována.
Výška lišty na rámu, vzdálenost středu
přístrojové lišty od spodu rámu.
Hloubka lišty v bočnici, vysvětlení
kódování hloubky lišty viz kap. 13.
Seznam vhodných lišt, na kterých může
vertikální kanál začínat.

Seznam vhodných lišt, na kterých může
vertikální kanál končit.

5.
6.

7.

Vyberte polohu kanálu na rámu rozváděče: vlevo, nebo vpravo.
Vyberte způsob montáže: buď na zkrácené DIN lišty na držák KKW, nebo na držáky BPZ-CDB (tato
možnost se nabízí pouze pro rozváděče Profi Plus (montované na omítku, nebo na podlahu), nebo
XVTL (s adaptérem Profi Plus zadním)). Podle vybraného způsobu montáže se upraví nabídka
vhodných přístrojových lišt.
Vyberte dvě různé lišty, mezi nimiž bude namontován svislý kabelový kanál, a klikněte na tlačítko OK.
Vybraný kanál se vloží do seznamu a zobrazí se v rozměrovém výkresu rozváděče (nárys + bokorys).
 Pokud vložený kanál není zobrazen v rozměrovém výkresu, zkontrolujte si, zda máte zapnuto
zobrazení prvků rámu rozváděče (viz kap. 20.1).

Seznam vložených kabelových
kanálů je vždy setříděn shora dolů;
nejdříve vertikální kanály pak
horizontální; jsou-li dva rámu
v rozváděči, pak nejdřív je levý
rám, pak pravý.
Délka segmentu kabelového
kanálu. Při generaci rozpisky bude
sčítána délka jednotlivých úseků
stejného typového označení a
stanoven počet kusů segmentů
maximální délky.

Příslušenství ke kabelovému
kanálu objednávané
automaticky (držáky,
výztužné lišty, ...).
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Znázornění kabelových kanálů v rozměrovém výkresu (zde rozváděč Profi Plus na omítku):

Kabelové kanály v bokoryse
Výztužná C-lišta

Držák BPZ-CDB
Horizontální kabelový kanál.
Vertikální kabelový kanál vpravo.
Vertikální kabelový kanál vlevo.
Poznámka: V programu E-Config
není možné skrývání neviditelných
hran, přístroje, krycí desky a
záslepky jsou „průhledné“.

17.3 Změna kabelového kanálu
Postup A) přes ikonu Změnit...:
1.

2.
3.
4.

5.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Kabelové kanály (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný rozváděč zvolen
rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
Na kartě Kabelové kanály klikněte na řádek obsahující kanál, který chcete změnit.
Klikněte na ikonu Změnit kabelový kanál.
Otevře se dialogový panel stejný jako při vkládání kabelového kanálu. Změnit je možné pouze typové
označení, hmotnost segmentu a cenu. V případě požadavku na změnu ostatních parametrů je nutno
kabelový kanál vyjmout a vložit znovu s upravenými parametry.
Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Opraví se údaje o kanálu v seznamu.

Postup B) dvojklik na vybranou řádku:
1. Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Kabelové kanály (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný rozváděč zvolen
rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
2. Na kartě Kabelové kanály dvakrát klikněte na řádku obsahující kanál, který chcete změnit.
3. Otevře se dialogový panel stejný jako při vkládání kabelového kanálu...
Postup C) vybrat prvek k editaci v grafice:
1.
2.
3.
4.

V okně s rozměrovým výkresem klikněte na ikonu Editovat / vybrat navázaný prvek....
Kurzor se změní do tvaru výběrového čtverečku.
V rozměrovém výkrese klikněte na grafiku kabelového kanálu, který chcete editovat.
Otevře se dialogový panel stejný jako při vkládání kabelového kanálu...

____________________________________________________________________________________________________________
E-CONFIG, Uživatelský manuál
107

_____________________________________________________________________________________

17.4 Vyjmutí kabelového kanálu
1.

2.
3.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Kabelové kanály (větev se nachází ve stromu pouze tehdy, byl-li pro daný rozváděč zvolen
rozváděčový systém Profi Plus, nebo XVTL).
Na kartě Kabelové kanály klikněte na řádek obsahující kanál, který chcete vyjmout.
Klikněte na ikonu Vyjmout kabelový kanál. Vybraný kabelový kanál bude vyjmut ze seznamu
vložených kabelových kanálů a příslušně bude překreslen rozměrový výkres. Kurzor se
nastaví na následující kabelový kanál. Opakovaným klikáním na ikonu Vyjmout kabelový
kanál můžete vyjmout všechny kabelové kanály ze seznamu.

Tip: Po kliknutí pravým tlačítkem na kartě Kabelové kanály se zobrazí kontextové menu umožňující rychlý
výběr funkce (vyjmout, změnit, vložit) a aplikovat ji na vybranou řádku.

____________________________________________________________________________________________________________
108
E-CONFIG, Uživatelský manuál

_____________________________________________________________________________________

18. Osazení rozváděčů přístroji
_______________________________________________
Objekt typu rozváděč, karta Přístroje a příslušenství obsahuje seznam výrobků postupně vkládaných
uživatelem z databáze, určených pro osazení do rozváděče, nebo jako příslušenství k rozváděči.

18.1 Vkládání výrobků z databáze do seznamu
Seznam vybraných přístrojů a příslušenství je vytvářen postupným vkládáním výrobků z databáze do
seznamu. Výrobky lze vkládat v režimu ceník (je vypnuto vytváření vazeb mezi základním přístrojem a
příslušenstvím), nebo v režimu konfigurátor (je zapnuto vytváření vazeb) – podrobněji viz kap 6.4. Přístroje
osaditelné do rozváděče jsou vkládány vždy bez sumarizace, ostatní výrobky podle nastavení přepínače
kontroly vazeb. K dispozici jsou tyto funkce:





Hledat produkt ve stromu databáze Eaton dle technických parametrů a vložit do seznamu
(viz kap. 6.1, 6.2).
Hledat produkt v databázi Eaton podle typového označení, nebo objednacího čísla (viz
kap. 6.3).
Hledat produkt v databázi cizích výrobků (výrobků od jiných výrobců) (viz kap. 7.1).
Import výrobků do seznamu z Excelu - načtení seznamu přístrojů a příslušenství ze
schématu zapojení (viz kap. 8.2).

Přístroje z databází se vkládají do seznamu vybraných přístrojů. Při tom se provádí průběžný test osazení
přístrojů do rozváděče (pokud je rozváděč již definován). Průběžný test je založen na porovnávání počtu
modulů (1 modul = 17.5 mm), které jsou k dispozici na lištách rozváděče s počtem modulů, které zabírají
dosud vybrané přístroje. Pomocí funkce AutoOsazení přístrojů do rozváděče (kap. 18.7.1) je možné
provést osazení přístrojů na přístrojové lišty / montážní desky rozváděče. Při tom jsou zohledňovány veškeré
souvislosti (způsob montáže, montážní hloubka, ...).
Před vložením přístroje z databáze do seznamu je požadováno zadání projekčního označení. Projekční
označení (tag) identifikuje výrobek v rozváděči a zajišťuje vazbu na schéma zapojení. Projekční označení je
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složené z textu a z čísla, např. FI1. Je-li vkládáno více kusů přístrojů, pak číslo se bude postupně zvyšovat
o hodnotu Krok číslování.
 Po kliknutí na tlačítko Připojit označení (nebo stisku Enter) vložíte přístroj do seznamu a připojíte
k němu zadané projekční označení. Označení lze později modifikovat.
 Po kliknutí na tlačítko BEZ označení (nebo stisku Esc) vložíte přístroj do seznamu bez označení.
Označení lze doplnit později.
 Poznámka: zadávaní projekčního označení lze trvale potlačit pomocí funkce Možnosti z menu Nástroje,
karta Rozváděče (viz kap. 30.6).
Nastavení projekčního označení pro vkládané přístroje. Text před
číslem (libovolně dlouhý). Poznámka: příliš dlouhé projekční označení
překrývá přístroje osazené v sousední řadě; doporučená maximální
délka textu před číslem je 3-4 znaky.
Nastavení projekčního označení pro vkládané přístroje. Číslo
připojené za text; pokud je 0, číslo se nepřipojí.
Krok číslování. Má význam v případě vkládání více než
jednoho kusu přístroje. Všechny vkládané kusy budou
prostupně označeny FA1, FA2, FA3, ...
K vkládanému přístroji nebude připojeno žádné projekční označení.
Projekční označení lze doplnit kdykoliv později samostatnou funkcí.

Poznámky pro uživatele přecházející ze starší verze programu:


Ovládací a signalizační přístroje se vkládají jako přístroje z databáze Eaton. Je doporučeno vkládat
jednotlivé komponenty v režimu konfigurátor a vytvářet sestavy. Základní přístroj je vždy kompletní
přistroj, nebo ovládací hlavice. Typická sestava obsahuje dále upevňovací adaptér a jeden nebo více
funkčních prvků
Uživatelská sestava tlačítka, složená z výkresů
jednotlivých částí, osazená v rozváděči.
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N/PE svorkovnice (propojovací můstky) se vkládají jako přístroje z databáze Eaton. K dispozici jsou
předem připravené „virtuální sestavy“. Sestava jako taková neexistuje (objednací číslo začíná #FGP…).
Objednávají se jednotlivé komponenty a sestavení provede výrobce rozváděče.

Připravená „virtuální sestava“ N/PE svorkovnice
připravená pro osazení do rozváděče. Sestava jako
taková neexistuje. Objednávají se jednotlivé
komponenty a sestavení provede výrobce rozváděče.
Cenu sestavy lze zjistit až po vložení do projektu.
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Svorkovnice (vstup / výstupní svorky) se vkládají jako cizí výrobky (viz kap. 7).
Databáze cizích výrobků ve výchozím
nastavení obsahuje základní sortiment
svorkovnic několika výrobců. Uživatel
může databázi libovolně editovat – viz
kap. 7.

18.2 Práce se seznamem vybraných přístrojů a příslušenství
Seznam vybraných přístrojů může být zobrazen ve dvou režimech:
 Stručné zobrazení - každý typ přístroje má jeden řádek, je zobrazen celkový počet kusů. Editovat lze
pouze jeden řádek, není možné provádět operace spojené s osazování přístrojů na lišty rozváděče a
editovat projekční označení.
Přepnutí na podrobné zobrazení.

 Podrobné zobrazení - je zobrazen každý jednotlivý kus přístroje s uvedením projekčního označení a
pozice na liště rozváděče (je-li přístroj osazen). Seznam osazených přístrojů je setříděn podle osazení
na lištách rámu rozváděče (shora dolů, zleva doprava, nejdříve levý rám, pak pravý). Neosazené
přístroje jsou na konci seznamu. Polohu neosazených přístrojů v seznamu lze upravit. Lze provádět
veškeré operace s přístroji.
Přepnutí na stručné zobrazení.

Poloha přístroje na
rámu rozváděče.

Neosazený přístroj – údaj Pozice není vyplněn.
Osazený přístroj - údaj Pozice je vyplněn.
Projekční označení přístroje (tag).

Ikona identifikující osazený přístroj.
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Funkce pro práci se seznamem vybraných přístrojů a příslušenství (totožné s funkcemi pro práci se
seznamem materiálu):
 Lze vybrat jeden nebo více řádků k editaci:
 Kliknout na řádek v seznamu = zrušit předchozí výběr a vybrat jeden řádek.
 Stisknout klávesu Ctrl a klikat na řádky v seznamu, které požadujete vybrat.
 Kliknout na první řádku, stisknout klávesu Shift a kliknout na poslední řádku výběru.
 Stisknout Ctrl+A pro výběr všech řádků v seznamu.
 V okně s rozměrovým výkresem klikněte na ikonu Editovat / vybrat navázaný prvek....
Kurzor se změní do tvaru výběrového čtverečku. V rozměrovém výkrese klikněte na
grafiku přístroje. Příslušný řádek bude automaticky vybrán.





Vyjmout do schránky (viz kap. 8.3)
Kopírovat do schránky (viz kap. 8.4)
Vložit ze schránky (viz kap. 8.5)
Informace o přístroji zobrazí kompletně všechny informace o přístroji z databáze. Viz též
kap. 8.9.
 Posunout přístroj v seznamu nahoru posune vybraný řádek v seznamu o jednu řádku výše.
Posunovat lze pouze řádky ve podrobném zobrazení a pouze neosazené přístroje, nebo
příslušenství. Viz též kap. 8.7.
 Posunout přístroj v seznamu dolů posune vybraný řádek v seznamu o jednu řádku níže.
Posunovat lze pouze řádky v podrobném zobrazení a pouze neosazené přístroje, nebo
příslušenství. Viz též kap. 8.7.

18.3 Editace projekčního označení
1.
2.
3.
4.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Přístroje a příslušenství.
Přepněte se do podrobného zobrazení seznamu vybraných přístrojů (viz kap. 18.2).
Vyberte přístroj, jehož projekční označení chcete změnit. Je možné vybrat též více přístrojů k editaci
(viz kap. 18.2).
Na kartě Přístroje a příslušenství klikněte na ikonu Změnit projekční označení (funkce je
přístupná i v případě, že je vypnuto průběžné zadávání projekčního označení při vkládání
přístrojů). V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte nové projekční označení.
Editace projekčního označení. Text před číslem (libovolně
dlouhý). Poznámka: příliš dlouhé projekční označení překrývá
přístroje osazené v sousední řadě; doporučená maximální délka
textu před číslem je 3-4 znaky.
Editace projekčního označení. Číslo připojené
za text; pokud je 0, číslo se nepřipojí.
Krok číslování. Má význam v případě editace více než jednoho
kusu přístroje. Všechny editované kusy budou prostupně
označeny KM.12.3, KM.12.4, KM.12.5, ...
Nově zadané projekční označení NEBUDE připojeno,
původní hodnoty zůstanou bez změn.
K prvku bude připojeno nové projekční označení.

5.

Klikněte na tlačítko Připojit označení. Nově zadané označení se zapíše do seznamu a provede se
překreslení rozměrového výkresu rozváděče.
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18.4 Změna počtu kusů
1.
2.
3.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Přístroje a příslušenství.
Klikněte na řádek obsahující přístroj, který chcete změnit. Lze editovat pouze jeden řádek.
Na kartě Přístroje a příslušenství klikněte na ikonu Změnit počet kusů. V následně
otevřeném dialogovém panelu zadejte nový počet kusů vybraného prvku.

Identifikace editovaného prvku.

4. V případě volání funkce ze stručného zobrazení seznamu vybraných přístrojů a příslušenství:
 Při zvýšení počtu kusů budou vloženy nové kusy bez projekčního označení (editace projekčního
označení viz kap. 18.3).
 Při snížení počtu kusů budou vyjmuty některé kusy bez ohledu na projekční označení;
doporučuje se proto snižovat počet kusů vyjímáním přístrojů při podrobném zobrazení seznamu
vybraných přístrojů, kde je možné přesně specifikovat vyjímaný kus podle projekčního označení
(viz kap. 18.5).
5. V případě volání funkce z podrobného zobrazení seznamu vybraných přístrojů a příslušenství:
 Vybrán základní přístroj, osaditelný do rozváděče:
 Při zvýšení počtu kusů budou vloženy nové kusy bez projekčního označení (editace
projekčního označení viz kap. 18.3).
 Počet kusů nelze snížit. K vyjmutí přístroje použijte samostatnou funkci – viz kap. 18.5.
 Vybráno příslušenství v sestavě:
 V režimu konfigurátor: je-li zapnuta kontrola vazeb přístroj / příslušenství (viz kap.
6.4), pak je provedena kontrola vzájemných kolizí mezi příslušenstvím po změně
počtu kusů. V případě nesouladu je zobrazena chybová hláška identifikující problém a
počet kusů nebude změněn. Vazby jsou definovány a kontrolovány pouze pro některé
výrobkové skupiny (výkonové jističe). V ostatních případech bude počet kusů změněn dle
zadání.
 V ostatních režimech: Počet kusů bude změněn dle zadání.
 Vybráno příslušenství na úrovni základního přístroje (výrobek neosaditelný do rozváděče):
 Počet kusů bude změněn dle zadání.

18.5 Vyjmutí přístroje ze seznamu
1.
2.
3.
4.

5.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Přístroje a příslušenství.
Klikněte na řádek obsahující přístroj, který chcete vyjmout. Je možné vybrat též více prvků k vyjmutí
(viz kap. 18.2).
Klikněte na ikonu Vyjmout vybraný přístroj.
V případě volání funkce ze stručného zobrazení seznamu vybraných přístrojů a příslušenství:
 Označené přístroje (všechny přístroje ve skupině) budou vyjmuty z rozměrového výkresu
rozváděče a ze seznamu vybraných přístrojů.
V případě volání funkce z podrobného zobrazení seznamu vybraných přístrojů a příslušenství:
 Vybráno příslušenství v sestavě:
 V režimu konfigurátor: je-li zapnuta kontrola vazeb přístroj / příslušenství (viz kap.
6.4), pak je provedena kontrola vzájemných kolizí mezi příslušenstvím po vyjmutí
výrobku. V případě nesouladu je zobrazena chybová hláška identifikující problém a

____________________________________________________________________________________________________________
114
E-CONFIG, Uživatelský manuál

_____________________________________________________________________________________



výrobek nebude vyjmut. Vazby jsou definovány a kontrolovány pouze pro některé výrobkové
skupiny (výkonové jističe).
 V ostatních režimech: Označené výrobky budou vyjmuty ze seznamu. Pokud je sestava
obsahující vyjímaný výrobek osazena, bude vyjmuta z rámu rozváděče.
Vybráno příslušenství na úrovni základního přístroje (výrobek neosaditelný do rozváděče):
 Označené výrobky budou vyjmuty ze seznamu.

18.6 Průběžný test osazení přístrojů na lišty rozváděče
Při vkládání přístroje do seznamu, nebo při změně počtu kusů již dříve vybraného přístroje, je prováděna
průběžná kontrola, zda se přístroj vejde do rozváděče, tedy zda součet šířek všech vybraných přístrojů je
menší než součet šířek všech přístrojových lišt v rozváděči. Je-li test úspěšný, nic se neděje a vkládaný
prvek je vložen do seznamu vybraných přístrojů. V opačném případě bude zobrazena chybová hláška:

Aktuální rezerva je záporná.
O tento počet modulů je
nutné snížit počet prvků
typu přístroj, nebo zvýšit
prostor v rozváděči.
Potlačení provádění průběžného
testu osazení.

Hláška pouze upozorňuje uživatele na vzniklou situaci. Po uzavření panelu s hláškou kliknutím na OK dojde
k vložení prvku do seznamu vybraných přístrojů. Je ponecháno na uživateli, zda následně provede redukci
prvků v seznamu vybraných přístrojů či nikoliv.
Tento test je pouze orientační. Detailní výpočet osazení přístrojů na lišty rozváděče (se zohledněním typů
lišt, montážní hloubky, rozměrů přístrojů atd.) je prováděn při vlastním osazení přístrojů na lišty rozváděče
(viz kap. 18.7.1, 18.7.2).
Provádění testu je možné potlačit zaškrtnutím položky Toto varování dále nezobrazovat. Provádění
průběžného testu je výhodné potlačit např. v případě, že je potřeba vytvořit množinu prvků pro objednání ve
velkoobchodě, ale jednotlivé prvky nebudou tvořit jeden rozváděč.

18.7 Osazení přístrojů na lišty/dveře rozváděče
Zatímco průběžný test osazení porovnává pouze, zda součet šířek všech vybraných přístrojů je menší než
součet šířek všech přístrojových lišt v rozváděči, při osazování přístrojů na lištu jsou zohledňovány všechny
mechanické souvislosti: aktivní šířka lišty, typ lišty, montážní hloubka lišty, maximální hloubka přístroje atd.
Provedením kompletního osazení přístrojů na lišty rozváděče je proveden podrobný test realizovatelnosti
návrhu. Ovládací a signalizační přístroje jsou osazovány na dveře rozváděče.

18.7.1 AutoOsazení přístrojů na lišty/dveře rozváděče
Osazování přístrojů na lišty je práce celkem zdlouhavá a jednotvárná. V řadě případů v prvním návrhu
nezáleží na přesné poloze jednotlivých přístrojů na lištách rámu rozváděče. Proto je zde možné použít
funkcí pro automatické osazování přístrojů ze seznamu vybraných přístrojů na lišty rámu / na dveře - funkce
AutoOsazení přístrojů do rozváděče.
1.

Klikněte na ikonu AutoOsazení přístrojů do rozváděče v okně s rozměrovým výkresem,
nebo na kartě Přístroje a příslušenství.
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2.

Pokud jsou již na lištách osazeny nějaké přístroje, zobrazí se upozornění:

Vyjmutí všech osazených přístrojů a
záslepek z lišt a provedení nového
osazení.
Ukončení funkce, nic se nezmění.

3.

Funkce provede setřídění přístrojů ze seznamu do logických skupin a do skupin podle velikosti tak že
přístroje budou osazovány v následujícím pořadí shora rozváděče směrem dolů: Ostatní přístroje,
Měřicí přístroje, Spínací hodiny, Stykače, Spínače motorů, Vypínače, Proudové chrániče, Svodiče
přepětí, Jističe PL, Jističe PLHT, Průvlekové transformátory, Pojistkové odpínače, Výkonové jističe.
Přístroje jsou postupně umísťovány na vhodné lišty.

4.

Pokud je v seznamu obsažen alespoň jeden ovládací nebo signalizační přístroj montovaný na dveře
rozváděče, zobrazí se dialogový panel s požadavkem na specifikaci rastru přístrojů na dveřích:
Poloha prvního přístroje na dveřích nahoře vlevo:
X - vzdálenost od levého okraje dveří
Y - vzdálenost od spodního okraje dveří
Určit polohu prvního přístroje na dveřích
kliknutím bodu v rozměrovém výkresu
rozváděče. Aktivní oblast dveří je ohraničena
červeným rámečkem

Vzdálenost mezi středy přístrojů.
Počet řad přístrojů pod sebou; určí se automaticky.
Počet sloupců - počet přístrojů vedle sebe.
Celkový počet přístrojů k osazení na dveře.
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Dveře rozváděče.
Vzdálenost mezi
sloupci.

První přístroj na
dveřích nahoře
vlevo.
Vzdálenost mezi
řadami.
Křížek označuje
výchozí polohu
prvního přístroje
Rámeček
vymezující aktivní
oblast dveří

 Pokud dialogový panel uzavřete kliknutím na OK, ovládací a signalizační přístroje budou
osazeny do zadaného rastru. Přístroje, které se nevejdou na dveře, nebudou osazeny.
 Pokud dialogový panel uzavřete kliknutím na Storno, ovládací a signalizační přístroje na dveře
nebudou osazeny.
 Vzájemná poloha přístrojů na dveřích a na lištách není kontrolována, případné kolize musí
posoudit a řešit uživatel z rozměrového výkresu.
 Pomocí funkce Přepnout zobrazení Rám/Dveře je možné nastavit zobrazení tak, aby byly
zobrazeny a tištěny pouze dveře s osazenými přístroji, nebo pouze rám rozváděče
s přístrojovými lištami a přístroji, nebo oboje (viz kap. 20.1).
5.

Po ukončení procesu je zobrazena informační hláška:
 Všechny přístroje ze seznamu byly osazeny:

 V seznamu zůstávají neosazené přístroje:

Je možné se buď pokusit osadit zbylé přístroje jednotlivě (viz kap. 18.7.2), nebo provést
modifikaci návrhu rozváděče (zvolit větší rozváděč, vložit další lištu vhodného typu, upravit
hloubku lišty a pod) a zopakovat proces AutoOsazení.
6.

Byly-li před spuštěním funkce AutoOsazení přístrojů osazeny nějaké záslepky ve výřezech v krycích
deskách, budou tyto záslepky vyjmuty z výřezů (ale nikoliv ze seznamu vybraných záslepek).
Následně je nutné provést nové osazení záslepek (viz kap. 16.1, 16.2, 16.3).
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7.

Změna polohy přístrojů na lištách rozváděče je možná pomocí funkcí Přesun přístrojů z lišty na lištu
(viz kap. 18.7.4) a Posun přístrojů bez kontroly kolizí (viz kap. 18.7.5).

Přístroj osazený v
rozváděči.
Neosaditelný výrobek
(pravděpodobně
příslušenství).
Přístroj nemůže být
osazen do tohoto
rozváděče (nedostatek
prostoru, neexistuje
vhodná lišta, ...).

18.7.2 Osazení vybraného přístroje na lišty/dveře rozváděče
Funkce pro osazení jednoho kusu přístroje ze seznamu vybraných přístrojů na lišty rozváděče.
1.
2.
3.

4.
5.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Přístroje a příslušenství.
Přepněte se do podrobného zobrazení seznamu vybraných přístrojů (viz kap. 18.2).
Vyberte jeden nebo více přístrojů, k osazení na lištu (viz kap. 18.2). Ani jeden z vybraných přístrojů
nesmí být osazen. Všechny vybrané přístroje musí být osaditelné na lišty rámu rozváděče nebo na
dveře.
Na kartě Přístroje a příslušenství klikněte na ikonu Osazení vybraného přístroje do
rozváděče.
Kurzor myši v okně s rozměrovým výkresem se změní:

 Pokud byl vybrán jeden ovládací, nebo signalizační přístroj montovaný na dveře rozváděče, pak
klikněte do místa, kde má být střed prvního přístroje. Systém kontroluje, zda kliknutý bod je v aktivní
oblasti dveří a pokud ano přístroj se vloží do zadané polohy.
 Poznámka: pokud se vložený přístroj nezobrazí v rozměrovém výkresu, ověřte, zda máte zapnuto
zobrazení dveří rozváděče (viz kap. 20.1).
 Pokud bylo vybráno více ovládacích, nebo signalizačních přístrojů montovaných na dveře rozváděče,
pak klikněte do místa, kde má být střed prvního přístroje. V následně otevřeném dialogovém panelu
zadejte horizontální vzdálenost mezi jednotlivými přístroji. Pokud kliknutý bod je v aktivní oblasti dveří,
přístroj se vloží do zadané polohy a další pak vpravo od něj v zadané vzdálenosti. Pokud by přístroj
zasahoval mimo aktivní oblast dveří, nebude vložen. Takto lze vytvořit pouze jednu řadu přístrojů.
 Pokud se jedná o přístroj nebo přístroje montované na přístrojové lišty, nebo montážní desky, vyberte
na lištu, na kterou chcete vložit vybraný přístroj (nebo první přístroj ze skupiny), do místa, kde se bude
nacházet levý střed přístroje. Systém kontroluje:
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 zda byla vybrána lišta;
 zda byla vybrána lišta vhodného typu pro vkládaný přístroj; údaje o montážní liště jsou součástí
databázových informací;
 je testována shoda mezi lištou a přístrojem:
 Je-li montážní hloubka lišty menší než montážní hloubka přístroje, přístroj nemůže být vložen zobrazí se informační hláška; nebylo by možné zakrýt rám krycími deskami.
 Je-li montážní hloubka lišty >= montážní hloubka přístroje, a současně montážní hloubka lišty <
maximální hloubka přístroje, pak je přístroj vložen na lištu (samozřejmě pokud vyhovují další
kontroly). Přístroj bude optimálně umístěn ve výřezu krycí desky.
 Je-li montážní hloubka lišty >= montážní hloubka přístroje, a současně montážní hloubka lišty >
maximální hloubka přístroje, znamená to, že přístroj bude "utopen" pod krycí deskou. V tom
případě bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn informační hláškou a může se rozhodnout,
zda přístroj na tuto lištu vloží, nebo ne. Takto je možné osadit např. přístroje měření a regulace,
nebo svorkovnice, které jsou plně skryty pod krycí deskou bez výřezu.
 zda se přístroj bude nacházet v aktivní oblasti lišty (přístroje nelze osazovat po celé délce lišty, na
koncích jsou neaktivní okraje dané tvarem lišty a krycími deskami); pokud by přístroj částečně
zasahoval mimo aktivní oblast lišty, je uživateli nabídnuto vložení „na vlastní nebezpečí“ (využívá se
toho při vkládání pojistkových odpínačů, nebo při následných úpravách krycích desek vyřezáváním);
 zda nedochází ke kolizi s již osazenými přístroji, pokud ano, systém nabízí odsunutí již osazených
překážejících přístrojů vpravo, pokud s tím souhlasíte, systém kontroluje, zda odsouvané přístroje
nevypadnou z lišty a pokud ne, odsune je; v opačném případě se funkce ukončí. Je-li vše OK,
systém nabízí přisunutí přístroje k nejbližšímu přístroji vlevo. Pokud s tím souhlasíte, přístroj se vloží
těsně za nejbližší přístroj vlevo od místa ukázání, v opačném případě se vloží do místa ukázání.
 Postup se opakuje pro všechny osazované přístroje. Další vybraný přístroj bude osazen vpravo
vedle předcházejícího. Takto lze osadit pouze jednu řadu.

 Osazování přístrojů probíhá vždy směrem od levého okraje lišty k pravému.
 Vkládací bod je vždy na levé stěně přístroje, jeho poloha závisí na poloze montážní drážky.
 Poznámka: pokud se vložený přístroj nezobrazí v rozměrovém výkresu, ověřte, zda máte zapnuto
zobrazení rámu rozváděče (viz kap. 20.1).
6.

Po provedeném vložení je znovu přegenerován seznam vybraných přístrojů. Neosazené přístroje jsou
na konci seznamu. Automaticky se vybere další neosazený přístroj. Opakujte kroky 3-5 dokud
neosadíte všechny přístroje.

Poznámky:
 Kolize s osazenými záslepkami ve výřezech v krycích deskách není testována.
 Přítomnost výřezu v krycí desce nad lištou není testována.
 Vzájemná poloha přístrojů na dveřích a na lištách není kontrolována, případné kolize musí posoudit a
řešit uživatel na základě rozměrového výkresu.
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 Seznam osazených přístrojů je setříděn podle osazení na lištách rámu rozváděče (shora dolů, zleva
doprava, nejdříve levý rám, pak pravý, neosazené přístroje jsou na začátku). Po osazení se poloha
přístroje v seznamu změní.
 Změna polohy přístrojů na lištách rozváděče je možná pomocí funkcí Přesun přístroje z lišty na lištu
(viz kap. 18.7.4) a Posun přístrojů bez kontroly kolizí (viz kap. 18.7.5).
 Označení přístroje vloženého na liště je možné změnit funkcí Změnit projekční označení (viz kap.
18.3).
 Vyjmutí osazeného přístroje z lišty je možné pomocí funkce Vyjmout osazený přístroj z lišty (viz kap.
18.7.3).
 Odstranění přístroje ze seznamu, včetně vyjmutí všech jeho osazení je možné pomocí funkce Vyjmout
přístroj / příslušenství ze seznamu (viz kap. 18.5).

18.7.3 Vyjmutí osazeného přístroje z lišty/dveří
1.
2.
3.
4.

Rozviňte strom se strukturou projektu kliknutím na znaménko + vedle jména rozváděče. Klikněte na
větev Přístroje.
Přepněte se do podrobného zobrazení seznamu vybraných přístrojů (viz kap. 18.2).
Klikněte na řádek obsahující přístroj, který chcete vyjmout. Je možné vybrat též více přístrojů k vyjmutí
(viz kap. 18.2).
Klikněte na ikonu Vyjmout osazený přístroj z rozváděče. Označené přístroje budou vyjmuty
z lišt, nebo dveří, ale nikoliv ze seznamu vybraných přístrojů. Po přegenerování seznamu
budou neosazené přístroje na konci seznamu.

18.7.4 Přesun osazených přístrojů z lišty na lištu
Funkce umožňuje změnit polohu jednoho nebo více osazených přístrojů při současném provádění všech
kontrol mechanických souvislostí a kolizí s okolními prvky. Funkci lze využít i pro změnu polohy přístrojů na
dveřích rozváděče.
1.
2.

3.
4.

Klikněte na ikonu Přesun přístroje z lišty na lištu v okně s rozměrovým výkresem, nebo na
kartě Přístroje a příslušenství.
Vyberte přístroje k přesunutí některou z následujících metod:
 Výběrovým terčíkem klikněte na libovolnou entitu tvořící nárys přístroje. Vybraný přístroj bude
zvýrazněn. Vodorovně osazené přístroje vybírejte v levé polovině.
 Klikněte do místa, kde není žádný přístroj - tím aktivujete výběrové okno. Posunujete-li myší
směrem vlevo od prvního kliknutého bodu, táhne se křížící výběrové okno (budou vybrány
všechny přístroje ležící uvnitř okna, nebo do něj zasahující). Klikněte protilehlý roh okna. Vybrané
přístroje budou zvýrazněny.
 Klikněte do místa, kde není žádný přístroj - tím aktivujete výběrové okno. Posunujete-li myší
směrem vpravo od prvního kliknutého bodu, táhne se výběrové okno typu okno (budou vybrány
pouze přístroje plně ležící uvnitř okna). Klikněte protilehlý roh okna. Vybrané přístroje budou
zvýrazněny.
Ukončete výběr přístrojů kliknutím pravým tlačítkem.
Klikněte novou polohu vybrané skupiny přístrojů:
 Jedná-li se o přístroje na dveřích, klikněte novou polohu středu prvního vybraného přístroje.
Systém kontroluje, každý z přesouvaných přístrojů je v aktivní oblasti dveří, a pokud ano vloží ho
do nové polohy.
 Jedná-li se o přístroje na liště, ukažte novou polohu prvního vybraného přístroje na liště (jiné nebo
stejné). Klikněte na lištu, na kterou chcete vložit vybrané přístroje, do místa, kde se bude
nacházet levý střed přístroje (chcete-li přístroje vložit mezi dva již existující přístroje, které jsou
těsně na sobě, vyberte lištu uvnitř toho přístroje, který chcete odsunout). Systém kontroluje pro
každý přesouvaný přístroj:
 zda byla vybrána lišta,
 zda byla vybrána lišta vhodného typu pro posunovaný přístroj,

____________________________________________________________________________________________________________
120
E-CONFIG, Uživatelský manuál

_____________________________________________________________________________________
 zda vyhovuje montážní hloubka,
 zda se přístroj bude nacházet v aktivní oblasti lišty,
 zda nedochází ke kolizi s již osazenými přístroji, pokud ano systém nabízí odsunutí již
osazených překážejících přístrojů vpravo; Pokud s tím souhlasíte, systém kontroluje, zda
odsouvané přístroje nevypadnou z lišty a pokud ne, odsune je; v opačném případě se funkce
ukončí a posouvaný přístroj zůstane na původním místě.


5.

Je-li vše OK, systém nabízí přisunutí prvního přístroje k nejbližšímu přístroji vlevo. Pokud s tím
souhlasíte, přístroj se vloží těsně za nejbližší přístroj vlevo od místa ukázání, v opačném
případě se vloží do místa ukázání. Další vybrané přístroje budou vkládány za první přesunutý do
jedné řady v tom pořadí, jak byly vybrány.

Opakovaným voláním této funkce změňte polohu všech požadovaných přístrojů.

18.7.5 Posunout osazené přístroje bez kontroly kolizí
Funkce umožňuje změnit polohu osazených přístrojů zcela volně, bez provádění kontrol kolizí s okolními
prvky.
1.
2.

Klikněte na ikonu Posun přístrojů bez kontroly kolizí v okně s rozměrovým výkresem, nebo
na kartě Přístroje a příslušenství.
Protože funkce neprovádí žádnou kontrolu kolizí mezi přesouvaným přístrojem a okolními
prvky, zobrazí se informační hláška:

Potlačení zobrazování této
informace při druhém a
dalším volání funkce.

3.

Vyberte přístroje k posunutí některou z následujících metod (nárys a bokorys jednoho přístroje jsou
touto funkcí považovány za samostatné prvky):
 Výběrovým terčíkem klikněte na libovolnou entitu tvořící nárys přístroje. Vybraný přístroj bude
zvýrazněn. Vodorovně osazené přístroje vybírejte v levé polovině.
 Klikněte do místa, kde není žádný přístroj - tím aktivujete výběrové okno. Posunujete-li myší
směrem vlevo od prvního kliknutého bodu, táhne se křížící výběrové okno (budou vybrány
všechny přístroje ležící uvnitř okna, nebo do něj zasahující). Klikněte protilehlý roh okna. Vybrané
přístroje budou zvýrazněny.
 Klikněte do místa, kde není žádný přístroj - tím aktivujete výběrové okno. Posunujete-li myší
směrem vpravo od prvního kliknutého bodu, táhne se výběrové okno typu okno (budou vybrány
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pouze přístroje plně ležící uvnitř okna). Klikněte protilehlý roh okna. Vybrané přístroje budou
zvýrazněny.
4.
5.

Ukončete výběr přístrojů kliknutím pravým tlačítkem.
Ukažte novou polohu skupiny přístrojů - klikněte libovolný bod kdekoliv v grafické ploše. Přístroje se
přesunou do nové polohy bez ohledu na kolize s okolními prvky (vzájemná pozice vybraných přístrojů
ve skupině zůstane zachována). Pokud byl vybrán pouze nárys přístroje, bokorys zůstane v původní
poloze (nárys a bokorys jednoho přístroje jsou touto funkcí považovány za samostatné prvky).
S výhodou lze využít geometrických pomůcek Uchop, Krok, Orto, ... viz kap. 21.8.
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19. Řízení zobrazení (Zoom)
_______________________________________________
Řízení zobrazení (zvětšování, zmenšování částí návrhu) vychází z principu práce v CAD systémech (jako je
např. AutoCAD). Program kreslí na plochu o rozměrech ∞ x ∞. Obrazovka Vašeho monitoru je pouze lupa,
kukátko, kterou se díváte na část nekonečné kreslící plochy. Podle toho, je-li lupa dál, nebo blíž od plochy,
vidíme v ní větší, nebo menší část návrhu, menší, nebo větší detaily. Jednotlivé funkce lze volat kliknutím na
příslušnou ikonu v nástrojovém panelu v okně s rozměrovým výkresem. S výhodou lze využít kolečka na
myši: otáčení = zoom, stisknutí a pohyb myši = posun pohledu.

19.1 Regenerace zobrazení
1.
2.

Klikněte na ikonu Regenerace v nástrojovém panelu v okně s rozměrovým výkresem.
Provede se regenerace zobrazení = překreslení grafiky = odstranění vad zobrazení. Doporučuje se
použít např. po změně rozměrů okna s projektem tažením za okraje, nebo v případě chybného
zobrazení rozměrového výkresu po nestandardním ukončení některé z editačních operací.

19.2 Posun pohledu
1.
2.
3.
4.

Klikněte na ikonu Posun pohledu v nástrojovém panelu v okně s rozměrovým výkresem.
Je aktivován režim posunování pohledu. Standardní kurzor myši (osový kříž) se změní na znak
posunování (ruka). Klikněte myší do obrázku, držte stisknuté levé tlačítko a pomalu pohybujte myší.
Rozměrový výkres se přesouvá současně s pohybem myši.
Uvolněte levé tlačítko myši - rozměrový výkres se překreslí v nové poloze.
Ukončete režim posunování pohledu stiskem klávesy Esc.

Tip: funkci posun pohledu lze vyvolat též stiskem středního tlačítka myši (kolečka) a to i paralelně k jinému
prováděnému příkazu.
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19.3 Zvětšování/zmenšování pohledu (Zoom)
1.
2.
3.

Klikněte na ikonu Zvětšit v nástrojovém panelu v okně s rozměrovým výkresem.
Klikněte na ikonu Zmenšit v nástrojovém panelu v okně s rozměrovým výkresem.
Grafika se zvětší nebo zmenší podle zvolené funkce.

Tip: funkci zoom lze vyvolat též otáčením kolečka na myši a to i paralelně k jinému prováděnému příkazu.

19.4 Zvětšení části návrhu (Zoom Okno)
1. Klikněte na ikonu Zoom Okno v nástrojovém panelu v okně s rozměrovým výkresem.
2. Je aktivován režim Zoom Okno. Specifikujte oblast, kterou chcete zvětšit: klikněte první roh
obdélníku a pohybujte myší - táhle se obdélník vymezující oblast ke zvětšení. Klikněte protilehlý roh
obdélníku.
3. Dojde k zvětšení specifikované oblasti. Návrat k předchozímu zobrazení je možný pomocí funkce Zoom
Předchozí (viz kap. 19.5).
Před editací:

Po editaci:

Druhý klinutý bod.
Tažení myší specifikujete oblast k zvětšení.
První klinutý bod.

19.5 Přechod zpět k předchozímu zobrazení (Zoom Předchozí)
1.
2.

Klikněte na ikonu Zoom Předchozí v nástrojovém panelu v okně s rozměrovým výkresem.
Dojde k návratu k předchozímu zobrazení. Opakovaným voláním funkce se lze vrátit o více
kroků zpět.

19.6 Zobrazení pohledu na celý rozváděč (Zoom Vše)
1.
2.

Klikněte na ikonu Zoom Vše v nástrojovém panelu v okně s rozměrovým výkresem.
Zobrazí se čelní pohled na rozváděč. Provede se zmenšení, nebo zvětšení tak, aby celý výkres
rozváděče byl vidět v aktuálním grafickém okně.
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20. Nástroje pro práci grafikou
_______________________________________________
Nástroje pro práci grafikou slouží k modifikaci rozměrového výkresu rozváděče přímo v grafice. Jednotlivé
funkce lze volat kliknutím na příslušnou ikonu v nástrojovém panelu v okně s rozměrovým výkresem.

20.1 Přepínač zobrazení rám/dveře/sběrnice
1. Klikněte na ikonu Přepínač zobrazení rám/dveře/sběrnice v nástrojovém panelu v okně
s rozměrovým výkresem.
2. Zobrazí se dialogový panel umožňující nastavit, které části rozváděče budou zobrazeny. Nastavte
ovládací prvky dle požadavku a uzavřete dialogový panel kliknutím na OK. Účinek nastavení se projeví
pouze tehdy, obsahuje-li návrh rozváděče dotčené prvky - viz následující obrázky.
Poznámka: zobrazení je možné nastavit odlišně pro každý rozváděč v projektu. Nastavení se ukládá do
datového souboru a pro daný rozváděč zůstává zachováno až do další změny. Funkce ovlivňuje též tisk
rozměrového výkresu na tiskárně (bude tištěno pouze to, co vidíte na obrazovce).
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Zobrazeny pouze dveře rozváděče (dveře zavřené a neprůhledné)

Zobrazen pouze rám rozváděče a hlavní sběrnice (dveře otevřené)

20.2 Výběr prvku v grafice k editaci vlastností
Tímto nástrojem můžete vybrat libovolný navázaný prvek (přístrojovou lištu, montážní desku,
elektroměrovou vanu, krycí desku, záslepku, kabelový kanál, osazený přístroj, ...) a aktivovat dialog k editaci
jeho vlastností.
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1. Klikněte na ikonu Editovat / vybrat navázaný prvek v nástrojovém panelu v okně
s rozměrovým výkresem.
2. Kurzor se změní do tvaru výběrového čtverečku.
3. V rozměrovém výkrese klikněte na grafiku navázaného prvku (přístrojovou lištu, montážní desku,
elektroměrovou vanu, krycí desku, záslepku, kabelový kanál, osazený přístroj, ...), který chcete editovat
(nárys, nebo bokorys). Lze vybrat pouze jeden prvek.
4. Karta obsahující vybraný prvek se nastaví jako aktuální a je vybrán řádek odpovídající vybranému prvku.
 Pokud byla vybrána přístrojová lišta, montážní deska, elektroměrová vana, krycí deska, nebo
kabelový kanál:
 Otevře se dialogový panel stejný jako při vkládání prvku. Je možné provést modifikaci všech
vlastností při zachování stejných pravidel jako při vkládání jednotlivého prvku (viz kap. 13.2,
13.3, 13.4, 14.1, 15.2, 17.1, ...).
 Pokud byl vybrán osazený přístroj, nebo záslepka
 Prvek je pouze vybrán k další editaci. Je nutno vybrat požadovanou funkci (např. vyjmutí)
kliknutím na příslušnou ikonu.

20.3 Posunutí navázaného prvku v grafice
Tímto nástrojem můžete posunout jeden nebo více navázaných prvků (přístrojové lišty a montážní desky
včetně osazených přístrojů, elektroměrové vany, krycí desky včetně osazených záslepek) přímo v grafice.
Funkce umožňuje změnit polohu osazených přístrojů zcela volně, bez provádění kontrol kolizí s okolními
prvky. Posouvat je možné pouze nahoru nebo dolů, nikoliv do stran.
1. V okně s rozměrovým výkresem klikněte na ikonu Posunout navázaný prvek....
2. Zobrazí se upozornění, že funkce neprovádí žádné kontroly kolizí s okolními prvky. Pokud
souhlasíte, uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK (nebo stiskem klávesy Enter).

Vypnutí zobrazování tohoto
upozornění – vhodné při
opakované aplikaci stejné
funkce.

3. Kurzor se změní do tvaru výběrového čtverečku.
4. V rozměrovém výkrese vyberte prvky, které chcete posunout. Toto funkcí lze posunout pouze:
přístrojové lišty a montážní desky včetně osazených přístrojů, elektroměrové vany, krycí desky včetně
osazených záslepek.
 Výběrovým terčíkem klikněte na libovolnou entitu tvořící prvek. Vybraný prvek bude zvýrazněn.
 Klikněte do místa, kde není žádný prvek - tím aktivujete výběrové okno. Posunujete-li myší směrem
vlevo od prvního kliknutého bodu, táhne se křížící výběrové okno (budou vybrány všechny prvky
ležící uvnitř okna, nebo do něj zasahující). Klikněte protilehlý roh okna. Vybrané prvky budou
zvýrazněny.
 Klikněte do místa, kde není žádný prvek - tím aktivujete výběrové okno. Posunujete-li myší směrem
vpravo od prvního kliknutého bodu, táhne se výběrové okno typu okno (budou vybrány pouze prvky
plně ležící uvnitř okna). Klikněte protilehlý roh okna. Vybrané prvky budou zvýrazněny.
5. Ukončete výběr prvků k posunutí kliknutím pravým tlačítkem myši.
6. Klikněte dva body definující vektor posunutí. Posouvat je možné pouze nahoru nebo dolů, nikoliv do
stran (v případě posunutí do strany se vybrané prvky vrátí zpět do původní polohy).
7. Vybrané prvky se vykreslí v nové poloze. Funkce neprovádí žádné kontroly kolizí s okolními prvky.
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Před editací:

Po editaci:

Vybraný prvek
k posunutí.

První klinutý bod.
Druhý klinutý bod.

20.4 Editace osazení přístrojů na lišty/dveře rozváděče
Pro editaci osazení přístrojů v rozváděči jsou k dispozici tyto funkce:


Automatické osazování přístrojů ze seznamu vybraných přístrojů na lišty rámu / na dveře (viz
kap. 18.7.1).
Změna polohy jednoho nebo více osazených přístrojů při současném provádění všech kontrol
mechanických souvislostí a kolizí s okolními prvky (viz kap. 18.7.4).
Změna polohy osazených přístrojů zcela volně, bez provádění kontrol kolizí s okolními prvky (viz
kap. 18.7.5).




20.5 Měření vzdáleností
1.
2.
3.

V okně s rozměrovým výkresem klikněte na ikonu Změřit vzdálenost.
Je aktivován režim měření. Klikněte první bod v obrázku (s výhodou lze využít kreslící
pomůcku Uchop – viz kap. 21.8).
Klikněte druhý bod. Zobrazí se dialogový panel se vzdáleností kliknutých bodů. Určení bodů mohou
ovlivnit kreslící nástroje a pomůcky Uchop, Krok a Orto (viz kap. 21.8).

Druhý klinutý bod.
První klinutý bod.

Nástroj Uchop
(viz kap. 21.8).
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21. Volná grafika
_______________________________________________
Pod pojmem volná grafika je zahrnuta skupina funkcí umožňujících doplnit rozměrový výkres rozváděče o
základní grafické objekty jako je úsečka, obdélník, kružnice a text. Tímto způsobem je možné např. doplnit
poznámky, montážní pokyny, naznačit přívody, dokreslit sběrnice, doplnit další ovládací a signalizační prvky
na dveřích a podobně.
Volnou grafiku je možné vkládat do hladin: buď na rám rozváděče (úroveň osazených přístrojů) - barva
fialová, nebo na dveře rozváděče - barva tmavě zelená. Barvu a typ čáry nelze měnit. Polohu a rozměry
objektů lze měnit.
Všechny funkce spojené s volnou grafikou lze volat pomocí ikon v nástrojovém panelu Volná grafika v okně
s rozměrovým výkresem.

21.1 Zobrazení nástrojového panelu Volná grafika
1.
2.

V okně s rozměrovým výkresem klikněte na ikonu Zobrazit / skrýt nástrojový panel Volná
grafika.
Zobrazí se nástrojový panel Volná grafika.
 Nástrojový panel lze skrýt opětovným kliknutím na ikonu, kterou byl zobrazen.
Zobrazit / skrýt nástrojový panel Volná grafika
Nástrojový panel Volná grafika
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21.2 Nastavení hladiny nově vkládanou pro volnou grafiku
1.
2.

Zobrazte nástrojový panel Volná grafika (viz kap. 21.1).
Ze seznamu hladin v levé části nástrojového panelu vyberte aktuální hladinu pro nově vkládanou
volnou grafiku (rám nebo dveře rozváděče).

21.3 Úsečka
1.
2.
3.
4.

Klikněte na ikonu Úsečka v nástrojovém panelu Volná grafika.
Klikněte počáteční bod úsečky (bod B1).
Nyní táhnete průvodič - čáru reprezentující budoucí úsečku. Klikněte koncový bod
úsečky (bod B2).
Nyní je úsečka vložena do výkresu. Hladinu, polohu a rozměry prvku lze později změnit (viz kap. 21.9
- 21.12). Vkládání prvku mohou usnadnit kreslící nástroje a pomůcky Uchop, Rastr, Krok a Orto (viz
kap. 21.8).

21.4 Obdélník
1.
2.
3.
4.

Klikněte na ikonu Obdélník v nástrojovém panelu Volná grafika.
Klikněte roh obdélníka (bod B1).
Nyní táhnete tvar reprezentující budoucí obdélník. Klikněte protilehlý roh
obdélníka (bod B2).
Nyní je obdélník vložen do výkresu. Hladinu, polohu a rozměry prvku lze později změnit (viz kap. 21.9
- 21.12). Vkládání prvku mohou usnadnit kreslící nástroje a pomůcky Uchop, Rastr, Krok a Orto (viz
kap. 21.8).

21.5 Kružnice
1.
2.
3.
4.

Klikněte na ikonu Kružnice v nástrojovém panelu Volná grafika.
Klikněte střed kružnice (bod B1).
Nyní táhnete tvar reprezentující budoucí kružnici. Klikněte bod určující rádius
kružnice (bod B2).
Nyní je kružnice vložena do výkresu. Hladinu, polohu a rozměry prvku lze později změnit (viz kap.
21.9 - 21.12). Vkládání prvku mohou usnadnit kreslící nástroje a pomůcky Uchop, Rastr, Krok a Orto
(viz kap. 21.8).

21.6 Text
1.
2.
3.
4.

Klikněte na ikonu Text v nástrojovém panelu Volná grafika.
Klikněte levý dolní roh textu (bod B1).
V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte textový řetězec a výšku
textu v milimetrech. Na jedno volání funkce je možné zadat pouze jednu řádku textu.
Nyní je text vložen do výkresu. Výchozí vlastnosti (barva) jsou dány aktuální hladinou, kterou je
možné později změnit, stejně jako polohu, výšku textu i vlastní text (viz kap. 21.9 - 21.12). Textový
font (písmo) v této verzi není možné měnit.

21.7 Kóta horizontální nebo vertikální
1. Klikněte na ikonu Kóta... v nástrojovém panelu Volná grafika.
2. Klikněte počáteční bod první vynášecí čáry (bod B1). S výhodou lze využít
pomůcky Uchop – automatické uchopení koncových bodů existujících prvků.
3. Klikněte počáteční bod druhé vynášecí čáry (bod B2). S výhodou lze využít pomůcky
Uchop – automatické uchopení koncových bodů existujících prvků.
4. Nyní táhnete tvar reprezentující budoucí kótu. Klikněte polohu kótovací čáry (bod B3).
Podle polohy bodu B3 vzhledem k bodům B1 a B2 bude vykreslena kóta horizontální nebo vertikální.
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5. Nyní je kóta vložena do výkresu. Výchozí vlastnosti (barva) jsou dány aktuální hladinou, kterou je možné
později změnit, stejně jako polohu kótovacího textu, nebo vlastní text (viz kap. 21.9 - 21.12).

21.8 Pomůcky pro kreslení
Při vkládání volné grafiky se uplatňují následující pomůcky:

Počátek
souřadného
systému

Stavový řádek v dolní části okna
s rozměrovým výkresem, informace
k aktuálně prováděné operaci (např.
požadavek na zadání bodu, ...).

Zapnutá pomůcka.
Vypnutá pomůcka.

Přepínače kreslících pomůcek
usnadňujících vkládání volné grafiky.
Kliknutím levým tlačítkem je pomůcka
zapnuta/vypnuta, kliknutím pravým
tlačítkem je aktivována funkce Kreslící
pomůcky.

Aktuální
souřadnice
kurzoru.

 Uchop – umožňuje automatické uchopení významných bodů existujících prvků (koncový bod úseček,
polovina úseček, střed kružnic). Nástroj lze zapnout/vypnout pomocí přepínače ve stavovém řádku,
nebo pomocí klávesy F3.

Kreslení kóty. Při zadávání počátku první vynášecí čáry je
nabízeno uchopení nejbližšího koncového bodu (zde
pravý dolní roh krycí desky). Nabízený bod k uchopení je
zvýrazněn červeným čtverečkem. Po kliknutí levým
tlačítkem myši v tomto okamžiku bude počátek první
vynášecí čáry přesně v pravém dolním rohu krycí desky.

Požadavek na
zadání bodu.

Zapnuta pomůcka Uchop.
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 Rastr - síť teček vyplňujících kreslící plochu a usnadňujících orientaci. Zobrazování rastru lze
zapnout/vypnout pomocí přepínače ve stavovém řádku, nebo pomocí klávesy F7. Nastavení hustoty
rastru (vzdálenost teček) je možné pomocí funkce Kreslící pomůcky (viz kap. 21.8.1).
 Orto - uzamčení pohybu kurzoru ve směru souřadných os. Je-li zapnuto, pak lze kreslit např. úsečky
pouze vodorovně, nebo svisle. Nástroj lze zapnout/vypnout pomocí přepínače ve stavovém řádku,
nebo klávesou F8.
 Krok - automatické zachytávání kliknutého bodu na vrcholy neviditelné mřížky s danou roztečí.
Zobrazování rastru lze zapnout/vypnout pomocí přepínače ve stavovém řádku, nebo pomocí klávesy
F9. Nastavení hustoty rastru (vzdálenost teček) je možné pomocí funkce Kreslící pomůcky (viz kap.
21.8.1). Doporučuje se nastavit velikost kroku stejnou jako vzdálenost teček rastru.
 Souřadnice - aktuální souřadnice kurzoru jsou zobrazovány ve stavovém řádku (počátek souřadného
systému je levý dolní roh rozváděčové skříně). Zapnutí/vypnutí zobrazování souřadnic je možné
pomocí funkce Kreslící pomůcky (viz kap. 21.8.1)

21.8.1 Nastavení mřížky Rastr a Krok, zapnutí zobrazení souřadnic
1.
2.

Klikněte na ikonu Kreslící pomůcky v nástrojovém panelu Volná grafika (nebo klikněte
pravým tlačítkem na přepínač kreslících pomůcek v dolní části okna s rozměrovým výkresem).
V následně otevřeném dialogovém panelu nastavte rozteč mřížek Rastr a Krok, případně
zapněte/vypněte jednotlivé pomůcky (Krok, Rastr, Uchop, Souřadnice, Orto, Aktuální hladina). Pak
uzavřete dialogový panel kliknutím na OK.

21.9 Editace vlastností prvků volné grafiky
Pod pojmem editace vlastností rozumíme změnu všech geometrických (poloha, rozměry) a negeometrických
(hladina) vlastností prvku. Výběr prvku k editaci je možný následujícím způsobem:
Pomocí Uzlů:
1.
2.
3.

Ujistěte se, že není aktivní žádný příkaz.
Klikněte jednou na libovolnou čáru tvořící prvek, jehož vlastnosti chcete změnit. Významné body prvku
jsou označeny uzly (modrý čtvereček).
Modifikace geometrie:
 Klikněte na uzel, přesuňte ho do nové polohy a znovu klikněte.
- Nebo 

4.

Klikněte na ikonu požadované editační funkce (Vyjmout, Posunout, Kopírovat). Funkce bude
aplikována na vybrané prvky.

Odstraňte uzly stiskem klávesy Esc.
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Před editací:

Vybraný uzel – modifikace
geometrie tažením myší.
Vybraný prvek. Významné
body jsou označeny uzly.

Po editaci:

Nová požadovaná
poloha uzlu. Zde
kliknout.

Po stisknutí klávesy Esc
uzly zmizí.

Pomocí ikony Vlastnosti:
1. Klikněte na ikonu Vlastnosti v nástrojovém panelu Volná grafika.
2. Kurzor se změní na tvar výběrového čtverečku. Nyní jste vyzvání k výběru prvku k editaci
(výzva je zobrazena ve stavovém řádku v dolní části okna s rozměrovým výkresem rozváděče).
3. Klikněte na libovolnou čáru tvořící prvek, jehož vlastnosti chcete změnit (tak, aby čára zasahovala do
výběrového čtverečku). Zobrazí se dialogový panel umožňující editaci všech vlastností vybraného
prvku. Vzhled dialogového panelu závisí na typu editovaného prvku.
Dvojím kliknutím na prvek:
1. Ujistěte se, že není aktivní žádný příkaz.
2. Klikněte dvakrát na libovolnou čáru tvořící prvek, jehož vlastnosti chcete změnit. Zobrazí se dialogový
panel umožňující editaci všech vlastností vybraného prvku. Vzhled dialogového panelu závisí na typu
editovaného prvku.


Vybrána úsečka:
Nastavení hladiny prvku (rám, nebo dveře rozváděče). Hladina určuje výchozí barvu
prvku (rám rozváděče = fialová, dveře rozváděče = tmavě zelená).

Nastavení barvy a tloušťky
čáry nezávisle na hladině
(změna výchozích hodnot
pro editovaný objekt). Typ
čáry nelze měnit.
Modifikace geometrie prvku
- je možné zadat libovolné
souřadnice. Počátek
souřadnicového systému je
v levém dolním rohu
rozváděče. Modifikaci
geometrie lze pohodlněji
provádět pomocí uzlů, nebo
funkcí Posunout (viz kap.
21.10).
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 Vybrán obdélník:

 Vybrána kružnice:

 Vybrán text:

 Vybrána kóta:
Změna kótovacího textu lze zadat libovolný text
(např. písmeno). Kóta
přestane být asociativní
(místo změřené hodnoty
bude vždy zobrazovat
zadaný text).

Změřená vzdálenost mezi
body počátků vynášecích
čar.
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21.10 Změna polohy prvků
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Klikněte na ikonu Posunout v nástrojovém panelu Volná grafika.
Pokud byly nějaké prvky označeny uzly (viz kap. 21.9), funkce na ně bude přímo aplikována. V tom
případě Přejděte k bodu 6.
Pokud žádný prvek nebyl označen uzly, kurzor se změní na tvar výběrového čtverečku. Nyní jste
vyzvání k výběru prvků k posunutí.
Vyberte všechny prvky, které chcete posunout. Buď klikněte na libovolnou čáru tvořící prvek (bod B1),
nebo použijte výběrových oken:
 Klikněte do místa, kde není žádný prvek (bod B2) - tím aktivujete výběrové okno.
 Posunujete-li myší směrem vlevo od prvního kliknutého bodu, táhne se křížící výběrové okno
(budou vybrány všechny prvky ležící uvnitř okna, nebo do něj zasahující).
 Posunujete-li myší směrem vpravo od prvního kliknutého bodu, táhne se výběrové okno typu
okno (budou vybrány pouze prvky plně ležící uvnitř okna).
 Klikněte protilehlý roh okna (bod B3). Vybrané prvky budou zvýrazněny.
 Poznámka: touto funkcí lze posunovat pouze volnou grafiku (úsečky, kružnice, ...), nikoliv
přístroje, přístrojové lišty, nebo krycí desky a podobně. Při výběru prvků k posunutí pomocí
křížícího okna bude vybrána pouze volná grafika. Posunutí osazených přístrojů na rámu, nebo
na dveřích rozváděče - viz kap. 18.7.4, 18.7.5.
Ukončete výběrovou množinu kliknutím pravým tlačítkem.
Klikněte dva body definující vektor posunutí - body B4, B5 v obrázku. Vybrané objekty se posunou do
nové polohy. Určení nové polohy mohou usnadnit kreslící nástroje a pomůcky Uchop, Rastr, Krok a
Orto (viz kap. 21.8).
Před editací:

Po editaci:

B5
B4
B2

B1
B3

Vektor posunutí.

Objekty k posunutí (volná grafika - kružnice na dveřích
rozváděče) vybírané pomocí křížícího okna.

21.11 Kopírování prvků
1.
2.
3.
4.

5.

Klikněte na ikonu Kopírovat v nástrojovém panelu Volná grafika.
Pokud byly nějaké prvky označeny uzly (viz kap. 21.9), funkce na ně bude přímo aplikována. V tom
případě Přejděte k bodu 6.
Pokud žádný prvek nebyl označen uzly, kurzor se změní na tvar výběrového čtverečku. Nyní jste
vyzvání k výběru prvků pro kopírování.
Vyberte všechny prvky, které chcete kopírovat (klikněte na libovolnou čáru tvořící prvek) - body B1,
B2, B3 v obrázku. Vybraný prvek bude zvýrazněn. Lze též využít výběrových oken (podrobněji viz
funkce Posunout, kap. 21.10, bod 3 návodu). Touto funkcí lze kopírovat pouze volnou grafiku
(úsečky, kružnice, ...), nikoliv přístroje, přístrojové lišty a podobně.
Ukončete výběrovou množinu kliknutím pravým tlačítkem.
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6.

7.
8.

Klikněte dva body definující vektor posunutí - body B4, B5 v obrázku. Vybrané objekty se okopírují do
nové polohy. Určení nové polohy mohou usnadnit kreslící nástroje a pomůcky Uchop, Rastr, Krok a
Orto (viz kap. 21.8).
Klikněte další bod určující polohu další kopie - body B6, B7.
Opakujte bod 6, dokud nevytvoříte potřebný počet kopií. Ukončete režim kopírování kliknutím pravým
tlačítkem.
Před editací:

Po editaci:
B7
B6
B5
B4
B2

B1
B3

Vektor posunutí.

Objekty ke kopírování (volná grafika - kružnice na dveřích
rozváděče) vybírané pomocí křížícího okna.

21.12 Vyjmutí prvků
1.
2.
3.
4.

5.

Klikněte na ikonu Vyjmout v nástrojovém panelu Volná grafika.
Pokud byly nějaké prvky označeny uzly (viz kap. 21.9), funkce na ně bude přímo aplikována –
označené prvky budou vyjmuty.
Kurzor se změní na tvar výběrového čtverečku. Nyní jste vyzvání k výběru prvku k vyjmutí.
Vyberte všechny prvky, které chcete vyjmout (klikněte na libovolnou čáru tvořící prvek). Vybraný prvek
bude zvýrazněn. Lze též využít též výběrových oken (podrobněji viz funkce Posunout, kap. 21.10,
bod 3 návodu). Touto funkcí lze vyjmout pouze volnou grafiku (úsečky, kružnice, ...), nikoliv přístroje,
přístrojové lišty a podobně.
Ukončete výběrovou množinu kliknutím pravým tlačítkem. Vybrané prvky budou vyjmuty.
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22. Kontrola oteplení a ověření návrhu rozváděčů
_______________________________________________
Samostatný modul pro výpočet oteplení rozváděčů umožňuje provést kontrolu, zda tepelné ztráty osazených
přístrojů a vodičů nepřesahují výrobcem stanovenou maximální hodnotu pro zvolený rozváděč a stanovit
oteplení a teplotu v rozváděči podle normy IEC TR 60890 ed.2 (2014) (platný ekvivalent starší ČSN IEC
890+A1:1998). Před výpočtem je nutno provést kompletní návrh rozváděče:

vybrat všechny přístroje z databáze, které budou osazeny v rozváděči (viz kap. 18);

navrhnout vhodný rozváděč včetně jeho vnitřního uspořádání (viz kap. 9, 10, 11, 12);

provést kontrolu osazení přístrojů, aby bylo ověřeno, zda se vybrané přístroje vejdou do navrženého
rozváděče (viz kap. 18.7.1, 18.7.2) - přístroje ale nemusí být nutně osazeny na lištách v rozváděči.
Vlastní výpočet se aktivuje kliknutím na ikonu Výpočet oteplení v nástrojovém panelu na kartě Rozváděč.

V následně otevřeném dialogovém panelu musí uživatel zvolit metodu ověření oteplení:
Doporučená metoda pro rozvodnice GlobalLine, xBoard (řady KLV, BC, BF, IKA, ...)

Doporučená metoda pro oceloplechové
rozváděče (řady Profi Plus, XVTL, BP-O,
BP-U, CS, ...)

Pro některé rozváděčové systémy je k dispozici pouze jedna metoda.
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22.1 Kontrola oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů
1.
2.
3.
4.

Proveďte kompletní návrh rozvodnice (řady KLV, BC, BF, IKA; viz kap. 9 a 18), nebo rozváděče řady
Profi Plus (viz kap. 10, 11; 13-17 a 18), nebo rozváděčové skříně XVTL (viz kap. 12, 13-17 a 18).
Aktivujte výpočet kliknutím na ikonu Výpočet oteplení v nástrojovém panelu na kartě
Rozváděč.
V následně otevřeném dialogovém panelu zvolte metodu ověření oteplení „Porovnáním ztrátových
výkonů přístrojů a vodičů s maximálním ztrátovým výkonem stanoveným výrobcem pro zvolený
rozváděč“.
Zobrazí se dialogový panel:
Maximální povolený tepelný ztrátový výkon přístrojů a vodičů
v rozváděči určený výrobcem.
Prostor pro poznámku od výrobce k hodnotě maximálního
povoleného ztrátového výkonu v rozvodnici.
Celkový ztrátový výkon vybraných přístrojů v seznamu
(nemusejí být nutně osazeny na lištách rozváděče).
Zobrazení seznamu vybraných přístrojů a jejich ztrátových
výkonů. Možnost doplnění ztrátových výkonů tam kde chybí.
Viz dále.
Celkový ztrátový výkon vodičů; lze zapsat přímo konkrétní
hodnotu, nebo provést výpočet pomocí kalkulátoru.
Koeficient proudové soudobosti. Soudový ztrátový výkon je
úměrný druhé mocnině zadaného koeficientu. Lze zapsat
přímo konkrétní hodnotu, nebo provést výpočet na základě
počtu výstupních obvodů dle ČSN EN 61439.
Celkový soudobý ztrátový výkon vybraných přístrojů a vodičů
upravený s ohledem na koeficient soudobosti.
Prostor pro poznámku k ztrátovým výkonům vybraných
přístrojů (např. upozornění, že pro některý z vybraných
přístrojů není zadán ztrátový výkon).
Výsledek kontroly: VYHOVUJE - NEVYHOVUJE - NELZE POSOUDIT (nelze posoudit v
případě, že pro některý z vybraných přístrojů není zadán ztrátový výkon).

5.

Po kliknutí na tlačítko Zadat >> se zobrazí seznam vybraných přístrojů a jejich ztrátových výkonů.
Seznam obsahuje všechny vybrané přístroje (nemusejí být nutně osazeny na lištách rozvodnice):

Tažením za okraje upravte rozměr
dialogového panelu.

Klikněte na položku s černým nebo
červeným číslem a zadejte novou hodnotu.
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Přístroj, pro který nebyl zadán ztrátový výkon (např. cizí přístroj nebo přístroj Eaton, kde ztrátový výkon
nebyl dodán výrobcem). Hodnoty lze editovat (červená čísla, žluté pozadí). Každý přístroj musí mít zadaný
nějaký ztrátový výkon, aby bylo možné posoudit oteplení (minimální hodnota je 0.01). Za správnost zadané
hodnoty a tím i správnost výsledků výpočtu odpovídá uživatel.

Pro přístroje Eaton, se zadaná hodnota zapíše do databáze a bude automaticky použita jako
výchozí při dalším použití stejného přístroje.

Pro cizí přístroje doporučujeme zadat ztrátový výkon již v databázi cizích přístrojů před vložením
přístroje do rozváděče (viz kap. 7.2, 7.3).
Ztrátový výkon přístrojů Eaton z databáze.
Hodnoty nelze editovat (šedá čísla).

Uživatelsky zadaný ztrátový výkon.
Hodnoty lze editovat (černá čísla).

6.

Doplňte hodnoty ztrátových výkonů, pokud u některého z osazených přístrojů chybí a uzavřete
seznam vybraných přístrojů a jejich ztrátových výkonů kliknutím na OK.
7. Zadejte tepelné ztráty vodičů. Tepelné ztráty vodičů je možné buď odhadnout na základě praktických
zkušeností a zadat přímo konkrétní hodnotu, nebo vypočítat pomocí kalkulátoru (po kliknutí na tlačítko
Zadat >>). V kalkulátoru jsou postupně zadávány průřezy vodičů, jejich délky a protékající proudy.
Ztrátový výkon je pak vypočten automaticky. Ovládání kalkulátoru – viz kap. 22.2.
8. Nastavte koeficient proudové soudobosti podle aktuální situace. Jedná se o proudovou soudobost;
soudový ztrátový výkon je úměrný druhé mocnině zadaného koeficientu. Lze zadat přímo konkrétní
hodnotu, nebo určit koeficient na základě počtu výstupních obvodů dle ČSN EN 61439 (po kliknutí na
tlačítko Zadat >>); viz též kapitola 22.2.
9. V dolní části dialogu je průběžně zobrazován výsledek kontroly.
10. Po kliknutí na tlačítko Tisk bude vytištěn podrobný protokol na tiskárně.
11. Po kliknutí na tlačítko Export do Excelu bude vygenerován podrobný protokol o výpočtu ve formátu
pro Microsoft Excel.

22.2 Kontrola oteplení výpočtem dle normy IEC TR 60890 ed.2 (2014)
1.
2.
3.
4.

Proveďte kompletní návrh rozvodnice řady BF, BP, nebo CS (viz kap. 9 a 18), nebo rozváděče Profi
Plus (viz kap. 10, 11; 13-17 a 18), nebo rozváděčové skříně XVTL (viz kap. 12, 13-17 a 18).
Aktivujte výpočet kliknutím na ikonu Výpočet oteplení v nástrojovém panelu na kartě
Rozváděč.
V následně otevřeném dialogovém panelu zvolte metodu ověření oteplení „Výpočtem oteplení
rozváděče dle normy IEC TR 60890 ed.2 (2014)“.
Zobrazí se dialogový panel pro zadání dalších parametrů:
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Obecně: čísla na šedém pozadí jsou převzata z návrhu rozváděče (např. rozměry), nebo jsou
dána výpočtem z jiných hodnot (např. ztrátový výkon sběrnic) - nelze je přímo editovat, nutno
změnit návrh rozváděče; černá čísla jsou nastavena na výchozí hodnotu a je možné je libovolně
editovat.
Rozměry - jsou dány navrženým rozváděčem, nelze je přímo editovat.
Teplota okolí - uživatelsky zadaná hodnota využitá pro výpočet teploty uvnitř rozváděče.
Plocha ventilačních otvorů - plocha sacích otvorů pro vstup chladícího vzduchu (otvory v dolní
části rozváděče). Výstupní otvory v horní části musí mít minimálně stejnou, nebo větší plochu.
Předpokládá se chlazení samovolně proudícím vzduchem (přídavné ventilátory nejsou
uvažovány). Výchozí hodnota je nastavena podle zvoleného rozváděčového systému a lze ji
uživatelsky měnit a simulovat tak vliv např. vytvoření dalších ventilačních otvorů.
Počet vodorovných přepážek - počet vodorovných přepážek bránících proudění vzduchu uvnitř
rozváděče. Jedná se např. o přepážky zajišťující vnitřní oddělení jednotlivých prostor, nebo
elektroměrovou vanu, případně výkonový jistič IZM přehrazující téměř celou hloubku rozváděče.
Výchozí hodnota je nastavena podle zvoleného rozváděčového systému a lze ji uživatelsky
měnit.
Způsob instalace - poloha rozváděčového pole v rozvodně. Výchozí hodnota je nastavena na
základě polohy rozváděče (na omítce, pod omítkou) a jeho pozice ve stromu se strukturou
projektu (první pole, vnitřní pole, nebo koncové pole v řadě). Lze vybrat jinou vhodnější polohu
kliknutím na obrázek. Popis polohy je zobrazen pod obrázky:

Slovní popis polohy (způsobu instalace).

Vybraná poloha (způsob instalace) rozváděče.
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Rozváděč ze všech stran zakrytý,
ochlazování pouze dveřmi (např. instalace
pod omítku, nebo vnitřní pole ve velmi
nízké rozvodně).
Rozváděč ze všech stran zakrytý, ochlazování dveřmi
a stropem (např. vnitřní pole v rozvodně, řada
rozváděčů těsně u zdi).
Rozváděč z boku zakrytý, ochlazování dveřmi, zadní stěnou a
stropem (např. vnitřní pole v řadě rozváděčů).
Rozváděč z boku a vzadu zakrytý, ochlazování dveřmi, boční stěnou a
stropem (např. samostatný rozváděč v rohu místnosti).
Rozváděč z boku zakrytý, ochlazování dveřmi, boční stěnou, zadní stěnou a
stropem (např. koncové pole z řady rozváděčů).
Rozváděč vzadu zakrytý, ochlazování dveřmi, boční stěnou a stropem (např.
samostatně stojící rozváděč těsně u zdi).
Rozváděč ochlazovaný ze všech stran (např. samostatně stojící rozváděč
dostatečně vzdálený od zdi a ostatních předmětů).



Ztrátové výkony hlavních sběrnic - jednoduchý
kalkulátor umožňuje stanovit tepelné ztráty
hlavních sběrnic (automaticky jsou uvažovány 3
fáze; předpokládá se, že proud v N a PE vodiči je
z hlediska oteplení zanedbatelný):

Automaticky je přednastavena pouze délka
sběrnic, odpovídající šířce rozváděče a i tu lze uživatelsky upravit. Ostatní hodnoty - průřez
a proudové zatížení je nutno nastavit podle reálné situace.



Ztrátové výkony podružných sběrnic- jednoduchý
kalkulátor umožňuje stanovit tepelné ztráty
podružných sběrnic (automaticky jsou uvažovány 3
fáze; předpokládá se, že proud v N a PE vodiči je
z hlediska oteplení zanedbatelný):

Automaticky jsou uvažovány vodorovné
sběrnice typu SASY, nebo SS; výchozí hodnoty jsou nastaveny automaticky a lze je upravit.
Není zohledněno, pokud je v jednom rozváděči použito více různých sběrnicových systémů.
V tom případě nutno použít kalkulátor pro vodiče - viz výše.



Ztrátové výkony přístrojů - celkové tepelné ztráty vybraných přístrojů v seznamu (nemusejí být
osazeny na lištách rozváděče). Pokud pro některý přístroj není zadán ztrátový výkon, zobrazí se
informační hláška. Celkový součet nelze přímo editovat, ale ztrátové výkony některých přístrojů
(např. cizí přístroje) lze nastavit po kliknutí na tlačítko Zadat >>.
Celkový ztrátový výkon vybraných přístrojů v seznamu (nemusejí
být osazeny na lištách rozváděče).
Zobrazení seznamu vybraných přístrojů a jejich ztrátových výkonů.
Možnost doplnění ztrátových výkonů tam kde chybí.
Prostor pro poznámku k ztrátovým výkonům vybraných přístrojů
(např. upozornění, že pro některý z vybraných přístrojů není
zadán ztrátový výkon).
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Přístroj, pro který nebyl zadán ztrátový výkon (např. cizí přístroj nebo přístroj Eaton, kde ztrátový výkon
nebyl dodán výrobcem). Hodnoty lze editovat (červená čísla, žluté pozadí). Každý přístroj musí mít zadaný
nějaký ztrátový výkon, aby bylo možné posoudit oteplení (minimální hodnota je 0.01). Za správnost zadané
hodnoty a tím i správnost výsledků výpočtu odpovídá uživatel.

Pro přístroje Eaton, se zadaná hodnota zapíše do databáze a bude automaticky použita jako
výchozí při dalším použití stejného přístroje.

Pro cizí přístroje doporučujeme zadat ztrátový výkon již v databázi cizích přístrojů před vložením
přístroje do rozváděče (viz kap. 7.2, 7.3).
Ztrátový výkon přístrojů Eaton z databáze.
Hodnoty nelze editovat (šedá čísla).

Tažením za okraje upravte rozměr
dialogového panelu.



Uživatelsky zadaný ztrátový výkon.
Hodnoty lze editovat (černá čísla).

Klikněte na položku s černým nebo
červeným číslem a zadejte novou hodnotu.

Ztrátové výkony vodičů - tepelné ztráty vodičů je možné buď odhadnout na základě praktických
zkušeností a zadat přímo konkrétní hodnotu, nebo vypočítat pomocí kalkulátoru. V kalkulátoru
jsou postupně zadávány průřezy vodičů, jejich délky a protékající proudy. Ztrátový výkon je
vypočten automaticky. Pro odhad délky vodičů menších průřezů lze počítat cca 0.5m vodiče na
jeden pól přístroje. Proud zadávejte podle jmenovitého proudu připojovaného přístroje. V případě
různých hodnot jmenovitých proudů použijte maximální hodnotu. Pozornost věnujte především
vodičům s větším průřezem a větším proudovým zatížením. Čím přesnější hodnoty zadáte, tím
relevantnější bude výsledek výpočtu celkového oteplení.
Celkový ztrátový výkon vodičů; lze
zapsat přímo konkrétní hodnotu, nebo
provést výpočet pomocí kalkulátoru.
Spuštění kalkulátoru pro výpočet
ztrátových výkonů vodičů.
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Průřez vodiče.
Celková délka vodičů daného průřezu (pomůcka
pro odhad: cca 0.5 m na jeden pól přístroje).
Proud ve vodičích daného průřezu (jmenovitý
proud připojovaných přístrojů).

Ztrátový výkon ve vodiči daného průřezu.

Celkový ztrátový výkon ve vodičích.

Klikněte na buňku a zadejte požadovanou
hodnotu. Stiskem klávesy Tab (tabelátor)
přejdete na další buňku vpravo.

 Koeficient zohledňující soudobost - zde je možné zadat hodnotu koeficientu proudové soudobosti.
Celkový tepelné ztráty přístrojů a vodičů v rozváděči jsou pak úměrné druhé mocnině tohoto
koeficientu. Norma IEC TR 60890 ed.2 (2014) požaduje výpočet oteplení pro maximální proudové
zatížení jednotlivých přístrojů a soudobost 1. Nicméně nastavení reálného koeficientu soudobosti
umožňuje získat relevantnější údaje. Lze zadat přímo konkrétní hodnotu, nebo určit koeficient na
základě počtu výstupních obvodů dle ČSN EN 61439 (po kliknutí na tlačítko Zadat >>).

Přepínač určující, podle které
normy je rozváděč ověřován. Pro
některé typy je dostupná pouze
jedna varianta.
Soudobost určená na základě
počtu výstupních obvodů dle
tabulky v příslušné normě.
Počet výstupních obvodů.
Výchozí hodnota nastavena podle
počtu jističů v rozváděči.



Maximální možná výkonová ztráta - maximální možná výkonová ztráta přístrojů a vodičů
v rozváděči dle doporučení výrobce. Hodnota je k dispozici pouze pro některé varianty a nelze ji
uživatelsky měnit.

5. Pokud jsou všechny parametry nastaveny podle aktuální situace, spusťte výpočet kliknutím na tlačítko
Výpočet. Provede se výpočet oteplení dle IEC TR 60890 ed.2 (2014) a výsledky jsou zobrazeny
v dialogovém panelu:
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Vypočtené oteplení a teplota v jednotlivých částech rozváděče.

Graf rozložení teploty
v rozváděči IEC TR 60890 ed.2.

Prostor pro informační hlášku
o výpočtu (např. překročení
mezí daných normou apod.).

Generace zkráceného
protokolu o výpočtu ve
formátu pro Microsoft Excel.

Zobrazení rozšířeného dialogového
panelu obsahujícího jednotlivé
mezivýsledky výpočtu. Viz dále.

Tisk zkráceného protokolu o výpočtu.

Tisk podrobného
protokolu o výpočtu
na tiskárně.

6.
7.

Generace podrobného
protokolu o výpočtu ve
formátu pro Microsoft Excel.

Zobrazení zkráceného dialogového panelu. Viz výše.

Uzavřete dialogový panel s výsledky výpočtu kliknutím na tlačítko Uzavřít.
Uzavřete dialogový panel s výpočtem oteplení kliknutím na tlačítko Uzavřít. Jednotlivé uživatelsky
modifikované parametry budou uloženy společně s rozváděčem a použity při dalším výpočtu.

Poznámky:
 Pokud výpočet oteplení nevyhovuje (příliš vysoká teplota, výkonové ztráty přístrojů a vodičů přesahují
maximum doporučené výrobcem pro zvolený rozváděč), pak je nutno upravit návrh rozváděče:
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 Ověřit parametry, které lze modifikovat uživatelem (proud hlavních sběrnic, délky a proudové
zatížení vodičů apod.).
 Ověřit koeficient soudobosti. Ztrátové výkony přístrojů jsou uvažovány při zatížení jmenovitým
proudem, ne vždy je ale přístroj zatěžován naplno.
 Zvolit větší rozváděč, nebo rozdělit rozváděč do několika samostatných polí.
 Zvážit možnost doplnění, nebo rozšíření ventilačních otvorů.
 Zvolit jiný rozváděčový systém.

22.3 Ověření návrhu rozváděče dle ČSN EN 61439
Funkce Ověření návrhu usnadňuje přípravu dokumentace požadované normou ČSN EN 61439:
 Pro rozváděče určené pro provozování laiky dle ČSN EN 61439-1 edice 2 a ČSN EN 61439-3.
 Pro výkonové rozváděče laiky dle ČSN EN 61439-1 edice 2 a ČSN EN 61439-2 edice 2.
Funkce se aktivuje kliknutím na ikonu Ověření návrhu v nástrojovém panelu na kartě Rozváděč.

V následně otevřeném dialogovém panelu musí uživatel zvolit metodu ověření návrhu:

Uživatel je povinen seznámit se s návodem
na sestavení rozváděče a provedení ověření
návrhu rozváděče. Návod je dostupný též
z roletového menu Nápověda.

Pro některé rozváděčové systémy je k dispozici pouze jedna metoda.
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22.3.1 Ověření návrhu pro rozváděče určené pro provozování laiky
1.
2.

Předpokládejme, že je k dispozici schéma zapojení rozvodnice.
Proveďte kompletní návrh rozvodnice Global-Line, nebo xBoard:
 Vložte nový objekt typu rozváděč do projektu (viz kap. 5.2).
 Vyberte přístroje, které budou osazeny v rozvodnici (viz kap. 18.1). Doporučeno je zadávat
projekční označení představující vazbu na schéma zapojení (viz kap. 18.3).
 Zvolte rozváděčový systém - rozvodnice Global-Line, xBoard (viz kap. 9). Na základě
požadovaných technických parametrů vyberte vhodnou rozvodnicovou skříňku řady KLV, BC, BF,
nebo IKA (viz kap. 9.1).
 Osaďte vybrané přístroje do rozvodnice (viz kap. 18.7). Doporučeno je osadit přístroje tak, jak
budou v rozvodnici namontovány – výkres rozvodnice je součástí dokumentace.
 Neosazené výřezy v krycích deskách zakryjte záslepkami (viz kap. 16.1).
 Nastavte informace o projektu (název projektu, číslo projektu, zpracovatel, příjemce materiálu, ...
viz kap. 25) a uložte projekt do souboru (viz kap. 29.1).

3.
4.
5.

Aktivujte funkci kliknutím na ikonu Ověření návrhu... v nástrojovém panelu na kartě Rozváděč.
V následně otevřeném dialogovém panelu zvolte „Rozváděč určený pro provozování laiky“.
Poznámka: pokud volba není přístupná, nelze aktuálně editovaný rozváděč touto metodou ověřit.
Zobrazí se dialogový panel:

6.

Nastavte jednotlivé položky v dialogovém panelu podle aktuální situace:


Typové označení prázdné rozvodnice a typové označení osazeného certifikovaného rozváděče –
je vytvořeno automaticky na základě výrobků specifikovaných v bodě 1-5. Po kliknutí na tlačítko
Detaily budou zobrazeny podrobné informace k uvedenému typu.
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Vstupní spínací/jistící přístroj:
 Pokud rozváděč neobsahuje vstupní spínací/jistící přístroj (hlavní jistič, nebo hlavní vypínač) –
např. jedná se o bytovou rozvodnici v panelovém domě, kde hlavní jistič je v elektroměrovém
rozváděči na chodbě: zapněte příslušný přepínač a následně ručně specifikujte parametry
rozváděče (počet fází, jmenovitý proud, vypínací schopnost = jmenovitý podmíněný zkratový
proud rozváděče).
Rozváděč bez vstupního
jistícího/spínacího přístroje.
Zkratová odolnost rozváděče je určena
automaticky podle vypínací schopnosti
použitých jistících přístrojů.
Jmenovité parametry rozváděče
nastavené uživatelem.



Pokud rozváděč obsahuje vstupní spínací/jistící přístroj (hlavní jistič, nebo hlavní vypínač):
klikněte na tlačítko Vybrat. Otevře se seznam vybraných přístrojů. Klikněte na vstupní
spínací/jistící přístroj a uzavřete dialog kliknutím na tlačítko OK. Parametry rozváděče se
nastaví automaticky podle vybraného přístroje. Nastavení je možné ručně změnit (na možný
nesoulad upozorňuje informační text).
Rozváděč se vstupním jistícím/spínacím přístrojem.
Zobrazení seznamu přístrojů osazených v rozváděči.
V seznamu klikněte na vstupní spínací/jistící přístroj
a uzavřete dialog kliknutím na tlačítko OK.
Zkratová odolnost rozváděče je určena automaticky
podle vypínací schopnosti použitých jistících přístrojů.
Jmenovité parametry rozváděče nastavené podle
vybraného vstupního jistícího/spínacího přístroje.
Výchozí hodnoty je možné ručně změnit.
Prostor pro informační texty.
Typové označení vstupního jistícího/spínacího přístroje
vybraného uživatelem po kliknutí na tlačítko Vybrat.
Projekční označení vstupního jistícího/spínacího přístroje vybraného
uživatelem po kliknutí na tlačítko Vybrat (vazba na schéma zapojení).



Počet výstupních obvodů – výchozí hodnota je určena automaticky podle počtu jistících přístrojů.
Výchozí hodnotu lze upravit (např. v případě předjištění skupin vývodů; upozornění na možný
nesoulad lze v takovém případě ignorovat). Na základě počtu výstupních obvodů je určena
soudobost dle ČSN EN 61439-3, tabulka 101.
Počet výstupních obvodů. Výchozí
hodnotu lze upravit.
Prostor pro informační texty.
Počty jednotlivých typů přístrojů v rozváděči
(určeno automaticky podle seznamu přístrojů
osazených v rozváděči).



Původní výrobce (firma, která provedla původní návrh a stanovila proces ověřování).
 Pokud je jmenovitý proud rozváděče do 63A a jsou použity pouze přístroje Eaton, pak je
původním výrobcem firma Eaton (přepínač je zapnutý, ale je možné ho ručně vypnout
v případě, že s tím uživatel nesouhlasí).
 Pokud je jmenovitý proud rozváděče větší než 63A (maximálně však 125A) a/nebo jsou
použity cizí přístroje (přístroje od jiného výrobce než je Eaton), pak původní výrobce je
shodný s výrobcem (přepínač je vypnutý a nelze ho zapnout). V tomto případě proces
ověřování si stanovuje výrobce sám. Výrobce musí výrobce kontaktovat EZU Praha
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(Elektrotechnický zkušební ústav Praha) za účelem vystavení certifikátu, které body ověření
návrhu již byly provedeny a zbývající doložit vygenerovanou dokumentací.



Ověření konfigurace – velikost: ověření, zda vybrané přístroje lze namontovat do rozvodnice.



Ověření konfigurace – oteplení: ověření, zda tepelné ztráty osazených přístrojů a vodičů
nepřesahuje maximum stanovené výrobcem pro rozvodnici.
 Maximální ztrátový výkon pro rozvodnici je určen automaticky podle údajů od výrobce.
 Ztrátový výkon osazených přístrojů je určen automaticky podle údajů od výrobce.
 Ztrátový výkon vodičů musí zadat uživatel. Tepelné ztráty vodičů je možné buď odhadnout na
základě praktických zkušeností a zadat přímo konkrétní hodnotu, nebo vypočítat pomocí
kalkulátoru. V kalkulátoru jsou postupně zadávány průřezy vodičů, jejich délky a protékající
proudy. Ztrátový výkon vodičů je pak vypočten automaticky. Ovládání kalkulátoru – viz kap.
22.2.
 Soudobost je určena automaticky na základě počtu výstupních obvodů dle ČSN EN 61439-3,
tabulka 101.

Celkový ztrátový výkon vodičů; lze zapsat
přímo konkrétní hodnotu, nebo provést
výpočet pomocí kalkulátoru.
Spuštění kalkulátoru pro výpočet
ztrátových výkonů vodičů.

7.

Pokud jste seznámeni s návodem na sestavení rozváděče, potvrďte tuto skutečnost zapnutím
přepínače v dolní části dialogového panelu. Text návodu lze zobrazit kliknutím na tlačítko Nápověda.

Nápověda. Zobrazení
textu návodu na
sestavení rozváděče a
ověřením návrhu
poskytnutého firmou
Eaton.

8.

Zapnutím tohoto přepínače uživatel
potvrzuje, že je seznámen s návodem na
sestavení rozváděče a ověřením návrhu
poskytnutého firmou Eaton. Bez
seznámení s návodem nelze generovat
dokumenty.

Generace souboru
s dokumenty: Protokol o
kusovém ověření,
Charakteristiky rozhraní, Štítek
a ES prohlášení o shodě.

Klikněte na tlačítko Generovat dokumenty. Pokud proběhly všechny kontroly, vytvoří se soubor ve
formátu Microsoft Excel obsahující potřebné dokumenty: Protokol o kusovém ověření, Charakteristiky
rozhraní, Štítek a ES prohlášení o shodě. Vygenerovaný dokument je automaticky otevřen v programu
Microsoft Excel. Doplňte všechny potřebné údaje (čísla protokolů, výsledky zkoušek, ...) a dokumenty
standardním způsobem vytiskněte.
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Automaticky vyplněné údaje (přenesené
z E-Configu) – nelze následně editovat.

Předvyplněné údaje – je možné následně editovat, nebo musí být
doplněny uživatelem (čísla dokumentů, výsledky zkoušek, ...).
Jedná se o buňky s připojeným komentářem, indikovaným
červeným trojúhelníčkem v pravém horním rohu. Po najetí
kurzorem myši nad buňku se komentář zobrazí (funkce Excelu).

22.3.2 Ověření návrhu pro výkonové rozváděče
Pro výkonové rozváděče je generovaná dokumentace nezávislá na aktuálně editovaném rozváděči.
1.
2.
3.

Aktivujte funkci kliknutím na ikonu Ověření návrhu... v nástrojovém panelu na kartě Rozváděč.
V následně otevřeném dialogovém panelu zvolte „Výkonový rozváděč“.
Zobrazí se dialogový panel:

Rozváděčový systém pro který
bude generována dokumentace, ve
které budou předvyplněná čísla
protokolů zkoušek provedených
firmou Eaton. Dokumentace je
k dispozici pouze pro některé
rozváděčové systémy.
Vyplňte referenční číslo dokumentu,
kterým firma Eaton potvrzuje
poskytnutí zkušebních protokolů.
Kontaktujte firmu Eaton pro získání
tohoto dokumentu. Bez zadání
tohoto čísla nelze generovat
dokumenty.
Nápověda. Zobrazení
textu návodu na
sestavení rozváděče a
ověřením návrhu
poskytnutého firmou
Eaton.

4.
5.

Zapnutím tohoto přepínače uživatel
potvrzuje, že je seznámen s návodem na
sestavení rozváděče a ověřením návrhu
poskytnutého firmou Eaton. Bez
seznámení s návodem nelze generovat
dokumenty.

Generace souboru
s dokumenty: Protokol o
kusovém ověření, Ověření
návrhu, Charakteristiky
rozhraní, Štítek a ES
prohlášení o shodě.

Vyberte rozváděčový systém pro který požadujete generovat dokumentaci (dokumentace je
k dispozici pouze pro některé rozváděčové systémy).
Vyplňte referenční číslo dokumentu, kterým firma Eaton potvrzuje poskytnutí zkušebních protokolů.
Kontaktujte firmu Eaton pro získání tohoto dokumentu.
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6.
7.

Pokud jste seznámeni s návodem na sestavení rozváděče, potvrďte tuto skutečnost zapnutím
přepínače v dolní části dialogového panelu. Text návodu lze zobrazit kliknutím na tlačítko Nápověda.
Klikněte na tlačítko Generovat dokumenty. Vytvoří se soubor ve formátu Microsoft Excel obsahující
potřebné dokumenty: Protokol o kusovém ověření, Ověření návrhu, Charakteristiky rozhraní, Štítek a
ES prohlášení o shodě. Vygenerovaný dokument je automaticky otevřen v programu Microsoft Excel.
Doplňte všechny potřebné údaje a dokumenty standardním způsobem vytiskněte. Pro další rozváděč
stejného rozváděčového systému (např. další pole v rozvodně) lze prostě kopírovat jednou vyplněný
soubor, provést modifikaci údajů a vytisknout.

Pole, kde je nutno doplnit údaje, jsou barevně
zvýrazněna. Připojený komentář upřesňuje způsob
doplnění. Údaje se záhlaví jsou automaticky
přeneseny na další listy.

Pole pro zápis výsledků zkoušek
provedených výrobcem.

Údaje v záhlaví jsou automaticky přeneseny
z listu „Protokol o kusovém ověření“.
Další specifické údaje nutno doplnit zde.

Čísla protokolů zkoušek provedených firmou Eaton.
Tyto zkoušky výrobce již nemusí opakovat. Protokoly
budou poskytnuty výrobci na vyžádání. Upozornění:
tento obrázek je pouze ilustrační.

Pole pro zapsání čísla protokolů
zkoušek, které musí provést výrobce.
Referenční číslo dokumentu, kterým firma Eaton
potvrzuje poskytnutí zkušebních protokolů.
Upozornění: tento obrázek je pouze ilustrační.
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23. Celková cena a celková hmotnost,
nastavení individuálních cen
_______________________________________________
23.1 Celková cena, nastavení individuálních cen
1.
2.

Klikněte na ikonu Celková cena v nástrojovém panelu v okně se strukturou projektu
(klávesová zkratka F5).
V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte objekt pro výpočet celkové ceny:
Tip: postačí 2x kliknout na vybranou položku.

Výpočet celkové ceny je k dispozici pouze:
 pro aktuálně editovaný objekt (bude proveden
pouze výpočet, nelze nastavovat individuální
slevy ani pevné ceny);
 pro celý projekt, všechny objekty v projektu
(bude proveden výpočet a lze nastavovat
individuální slevy a pevné ceny).

3.

Pokud byl požadován výpočet pro aktuálně editovaný objekt, zobrazí se dialogový panel se
sumarizačním seznamem prvků v objektu.
Individuální sleva

Nastavení slev a přirážek.

Název objektu.

Individuální slevy, pevné ceny, zaokrouhlení, ... nelze
nastavovat pro jeden objekt. Tyto parametry lze zadávat
pouze pro celý projekt (viz dále).

Sleva z tabulky
slev a přirážek.

Celková cena objektu (obrázek je
pouze ilustrační; skutečná cena
výrobků může být odlišná).
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4.

Pokud byl požadován výpočet pro celý projekt, zobrazí se dialogový panel se sumarizačním
seznamem prvků v projektu (suma přes všechny objekty v projektu) a s celkovou cenou. Je
zobrazována:
 Brutto cena - ceníková cena výrobku.
 Netto cena - cena po uplatnění slev a přirážek nebo po uplatnění cenového koeficientu.
Tyto parametry lze nastavit po kliknutí na ikonu Slevy a přirážky (viz kap. 24). Zadané
hodnoty se ukládají do aktuálně editovaného projektu (každý projekt má svoji tabulku slev).
 Poznámka: zobrazení sloupce s objednacím číslem lze zapnout, nebo vypnout pomocí funkce
Možnosti z menu Nástroje (viz kap 13.5).

5.

Pro každý výrobek lze zadat individuální slevu. Je-li zadána individuální sleva, hodnota slevy je
zobrazena fialovou barvou. Nastavení z tabulky Slev a přirážek je ignorováno. Individuální slevu nelze
zadat pro položky ze skupiny PHE (recyklační poplatky).
 Pro nastavení individuální slevy klikněte do sloupce Sleva a zadejte hodnotu slevy v procentech.
 Vyjmutí individuální slevy a obnovení vazby na tabulku Slev a přirážek je možné kliknutím
na ikonu Odebrat individuální slevu….

Zobrazení informační hlášky o
cenách (doplňková informace
co vše cena obsahuje).

Aktivovaná buňka pro
zadání individuální slevy
pro vybraný výrobek.

Nastavení slev a přirážek.
Vyjmutí individuální slevy a obnovení
vazby na tabulku Slev a přirážek.

zobrazení sloupce s objednacím číslem lze
zapnout, nebo vypnout pomocí funkce
Možnosti z menu Nástroje (viz kap 13.5)

6.

Byla zadána individuální sleva
(zapsáno fialovou barvou).
Nastavení z tabulky Slevy a
přirážky je ignorováno.
Nebyla zadána individuální sleva
(zapsáno černě) - nastavení dle
tabulky Slevy a přirážky.

Celková cena projektu (obrázek
je pouze ilustrační; skutečná
cena výrobků může být odlišná)

Celková hmotnost
projektu.

Pro každý výrobek lze zadat pevnou koncovou cenu. Je-li zadána pevná koncová cena, hodnota
ceny zobrazena fialovou barvou na žlutém pozadí. Hodnota z ceníku a nastavení z tabulky Slev a
přirážek jsou ignorovány. Zadaná cena platí pro uvedený počet kusů. Při změně počtu kusů bude
automaticky příslušně upravena. Pevnou koncovou cenu nelze zadat pro položky ze skupiny PHE
(recyklační poplatky).
 Pro nastavení pevné koncové ceny klikněte do sloupce Netto a zadejte požadovanou hodnotu.
 Vyjmutí pevné koncové ceny a obnovení vazby na ceník je možné kliknutím na ikonu
Odebrat pevnou koncovou cenu….
 Poznámka: po aktualizaci ceníku se pevná koncová cena výrobku nemění.
 Poznámka: pokud jsou v projektu obsaženy výrobky s pevnou koncovou cenou, je vždy před
tiskem a exportem projektu zobrazována informační hláška.
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Byla zadána pevná koncová cena (zapsáno fialovou
barvou na žlutém pozadí). Hodnota z ceníku a
nastavení z tabulky Slevy a přirážky je ignorováno.
Vyjmutí pevné koncové ceny
a obnovení vazby na ceník a
tabulku Slev a přirážek.

7.

Aktivovaná buňka pro
zadání pevné koncové ceny
pro vybraný výrobek.

Přepínač Použít pevnou celkovou cenu projektu (balíkovou cenu):
 Přepínač je vypnutý - uvedena celková cena projektu stanovená jako součet netto cen
jednotlivých výrobků (služeb) obsažených v projektu.
 Přepínač je zapnutý - lze zadat pevnou koncovou cenu projektu, nezávislou na ceně jednotlivých
výrobků (služeb) obsažených v projektu.
 Poznámka: při editaci projektu (změna počtu kusů výrobků, vyjmutí výrobu, vložení výrobku, …) se
pevná celková cena projektu nemění.
 Poznámka: po aktualizaci ceníku se pevná celková cena projektu nemění.
 Poznámka: pokud je použita pevná celková cena projektu, je vždy před tiskem a exportem projektu
zobrazována informační hláška.

Pevná celková cena
projektu zapnuta.

Celková cena projektu stanovená
jako součet netto cen
jednotlivých výrobků (služeb)
obsažených v projektu

Hodnota pevné celkové
ceny projektu zadaná
uživatelem.
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8.

Přepínač Zaokrouhlovat počty kusů …:
 Přepínač je vypnutý - uvedeny počty kusů tak, jak jsou obsaženy v nabídce, bez ohledu na
objednací jednotku. Vhodné pro výpočet ceny pro koncového zákazníka, který nakupuje přes
nezávislého obchodníka (nenakupuje přímo u firmy Eaton) a nakupuje pouze potřebné množství.
Buňky, kde počet kusů neodpovídá násobkům základní objednací jednotky, jsou zvýrazněny:
Zaokrouhlování vypnuto.

Počet kusů neodpovídá násobkům základní objednací
jednotky - text červeně, pozadí světle žlutá.

 Přepínač zapnutý - počty kusů budou zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky.
Vhodné pro výpočet ceny pro obchodní organizace, které nakupují přímo u firmy Eaton a mohou
nakupovat pouze násobky základních objednacích jednotek. Buňky, kde počet kusů byl
zaokrouhlen na násobky základní objednací jednotky, jsou zvýrazněny:
Zaokrouhlování zapnuto.

Došlo k zaokrouhlení na násobky základní
objednací jednotky - text červeně, pozadí žluté.

 Poznámka pro regionální verzi Slovensko (SK): Pokud jsou s výrobkem spojeny recyklační
poplatky, upraví se analogicky počet kusů připojených recyklačních poplatků.
 Nastavení přepínače má vliv pouze na tento dialogový panel! Nastavení pro tisk a export do Excelu
se nastavuje pomocí funkce Možnosti z menu Nástroje (viz kap 13.1).
____________________________________________________________________________________________________________
154
E-CONFIG, Uživatelský manuál

_____________________________________________________________________________________
9.

Výrobky s nulovou cenou jsou zvýrazněny červenou barvou a též informační ikonou. Cena těchto
výrobků není zahrnuta do celkové ceny projektu.
Informační ikona vysvětlující nulovou cenu. Po
najetí kurzorem myši na ikonu se zobrazí
informační text vysvětlující význam ikony.
Výrobek s nulovou cenou.
Hodnota zobrazena červeně.

Upozornění na výskyt výrobků
s nulovou cenou v projektu.

10. Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko Uzavřít.

23.2 Celková hmotnost objektu
1.
2.

Klikněte na ikonu Výpočet hmotnosti... v nástrojovém panelu v okně se strukturou projektu.
Zobrazí se dialogový panel se sumarizačním seznamem prvků v objektu (hmotnost lze určit
pouze pro aktuálně editovaný objekt).

Celková hmotnost objektu (obrázek je
pouze ilustrační; skutečná hmotnost a
cena výrobků může být odlišná).
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24. Tabulka slev a přirážek, cenový koeficient
_______________________________________________
Pro výpočet ceny jednotlivých výrobků a celkové ceny projektu se používá ceníková brutto cena. Tato cena
je upravena:
 Ceníkovým koeficientem - jedno číslo, kterým je vynásobena brutto cena, bez ohledu na to z jaké
skupiny výrobek pochází. Výsledná cena se pak vypočítá dle vzorce:
Netto_Cena = Brutto_Cena * Ceníkový_Koeficient
 Podle tabulky slev a přirážek, kdy pro každou skupinu výrobků lze nastavit slevu v procentech a
přirážku v procentech. Výsledná cena se pak vypočítá dle vzorce:
Netto_Cena_sl = Brutto_Cena * (1 - Sleva / 100)
Netto_Cena = Netto_Cena_sl * (1 + Přirážka / 100)
K dispozici jsou 3 úrovně nastavení slev a přirážek:
1. Globální výchozí nastavení slev a přirážek: Nastavuje se pomocí funkce Možnosti z roletového menu
Nástroje, záložka Výchozí nastavení. Je to výchozí tabulka slev a přirážek pro nový projekt a
nového zákazníka. Použije se při založení nového projektu nebo při vložení nového zákazníka do
databáze.
2. Nastavení slev a přirážek asociované se zákazníkem: Nastavuje se z funkce pro editaci Databáze
příjemců materiálu (zákazníků). Je to výchozí nastavení slev a přirážek pro všechny nové projekty
daného zákazníka. Použije se při vložení zákazníka z Databáze příjemců materiálu do projektu.
3. Nastavení slev a přirážek asociované s projektem: Nastavuje se z funkce Vlastnosti - tabulka slev a
přirážek. Je to nastavení slev a přirážek pro daný projekt. Lze nastavovat též:
 Z funkcí pro obsluhu databáze výrobků (Hledat).
 Z funkcí pro výpočet ceny (Celková cena).
Poznámka: Z funkcí pro výpočet ceny lze zadat též individuální slevy pro jednotlivé výrobky nezávisle na
tabulce slev a přirážek (viz kap. 23.1). Pro skupinu PHE (recyklační poplatky) nelze zadat slevu ani přirážku.
Editace tabulky slev a přirážek
1. Klikněte na buňku, jejíž obsah chcete změnit a zadejte novou hodnotu. Lze editovat pouze hodnoty
slev a přirážek.
2. Na další buňku přejdete buď kliknutím myší, nebo pomocí kurzorových kláves (šipek).
Aktuálně editovaná buňka.

Kliknutím na buňku přejdete do režimu
editace. Dvojím kliknutím přenesete
kurzor do buňky.
Identifikace aktuálně editované tabulky:
 Modrý text - globální výchozí nastavení
pro nový projekt a nového zákazníka
 Černý text na světle modrém pozadí tabulka asociovaná se zákazníkem.
 Bílý text na černém pozadí - tabulka
asociovaná s projektem.
Označení a obsah výrobkových skupin se liší
v závislosti na regionální verzi.
Export tabulky do datového souboru.
Přes datový soubor lze např. přenášet
tabulky slev mezi projekty.
Export tabulky do Excelu (datový
formát XLS, nebo CSV).

Přepínač, je-li zapnut, pak místo hodnot v tabulce slev a
přirážek bude používán cenový koeficient - zadaný v poli
vpravo vedle přepínače. Cenový koeficient je jedno číslo,
kterým je vynásobena brutto cena bez ohledu na to,
z jaké skupiny výrobek pochází.

Import tabulky z datového souboru.
Import tabulky z Excelu (datový formát
XLS, nebo CSV). Struktura souboru (pořadí
a obsah sloupců) musí být stejná jako u
souboru vytvořeného exportem.
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25. Doplňkové parametry k projektu (vlastnosti)
_______________________________________________
1.
2.
3.

Předpokládáme, že v programu je založen alespoň jeden projekt
(založení nového projektu viz kap. 29.3, práce se strukturou projektu viz kap. 5).
Klikněte na ikonu Vlastnosti v nástrojovém panelu, nebo v okně se strukturou projektu, nebo
použijte funkci Vlastnosti z roletového menu Soubor.
V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte doplňkové informace k projektu:
 Informace o projektu
Informace o projektu - zobrazují se
v záhlaví při tisku na tiskárnu a při
exportu do Excelu.
Typ zpracovávaného projektu (určuje texty
v záhlaví při tisku a exportu do Excelu):
 Nabídka: zpracovatel (např. projektant,
výrobce rozváděčů, …) nabízí výrobky
svému zákazníkovi.
 Objednávka: zpracovatel (např.
obchodní organizace, výrobce
rozváděčů, …) objednává výrobky u
firmy Eaton.
 Cenová informace: zpracovatel nabízí
výrobky svému zákazníkovi, dokument
ale nemá charakter závazné cenové
nabídky.
 Technická specifikace: zpracovatel
nabízí výrobky svému zákazníkovi, je
řešena pouze technická stránka
projektu, ceny nejsou zobrazeny.

 Zpracovatel (osoba, nebo firma, která projekt vypracovala):

Výchozí hodnoty, které se automaticky
doplní při vytvoření nového projektu,
lze nastavit pomocí funkce Možnosti
z menu Nástroje - viz kap. 30.2
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 Příjemce materiálu (osoba, nebo firma, která je příjemcem projektu):

Výběr příjemce materiálu (zákazníka)
z uživatelské databáze zákazníků.
V následně otevřeném dialogu vyberte
zákazníka a klikněte na OK.
Převezmou se nejen hodnoty na této
kartě (adresa) ale též tabulka slev a
přirážek asociovaná s daným
zákazníkem. Viz též kap. 26.

 Slevy a přirážky
Nastavení slev a přirážek pro tento
projekt, viz kap. 24. Každý projekt
má svoji tabulku slev a přirážek.
Výchozí tabulka slev a přirážek pro
nový projekt a nového zákazníka lze
nastavit pomocí funkce Možnosti
z menu Nástroje - viz kap 30.1.
Při převzetí zákazníka z databáze se
převezme též tabulka slev a přirážek
asociovaná s daným zákazníkem.

4.

Uzavřete dialogový panel kliknutím na OK. Provedené změny se zapíší do aktuálně editovaného
projektu.

____________________________________________________________________________________________________________
158
E-CONFIG, Uživatelský manuál

_____________________________________________________________________________________

26. Databáze příjemců materiálu (zákazníků)
_______________________________________________
Databáze příjemců materiálu umožňuje vytvořit seznam zákazníků a k nim asociovaných tabulek slev a
přirážek. Konkrétní zákazník se přiřadí k nabídce pomocí funkce Vlastnosti, záložka Příjemce materiálu,
tlačítko Vybrat z databáze - viz kap. 25.
1.
2.
3.
4.

Použijte funkci Databáze příjemců materiálu
(zákazníků) z roletového menu Data.
V následně otevřeném dialogovém panelu
proveďte editaci databáze.
Uzavřete dialogový panel kliknutím na OK.
 Upozornění: provedené úpravy nelze vrátit pomocí funkce Zpět!
Pokud byla databáze vyvolána z dialogového panelu funkce Vlastnosti, pak se vybraný řádek
přenese na tento panel.
Aktuálně editovaná buňka.
Kliknutím na buňku přejdete do režimu editace.
Dvojím kliknutím přenesete kurzor do buňky.

Tažením za okraje lze upravit rozměry
dialogového panelu. Tažením za dělicí
příčky lze upravit šířku sloupců.

Kliknutím na záhlaví sloupce provedete
setřídění databáze podle hodnot ve sloupci
(vzestupně - sestupně - vypnuto).

Po kliknutí pravým tlačítkem mimo aktuálně editovanou
buňku se zobrazí kontextové menu.
Informace pro uživatele nebo obsah vnitřní schránky programu.

Editovat datový řádek
1. Klikněte na buňku, jejíž obsah chcete změnit a zadejte novou hodnotu.
2. Dvojím kliknutím přenesete kurzor do buňky a můžete upravit její obsah.
3. Na další buňku přejdete buď kliknutím, nebo pomocí kurzorových kláves (šipek).
Přidat nový řádek do databáze
1. Vyberte řádek, před který chcete vložit nový řádek.
2. Klikněte na ikonu Vložit řádek.
3. Nový řádek se vloží před vybraný řádek, nebo je-li zapnuto třídění na konec nebo začátek databáze.
Vyjmout řádek z databáze
1. Vyberte řádek, který chcete vyjmout.
2. Klikněte na ikonu Vyjmout řádek.
3. Vybraný řádek se vyjme z databáze. Upozornění: nelze uplatnit funkci Zpět!
Kopírovat řádek do schránky
1. Vyberte řádek, který chcete kopírovat.
2. Klikněte na ikonu Kopírovat řádek do schránky (Ctrl+C).
3. Obsah řádku se okopíruje do vnitřní schránky programu (obsah schránky je zobrazen v dolní
části dialogového panelu) a do schránky Windows (clipboard).
4. Obsah schránky lze následně vložit do databáze, nebo do jiného programu (Word, Excel, Outlook, ...).
Pro export celé databáze do Excelu slouží samostatná funkce - viz dále.
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Vložit řádek ze schránky
1. Předpokládáme, že vnitřní schránka programu obsahuje nějaká data.
2. Vyberte řádek, před který chcete vložit nový řádek.
3. Klikněte na ikonu Vložit řádek ze schránky (Ctrl+V).
4. Řádek ze schránky se vloží před vybraný řádek, nebo je-li zapnuto třídění na pozici
odpovídající jeho zatřídění.
5. Touto cestou nelze vložit data ze schránky Windows (clipboard) - nelze přenést data z jiných
programů. Pro import celé databáze z Excelu slouží samostatná funkce - viz dále.
Hledat firmu, nebo osobu
1. Klikněte na ikonu Hledat (Ctrl+F).
2. V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte název firmy, nebo jméno kontaktní osoby.

3.

Klikněte na tlačítko Hledat další. Databáze je prohledávána od začátku. Hledá se ve sloupcích Firma
a Kontaktní osoba. Pokud se zadaný text vyskytuje kdekoliv uvnitř buňky, příslušný řádek je označen.
Opětovným kliknutím na tlačítko Hledat další přejdete k dalšímu výskytu hledaného textu. Po
dosažení konce databáze pokračuje hledání znovu od začátku.

Nastavit tabulku slev a přirážek
1. Vyberte řádek, který chcete editovat.
2. Klikněte na ikonu Tabulka slev a přirážek.
3. V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte nové hodnoty slev a přirážek pro tohoto
zákazníka - viz kap. 24. Takto upravená tabulka je asociována se zákazníkem. Při převzetí zákazníka
přes funkci Vlastnosti (viz kap. 25) bude tato tabulka přiřazena k nabídce.
4. Výchozí tabulku slev a přirážek, která se použije pro nového zákazníka, lze nastavit pomocí funkce
Možnosti (viz kap. 30.1).
Exportovat databázi do Excelu (formát XLS nebo formát CSV)
1. Klikněte na ikonu Export do Excelu.
2. V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte jméno souboru a adresáře (složky) do které
se má databáze exportovat.
3. Vyberte datový formát, ve kterém má být soubor uložen. Standardně je přednastaven datový formát
XLS pro Microsoft Excel. Alternativně lze zvolit datový formát CSV (text oddělený středníkem).
4. Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko Uložit - dojde k exportu databáze.
Importovat databázi z Excelu (z formátu XLS nebo z formátu CSV)
1. Předpokládejme, že existuje Excel tabulka se stejným uspořádáním sloupců, jako je v databázi
zákazníků. Datový formát všech buněk musí být typu text.
2. Klikněte na ikonu Import z Excelu.
3. V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte jméno Excel souboru (*.XLS), nebo CSV souboru,
ze kterého se má databáze importovat.
4. Obsah Excel tabulky se připojí na konec z databáze.
Poznámka: Databáze zákazníků je uložena v souboru E-Config_UsersCustomers.accdb
v privátním adresáři aktuálně přihlášeného uživatele počítače. Pokud se na stejný počítač přihlásí jiný
uživatel, musí si vytvořit svoji vlastní databázi. K přenosu obsahu databáze lze využít export do Excelu a
následný import z Excelu. Adresář s databází je (Windows XP, Windows Vista + Windows 7, Windows 8):
C:\Documents and Settings\Jméno Uživatele\Data aplikací\Eaton\E-Config3\CZ
C:\Users\Jméno Uživatele\AppData\Roaming\Eaton\E-Config3\CZ\
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27. Tisk projektu na tiskárnu
_______________________________________________
27.1 Nastavení vzhledu stránky
1.
2.

Použijte funkci Vzhled stránky z roletového menu Soubor.
V následně otevřeném dialogovém panelu nastavte formát papíru, orientaci papíru a velikosti okrajů.

3.

Uzavřete dialogový panel kliknutím na OK.
 Zadané hodnoty se zapíší do programu a zůstanou nastaveny až do další změny.
 Nastavené hodnoty platí pro všechny projekty (nejsou vázány na aktuálně editovaný projekt).
 Účinek této funkce nelze vrátit pomocí funkce Zpět.

27.2 Náhled před tiskem
1.
2.

Klikněte na ikonu Náhled před tiskem v nástrojovém panelu, nebo použijte funkci Náhled
před tiskem z roletového menu Soubor (klávesová zkratka Ctrl+Shift+P).
V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte objekt pro náhled:
Tip: postačí 2x kliknout na vybranou položku.
Náhled je k dispozici pouze pro rozpisky.
Rozpiska pro celý projekt je k dispozici pouze
pro sumarizační seznam. Typ seznamu lze
zvolit po kliknutí na tlačítko Nastavení
parametrů... (viz kap. 30.3)
Náhled je k dispozici pouze pro rozměrový
výkres pro aktuálně editovaný rozváděč.

Nastavení parametrů – např. nastavení typu
seznamu (strukturovaný seznam, nebo sumarizační
seznam), zobrazované sloupce, apod.
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3.
4.
5.

Jsou-li v projektu obsaženy produkty s pevnou koncovou cenou (viz kap. 23.1), nebo je použita pevná
celková cena projektu (balíková cena, viz kap. 23.1), pak pro rozpisku pro všechny objekty v projektu,
nebo pro rozpisku pro celý projekt, je zobrazena informační hláška.
V následně otevřeném dialogovém panelu bude zobrazen náhled na tištěný projekt.
Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko Zavřít.

27.3 Tisk na tiskárnu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Předpokládáme, že projekt obsahuje alespoň jeden výrobek.
Předpokládáme, že jsou nastaveny doplňkové vlastnosti (Informace o projektu, Zpracovatel, Příjemce
materiálu, Tabulka slev a přirážek) - funkce Vlastnosti - viz kap. 25.
Předpokládáme, že je zvolen typ seznamu (strukturovaný seznam, nebo sumarizační seznam) a jsou
nastaveny další parametry pro tisk - funkce Možnosti - viz kap. 30.3.
Předpokládáme, že je nastaven vzhled stránky (formát papíru, okraje) - funkce Vzhled stránky - viz
kap. 27.1.
Předpokládáme, že byl ověřen výsledek tisku pomocí funkce Náhled před tiskem - viz kap. 27.2.
Klikněte na ikonu Tisk v nástrojovém panelu, nebo použijte funkci Tisk z roletového menu
Soubor (klávesová zkratka Ctrl+P).
V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte objekt pro tisk:
Tip: postačí 2x kliknout na vybranou položku.

Rozpiska pro celý projekt je k dispozici pouze
pro sumarizační seznam. Typ seznamu lze
zvolit po kliknutí na tlačítko Nastavení
parametrů... (viz kap. 30.3)

Nastavení parametrů – např. nastavení
typu seznamu (strukturovaný seznam,
nebo sumarizační seznam), zobrazované
sloupce, apod.

8.
9.

Jsou-li v projektu obsaženy produkty s pevnou koncovou cenou (viz kap. 23.1), nebo je použita pevná
celková cena projektu (balíková cena, viz kap. 23.1), pak pro rozpisku pro všechny objekty v projektu,
nebo pro rozpisku pro celý projekt, je zobrazena informační hláška.
Pokud požaduje tisk rozpisky: V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte tiskárnu odpovídající
aktuálně připojenému výstupnímu zařízení a klikněte na tlačítko OK.
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Rozpiska se vytiskne na specifikovanou tiskárnu:

Doplňkové vlastnosti
k nabídce nastavené ve
funkci Vlastnosti (kap. 25).

Typ seznamu (strukturovaný
seznam, nebo sumarizační
seznam) nastaven ve funkci
Možnosti (kap. 30.3).

Formát papíru, orientace papíru,
okraje lze nastavit funkcí Vzhled
stránky (kap. 27.1).
Pro strukturovaný seznam lze tisknout
projekční označení přístrojů a informaci o jejich
osazení v rozváděči.

Tisk cen, informační hlášky o
cenách a ikony informující o stavu
sestavy lze potlačit - viz funkce
Možnosti (kap. 30.3).
 Pokud projekt obsahuje výrobek
s nulovou cenou, je taková
položka zvýrazněna podbarvením
a je doplněna koncová hláška.
 Pokud je použita pevná celková
cena projektu, pak ceny
jednotlivých produktů nejsou
zobrazeny.
 Pro typ projektu Technická
specifikace ceny nejsou
zobrazeny.
 Pro „virtuální sestavy“ bez
objednacího čísla – např. N/PE
svorkovnice ceny nejsou
zobrazeny.
 Pokud se text typového označení,
objednacího čísla, počtu kusů,
nebo ceny nevejde do
vymezeného prostoru, pak není
uveden (tisknou se 3 tečky).
V tom případě exportujte nabídku
do Excelu, upravte šířku sloupců a
tiskněte z Excelu.

10. Pokud požaduje tisk rozměrového výkresu rozváděče: V následně otevřeném dialogovém panelu
nastavte způsob tisku – podobně jako ve standardních CAD systémech.
Vyberte tiskárnu odpovídající
aktuálně připojenému výstupnímu
zařízení.
Zobrazeny pouze formáty papíru
podporované vybraným typem
tiskárny. Pokud požadovaný formát
není v seznamu, zapněte přepínač
Vlastní formát a zadejte rozměry
papíru.
Která část rozměrového výkresu se
bude tisknout (celý výkres, nebo
pouze část – výřez).
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Nastavení měřítka.
Maximálně do plochy: automaticky
určené měřítko: rozměrový výkres je
zmenšen nebo zvětšen tak, aby plně
vyplňoval zvolený formát papíru.

Barevný tisk – výchozí nastavení je
dáno možnostmi vybraného typu
tiskárny.

Popisového pole (rohové
razítko) zobrazované na spodní
straně každého listu
s rozměrovým výkresem.
Obsahuje údaje nastavené ve
funkci Vlastnosti (kap. 25).

Náhled před tiskem.
Aktualizace náhledu před tiskem po
změně některého z parametrů v pravé
části dialogového panelu.

Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK. Rozměrový výkres se vytiskne na specifikovanou
tiskárnu.
Poznámka:
 Pomocí funkce Přepnout zobrazení Rám/Dveře/Sběrnice je možné nastavit zobrazení tak, aby byly
zobrazeny a tištěny pouze dveře s osazenými přístroji, nebo pouze rám s přístrojovými lištami a přístroji,
nebo oboje (viz kap. 20.1).
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28. Export projektu
_______________________________________________
28.1 Export do Excelu do formátu XLS, do formátu CSV a do formátu TXT
pro import do E-Shopu Eaton
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Předpokládáme, že objekt v projektu obsahuje alespoň jeden výrobek - viz kap. 6, 8.
Předpokládáme, že jsou nastaveny doplňkové vlastnosti (Informace o projektu, Zpracovatel, Příjemce
materiálu, Tabulka slev a přirážek) - funkce Vlastnosti - viz kap. 25.
Předpokládáme, že je zvolen typ seznamu (strukturovaný seznam, nebo sumarizační seznam) a jsou
nastaveny další parametry pro tisk a export - funkce Možnosti - viz kap. 30.3.
Předpokládáme, že je zvoleno uspořádání sloupců v exportovaném souboru (standard E-Config, nebo
uspořádání podle starší aplikace Ceník Eaton/Moeller) - funkce Možnosti - viz kap. 30.3.
Klikněte na ikonu Export v nástrojovém panelu, nebo použijte funkci Export z roletového menu
Soubor (klávesová zkratka Ctrl+E).
V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte objekt pro export a nastavte formát výstupního
souboru (XLS (Microsoft Excel), CSV (text oddělený středníkem), TXT (pro přímý import do E-Shopu
Eaton Elektrotechnika, Česká republika – je k dispozici pouze pro rozpisku pro celý projekt)):
Tip: postačí 2x kliknout na vybranou položku.

Rozpiska pro celý projekt je k dispozici pouze
pro sumarizační seznam. Typ seznamu lze
zvolit po kliknutí na tlačítko Nastavení
parametrů... (viz kap. 30.3)

Nastavení parametrů – např. nastavení
typu seznamu (strukturovaný seznam,
nebo sumarizační seznam), zobrazované
sloupce, apod.
Datový formát TXT pro přímý import do E-Shopu
Eaton Elektrotechnika, Česká republika, nebo do
SAPu – je k dispozici pouze pro sumarizační seznam
a pro rozpisku pro celý projekt.

7.
8.

V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte jméno souboru a adresář (složku) do které bude
projekt exportován.
Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko Uložit. Provede se export projektu do datového
souboru. Po úspěšném provedení exportu je zobrazena informační hláška.
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Doplňkové vlastnosti
k nabídce nastavené
ve funkci Vlastnosti
(kap. 25).

Typ seznamu
(strukturovaný seznam,
nebo sumarizační seznam)
a uspořádání sloupců
nastaveno ve funkci
Možnosti (kap. 30.3).

Název objektu.

Tisk cen, informační hlášky
o cenách a poznámky
informující o stavu sestavy
lze potlačit - viz funkce
Možnosti (kap. 30.3).
Pro strukturovaný seznam
lze tisknout projekční
označení přístrojů a
informaci o jejich osazení
v rozváděči.

Poznámky:
 Pokud projekt obsahuje výrobek s nulovou cenou, je taková položka zvýrazněna podbarvením a je
doplněna koncová hláška.
 Pokud je použita pevná celková cena projektu, pak ceny jednotlivých produktů nejsou zobrazeny.
 Pro typ projektu Technická specifikace ceny nejsou zobrazeny.
 Pro „virtuální sestavy“ bez objednacího čísla – např. N/PE svorkovnice ceny nejsou zobrazeny.
 Pokud nejsou zobrazeny hodnoty v polích Cena celkem… (je zde zobrazena chyba Excelu: #NÁZEV?),
ověřte nastavení názvu funkce Excelu pro automatický součet hodnot - viz funkce Možnosti (kap. 30.7).

28.2 Export do PDF souboru
Přímý export do PDF souboru umožňuje sloučit rozpisky pro jednotlivé objekty v projektu a grafiku do
jednoho souboru. Soubor PDF je možné následně otevřít pomocí programu Adobe Reader.
1.
2.

Klikněte na ikonu Export v nástrojovém panelu, nebo použijte funkci Export z roletového menu
Soubor (klávesová zkratka Ctrl+E).
V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte objekt pro export a nastavte formát výstupního
souboru (PDF):
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Tip: postačí 2x kliknout na vybranou položku.

Rozpiska pro celý projekt je k dispozici pouze
pro sumarizační seznam. Typ seznamu lze
zvolit po kliknutí na tlačítko Nastavení
parametrů... (viz kap. 30.3)
Rozměrové výkresy všech rozváděčů jsou
sloučeny do jednoho souboru.
Rozpiska a rozměrový výkres jsou
sloučeny do jednoho souboru.
Nastavení parametrů – např. nastavení
typu seznamu (strukturovaný seznam,
nebo sumarizační seznam), zobrazované
sloupce, apod.

3.
4.

V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte jméno souboru a adresář (složku) do které bude
projekt exportován.
Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko Uložit. Provede se export projektu do datového
souboru. Po úspěšném provedení exportu je zobrazena informační hláška.

28.3 Export grafiky do DXF souboru
Program umožňuje export grafiky do formátu DXF (obecný výměnný formát pro CAD systémy). Tím je
umožněn následný import rozměrového výkresu do CAD systémů podporujících formát DXF (např.
AutoCAD). Podporováno je rozložení grafiky do hladin, barvy a typy čar. Osazené přístroje jsou exportovány
jako bloky. Připojeny jsou základní informace o projektu.
1.
2.
3.
4.

Klikněte na ikonu Export v nástrojovém panelu, nebo použijte funkci Export z roletového menu
Soubor (klávesová zkratka Ctrl+E).
V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte objekt pro export (rozměrový výkres) a nastavte
formát výstupního souboru (DXF).
V následně otevřeném dialogovém panelu zadejte jméno souboru a adresář (složku) do které bude
projekt exportován.
Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko Uložit. Provede se export projektu do datového
souboru. Po úspěšném provedení exportu je zobrazena informační hláška.
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29. Práce se soubory
_______________________________________________
Projekt lze průběžně ukládat do datového souboru na pevný disk za účelem zachování dat pro pozdější
editaci. Veškeré informace jsou v jediném souboru, jehož jméno zadává uživatel, se standardní příponou
*.ECFX. Veškeré operace se soubory lze provádět pomocí funkcí z roletového menu Soubor, případně
pomocí ikon z panelu nástrojů.

29.1 Uložení projektu do souboru na disk
Funkce Ulož a Ulož Jako... z roletového menu Soubor provádí uložení aktuálního stavu projektu do
souboru na pevný disk.
Funkce Ulož (Ctrl+S) požaduje zadání jména souboru a adresáře (složky), ve kterém je soubor
uložen pouze při prvním volání, pokud ještě nebylo zadáno žádné jméno. Při druhém a dalším
volání automaticky uloží změny v návrhu do datového souboru, jehož jméno bylo zadáno při prvním
volání. Aktuální jméno editovaného souboru je zobrazeno v horní části hlavního okna programu, nebo
v horní části okna s projektem.
Funkce Ulož Jako... (Ctrl+Shift+S) požaduje zadání jména souboru a adresáře (složky) ve kterém je
soubor uložen vždy při každém volání této funkce. Tímto je možné např. aktuální projekt uložit do souboru
jiného jména a tím provést kopii projektu, který bude dále editován. Aktuální jméno editovaného souboru je
zobrazeno v horní části hlavního okna programu, nebo v horní části okna s projektem.
Jméno editovaného souboru v horní
části okna s projektem.

Jméno editovaného souboru v horní části hlavního okna
programu (okno s projektem je maximalizováno).

29.2 Načtení (otevření) souboru s projektem
Funkce Otevři (Ctrl+O) z roletového menu Soubor provádí načtení dříve vytvořeného projektu. Pak
je uživatel dotazován na adresář (složku) a jméno souboru. Načtený soubor je otevřen
v samostatném okně projektu a je možné ho libovolně editovat prostředky programu. Naposledy
použité soubory lze rychle otevřít výběrem ze seznamu na konci roletového menu Soubor.

29.3 Založení nového projektu
Chcete-li založit nový projekt, použijte příkaz Nový (Ctrl+N) z roletového menu Soubor. Otevře se
nový projekt v samostatném okně a je možné ho libovolně editovat prostředky programu. Výchozí
nastavení pro nový projekt (výchozí tabulka slev a přirážek, výchozí zpracovatel, ...) je dáno funkcí
Možnosti (viz kap. 30.1, 30.2, ...).
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29.4 Ukončení editace projektu
Chcete-li ukončit editaci projektu, klikněte na křížek v pravém horním rohu okna s projektem, nebo použijte
funkci Uzavři z roletového menu Soubor. Systém nejdříve kontroluje, zda aktuálně otevřený návrh byl
uložen. Pokud ne vypíše dotaz na jeho uložení:
Automaticky volá funkci Ulož (viz kap. 29.1) k uložení
aktuálního stavu návrhu na pevný disk. Pak pokračuje ve
funkci Uzavři.
Neuloží aktuální stav návrhu a přímo pokračuje
ve funkci Uzavři.
Násilné přerušení funkce, nic se nestane a je možné
pokračovat v editaci projektu.

29.5 Ukončení práce s programem
Chcete-li ukončit práci s programem, použijte příkaz Konec z roletového menu Soubor, případně uzavřete
hlavní okno programu kliknutím na křížek v pravém horním rohu. Po klinutí na křížek v pravém horním rohu
okna s program je zobrazen dotaz na ukončení programu. Systém pak kontroluje, zda všechny otevřené
projekty byly uloženy. Pokud ne, vypíše dotaz na jeho uložení (viz kap. 29.4). Následně provede ukončení
programu.
Okno s projektem maximalizováno.

Ukončení programu
uzavřením hlavního
okna programu
kliknutím na křížek.

Ukončení editace
projektu E-Config-3
_Demo-ProfiPlus-CZ
uzavřením okna
s projektem kliknutím
na křížek.
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30. Nastavení programu
_______________________________________________
Funkce Možnosti z roletového menu Nástroje umožňuje jednoduchým
způsobem pomocí dialogového panelu nastavit globální proměnné ovlivňující
chování programu jako celku. Jednotlivá nastavení provedená v této funkci
se zapíší do systému a jsou zachována až do další změny nezávisle na editované nabídce.
Jednotlivá nastavení jsou uložena v souboru E-Config.INI v privátním adresáři aktuálně přihlášeného
uživatele počítače. Pokud se na stejný počítač přihlásí jiný uživatel, musí si vytvořit svoje vlastní nastavení.
Adresář s nastavením je (Windows XP, Windows Vista + Windows 7 + Windows 8):
C:\Documents and Settings\Jméno_Uživatele\Data aplikací\Eaton\E-Config3\CZ
C:\Users\Jméno_Uživatele\AppData\Roaming\Eaton\E-Config3\CZ\
Upozornění: provedené úpravy nelze vrátit pomocí funkce Zpět!

30.1 Výchozí nastavení pro nový projekt
1.
2.

Použijte funkci Možnosti z roletového menu Nástroje.
V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte kartu Výchozí nastavení.
Nastavení výchozích hodnot pro nový
projekt – nastavte podle smluvních
podmínek mezi dodavatelem a
odběratelem. Výchozí hodnoty lze
následně upravit pomocí funkce Vlastnosti
(viz kap. 25).
Aktuálně jsou všechny výrobky zařazeny
v základní sazbě DPH. Ostatní sazby DPH
nyní nejsou uplatněny - připraveno pro
budoucí vývoj.

Nastavení výchozí tabulky slev přirážek
pro nový projekt a nového zákazníka.
Použije se jako výchozí při založení
nového projektu (viz kap. 29.3) nebo při
vložení nového zákazníka do databáze
(viz kap. 26).
Výchozí adresář (složka) pro soubory s projektem a
pro exportované soubory. Pokud není zadáno nic, je
jako výchozí automaticky nabízen naposledy použitý
adresář (složka). Změna nastavení se projeví až na
nově založené projekty, nebo po restartu programu.

Výběr výchozího adresáře pro
soubory v dialogovém panelu.

Soubory:
 Výchozí adresář pro soubory s projektem a pro exportované soubory:
 Nastavte výchozí adresář (složku) do kterého budou ukládány datové soubory.
 Buď přímo zapište cestu na požadovaný adresář, nebo klikněte na ikonu vpravo a
vyberte adresář v dialogovém panelu.
 Zde zadaný výchozí adresář lze později modifikovat v příslušné funkci.
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 Pokud není zadáno nic, je jako výchozí automaticky nabízen naposledy použitý adresář (složka).
 Nastavení se uplatní při ukládání souborů s projektem a při exportu databází do Excelu ve funkci
Hledat (viz kap. 8.3) a Databáze příjemců materiálu (viz kap. 26).
 Změna nastavení se projeví až na nově založené projekty, nebo po restartu programu.

30.2 Výchozí zpracovatel pro nový projekt
1.
2.

Použijte funkci Možnosti z roletového menu Nástroje.
V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte kartu Zpracovatel.

Identifikační údaje zpracovatele
projektu (nabídky, objednávky,
cenové informace, technické
specifikace) = kontakt na firmu,
která používá program.
Výchozí hodnoty lze následně
upravit pomocí funkce Vlastnosti
(viz kap. ??)

Na této kartě zapište identifikační údaje Vaší firmy. Zadané hodnoty budou použity jako výchozí pro nový
projekt. V projektu je možné je později editovat pomocí funkce Vlastnosti (viz kap. 25).

30.3 Rozpiska - nastavení tisku na tiskárnu a exportu do Excelu, do formátu PDF
1.
2.

Použijte funkci Možnosti z roletového menu Nástroje.
V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte kartu Tisk / Export.

Rozpiska – nastavení typu
seznamu. Podrobný komentář
viz dále.
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Rozpiska – nastavení typu
seznamu. Podrobný komentář
viz dále.
Rozpiska – uspořádání sloupců,
přenášení cen. Podrobný
komentář viz dále.

Rozpiska – zobrazení
doplňkových informací.
Podrobný komentář viz dále.

Projekt exportovat/tisknout:
 Sumarizační seznam - při tisku projektu na tiskárnu a exportu projektu do Excelu / do PDF je
vytvořena suma všech výrobků v nabídce bez ohledu na případné vazby (základní nastavení pro
režim ceník, lze použít též pro režim konfigurátor).
Tiskárna

Nejsou zobrazeny vazby
přístroj / příslušenství, ani
informace o stavu sestavy
(identifikace výsledku
kontroly vazeb a
vzájemných kolizí mezi
příslušenstvím).

Uveden vždy celkový počet
kusů výrobku v nabídce,
případně zaokrouhlený na
základní objednací jednotky.

Excel
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 Strukturovaný seznam - při tisku projektu na tiskárnu a exportu projektu do Excelu / do PDF jsou
graficky zobrazeny vazby přístroj / příslušenství (má význam v režimu konfigurátor).
Grafické znázornění vazby
přístroj / příslušenství.

Tiskárna

Tisk počtu kusů
příslušenství v sestavě.
Možnost tisku ikony
informující o stavu sestavy
(identifikace výsledku
kontroly vazeb a
vzájemných kolizí mezi
příslušenstvím).

Excel

Grafické znázornění vazby přístroj / příslušenství.

Tisk počtu kusů příslušenství v sestavě.
Možnost připojení poznámky informující o stavu sestavy (identifikace
výsledku kontroly vazeb a vzájemných kolizí mezi příslušenstvím).

Zaokrouhlovat počty kusů na násobky základní objednací jednotky:
 Vypnuto: Počty kusů jsou uvedeny tak, jak jsou obsaženy v nabídce, bez ohledu na objednací
jednotku. Vhodné pro výpočet ceny pro koncového zákazníka, který nakupuje přes nezávislého
obchodníka (nenakupuje přímo u firmy Eaton) a nakupuje pouze potřebné množství. Buňky, kde počet
kusů neodpovídá násobkům základní objednací jednotky, jsou zvýrazněny
 Zapnuto: Počty kusů jsou zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky. Vhodné pro výpočet
ceny pro obchodní organizace, které nakupují přímo u firmy Eaton a mohou nakupovat pouze
násobky základních objednacích jednotek. Buňky, kde počet kusů byl zaokrouhlen na násobky
základní objednací jednotky, jsou zvýrazněny.
 Pro strukturovaný seznam vždy vypnuto a nelze zapnout.
Projekt exportovat do Excelu:
 Ve standardním uspořádání E-Config: Do exportovaného souboru jsou přenášeny hodnoty koncové
ceny pro zákazníka vypočtené dle slev a přirážek. Hodnoty slev a přirážek nejsou přenášeny. Nejsou
obsaženy vzorce pro výpočet koncové ceny. Uspořádání sloupců v tabulce Excelu odpovídá
uspořádání při tisku na tiskárnu.
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 V uspořádání podle aplikace Eaton/Moeller Ceník: Do exportovaného souboru jsou přenášeny
brutto ceny a aktuální hodnoty slev a přirážek. Koncová cena pro zákazníka je vypočtena pomocí
vzorců. Uspořádání sloupců v tabulce odpovídá uspořádání sloupců ve starší aplikaci Ceník
Eaton/Moeller včetně možnosti manipulace s ceníkovou cenou a slevou s následným přepočtem (v
buňkách s modrým textem jsou obsaženy vzorce). Vhodné například v případě požadavku na
spojování xls souborů z obou aplikací prostým kopírováním řádků v Excelu.

Obsaženy vzorce.

Tisknout nebo exportovat do Excelu / do PDF lze:
 ikonu nebo poznámku s informací o stavu sestavy;
 ceny výrobků;
 informační hlášku o cenách výrobků;
 celní deklaraci původu EUR1;
 projekční označení přístrojů a informaci o neosazení přístroje v rozváděči (pouze pro strukturovaný
seznam a pouze pro objekt typu rozváděč);
 věta s odkazem na všeobecné obchodní podmínky a dokument všeobecné obchodní podmínky
(připojí se k PDF souboru pouze při přímém exportu do PDF);
 doplnit objednací číslo nulami na zadaný počet znaků.
Objednací číslo - může být doplněno
vodícími nulami (zde bez vodících nul).

Tiskárna

Ikona s informací o stavu sestavy tisk může být potlačen.
Cena výrobku a celková cena - tisk
může být potlačen.
Informační hláška o cenách výrobků tisk může být potlačen.
Objednací číslo - doplněno vodícími
nulami - zde na 9 znaků.

Excel

Informační hláška o cenách výrobků export může být potlačen.
Cena výrobku a celková cena - export může být potlačen.
Poznámka s informací o stavu sestavy - export může být potlačen.

Poznámky:
 Pokud projekt obsahuje výrobek s nulovou cenou, je taková položka zvýrazněna podbarvením a je
doplněna koncová hláška.
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 Pokud je použita pevná celková cena projektu, pak ceny jednotlivých produktů nejsou zobrazeny.
 Pro „virtuální sestavy“ bez objednacího čísla – např. N/PE svorkovnice ceny nejsou zobrazeny.
 Pro typ projektu Technická specifikace ceny nejsou nikdy zobrazeny, bez ohledu na nastavení
přepínače Ceny.

30.4 Nastavení ceníku
1.
2.

Použijte funkci Možnosti z roletového menu Nástroje.
V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte kartu Ceník.

Hlavní základní částí programu je
ceník. Měnu, ve které je zpracován
ceník lze přepočítat na národní lokální
měnu. Uvedená nastavení mají
význam při použití programu mimo
Českou republiku.

Nastavení odborné způsobilosti
uživatele. Je-li uživatel proškolen,
může pracovat se širším sortimentem
výrobků. Rozsah výrobků, které jsou
přístupné, je dán přístupovým kódem.
Přístupový kód poskytuje firma Eaton.

Nastavení dialogového panelu funkce
Hledat. Podrobněji viz text dále.

Přehled výrobkových skupin obsažených v programu
a nastavení oprávnění na základě odborné
způsobilosti uživatele:

Výrobek není zobrazen

Výrobek je zobrazen, ale není uvedena cena

Výrobek je zobrazen včetně ceny
Nemáte-li zobrazen celý sortiment výrobků,
kontaktujte firmu Eaton za účelem dodání nového
přístupového kódu. Poskytnutí kódu není nárokové
ani automatické.

Zadání nového přístupového kódu.
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Zobrazování a export výběhových výrobků:
 Vypnuto: výběhové výrobky nejsou dostupné ve funkcích Vložit sestavu, Vložit příslušenství, Hledat;
nejsou exportovány do Excelu při exportu celé databáze z funkce Hledat.
 Zapnuto: výběhové výrobky jsou dostupné a jsou exportovány.
Povolení změny nastavení pořadí a viditelnosti sloupců:
 Vypnuto: v dialogovém panelu funkce Hledat (viz kap. 6.3) jsou zobrazeny pouze základní údaje o
výrobku (popis, typové označení, objednací číslo, cena). Při exportu celé databáze z funkce Hledat
jsou exportovány pouze tyto základní údaje. Další údaje nelze zobrazit ani exportovat. Pořadí sloupců
nelze měnit.
 Zapnuto: v dialogu funkce Hledat (viz kap. 6.3) mohou být zobrazeny libovolné sloupce z databáze
dle nastavení uživatele. Při exportu celé databáze z funkce Hledat mohou být exportovány libovolné
sloupce z databáze dle nastavení uživatele. Pořadí sloupců lze též nastavit.
 Poznámky:
 Zapnutí této funkce způsobí zpomalení startu programu.
 Přepnutí této funkce nastaví pořadí a viditelnost sloupců na výchozí hodnoty (resetuje předchozí
uživatelské nastavení).

30.5 Nastavení projektu
1.
2.

Použijte funkci Možnosti z roletového menu Nástroje.
V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte kartu Projekt.

Nastavení k jakému účelu bude
program primárně používán = jaký
objekt bude automaticky vložen do
nového projektu. Podrobněji viz text
dále.

Nastavení výchozího vzhledu okna s
projektem. Podrobněji viz text dále.

Nastavení režimu vkládání výrobků
z databáze do projektu (režim ceník,
režim konfigurátor, ...). Podrobněji viz
text dále.
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Primární použití programu:
 Pro návrh rozváděčů – v novém projektu bude automaticky vložen objekt typu rozváděč.

Automaticky vložen objekt typu
rozváděč v novém projektu.

 Jako ceník – v novém projektu bude automaticky vložen objekt typu seznam materiálu.

Automaticky vložen objekt typu
seznam materiálu v novém projektu.

Okno s projektem:
 Zobrazovat stručnou nápovědu …
 Je-li zapnuto, pak je automaticky zobrazována rychlá nápověda v každém novém projektu.
 Je-li vypnuto, pak rychlá nápověda není zobrazována.

Rychlá nápověda
v okně s projektem.

____________________________________________________________________________________________________________
E-CONFIG, Uživatelský manuál
177

_____________________________________________________________________________________
 Zobrazovat objednací číslo …
 Je-li zapnuto, pak je zobrazována sloupec s objednacím číslem v okně s projektem a
v dialogovém panelu s celkovou cenou.
 Je-li vypnuto, pak sloupec s objednacím číslem není zobrazován. Toto nastavení je vhodné na
malých monitorech.

Sloupec Objednací číslo
v okně s projektem (objekt
typu seznam materiálu).

Sloupec Objednací číslo
v okně s celkovou cenou.

Sloupec Objednací číslo v okně
s projektem (objekt typu
rozváděč – nastavení se
vztahuje na všechny kary).
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 Spustit funkci Hledat … automaticky po spuštění programu
 Je-li zapnuto, pak po spuštění programu je kromě okna s prázdným novým projektem automaticky
zobrazen dialogový panel funkce Hledat a dialogový panel se stromem databáze. Po spuštění
programu se obnoví poloha a rozměry oken, jaké byly při předcházejícím ukončení programu. Toto
nastavení může mít význam, pokud je program primárně používán jako ceník. Poznámka: na
malých monitorech může docházet k překrývání oken a orientace v programu může být obtížná;
v tom případě je doporučeno funkci vypnout.

Okno s projektem. Obsažen
jeden objekt typu seznam
materiálu a rychlá nápověda.

Dialogový panel funkce Hledat
(vyhledání výrobku
z databáze podle typového
označení, nebo objednacího
čísla).

Dialogový panel se stromem
databáze (vyhledání výrobku
z databáze podle technických
parametrů).

 Je-li vypnuto, pak po spuštění programu je zobrazeno pouze okno s novým projektem. Funkci
Hledat, nebo dialogový panel se stromem databáze je nutno zobrazit kliknutím na příslušnou
ikonu.
Okno s projektem. Obsažen
jeden objekt typu seznam
materiálu a rychlá nápověda.

Zobrazení dialogového panelu
se stromem databáze (vyhledání
výrobku z databáze podle
technických parametrů).
Zobrazení dialogového panelu
funkce Hledat (vyhledání
výrobku z databáze podle
typového označení, nebo
objednacího čísla).

Sestava:
 Vytvářet vazby přístroj / příslušenství:
 Je-li vypnuto, pak nejsou vytvářeny vazby přístroj / příslušenství (režim ceník). Každý výrobek
(základní přístroj nebo příslušenství) je vložen jako samostatná položka, bez vazeb na okolní
výrobky. Tento režim je vhodný, když potřebujeme ocenit množinu výrobků a není přesně známo,
které výrobky tvoří sestavu. Viz též kap. 4.3, 6.4.
 Je-li zapnuto, pak jsou vytvářeny vazby přístroj / příslušenství (režim konfigurátor) a jsou nebo
nejsou kontrolovány, v závislosti na nastavení přepínače „Kontrolovat vazby“.
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 Kontrolovat vazby přístroj / příslušenství (režim konfigurátor):
 Je-li vypnuto, pak v závislosti na nastavení přepínače „Vytvářet vazby“, jsou nebo nejsou vytvářeny
vazby, ale nejsou nikdy kontrolovány. Po výběru základního přístroje z databáze (např. jističe) jsou
nabízeny všechny možné typy příslušenství (např. pomocné kontakty, spouště, ...). Nejsou
kontrolovány vzájemné kolize mezi příslušenstvím. V tomto režimu lze vytvořit chybnou sestavu - o
správnosti sestavy je uživatel informován ikonami v pravém sloupci projektu. Vazby jsou
definovány pouze pro některé výrobkové skupiny (výkonové jističe). Viz též kap. 4.3, 6.4.
 Je-li zapnuto, pak při vkládání výrobků z databáze do projektu jsou vytvářeny a kontrolovány vazby
přístroj / příslušenství. Tedy nejdříve je nutno vybrat základní přístroj (např. jistič) a pak vybírat
příslušenství k němu (např. pomocné kontakty, spouště, ...). Jsou nabízeny pouze vhodné typy
příslušenství a jsou kontrolovány vzájemné kolize mezi příslušenstvím (např. nelze kombinovat
podpěťovou a vypínací spoušť, maximální počet pomocných kontaktů, ...). V tomto režimu nelze
vytvořit chybnou sestavu. Vazby jsou definovány a kontrolovány pouze pro některé výrobkové
skupiny (výkonové jističe). Viz též kap. 4.3, 6.4.
 Neprovádět sumarizaci v seznamu vybraných výrobků:
 Je-li vypnuto, pak při vkládání výrobků z databáze je prováděna sumarizace v rámci objektu
(pokud se výrobek v seznamu již vyskytuje, je pouze zvýšen počet kusů). Viz též kap. 4.3, 6.4.
 Je-li zapnuto, pak při vkládání výrobků z databáze každý výrobek je vložen vždy znovu bez ohledu
na to, zda se v seznamu již vyskytuje, nebo ne. Viz též kap. 4.3, 6.4.

30.6 Nastavení pro objekty typu rozváděče
1.
2.

Použijte funkci Možnosti z roletového menu Nástroje.
V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte kartu Rozváděče.

Rozsah nabízeného sortimentu
Nastavení je dáno regionální verzí
programu a nelze uživatelsky měnit.

Účinek nastavení se projeví při
vkládání přístrojových lišt do
rozváděčů Profi Plus.
Účinek nastavení se projeví při
vkládání elektroměrových van do
rozváděčů Profi Plus.
Účinek nastavení se projeví při
vkládání krycích desek do rozváděčů
Profi Plus.

Účinek nastavení se projeví při
vkládání přístrojů z databáze do
seznamu na objektu typu rozváděč.
Zadání projekčního označení (tag)
bude/nebude vyžadováno.
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30.7 Nastavení systémových parametrů
1.
2.

Použijte funkci Možnosti z roletového menu Nástroje.
V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte kartu Systém.
Jazyková verze programu určuje komunikační
jazyk programu a jazyk popisu výrobků
v projektu. Hodnotu lze libovolně měnit. Změna
nastavení vyžaduje restart programu. Změnou
jazykové verze lze snadno přeložit obsah
projektu do jiného jazyka.
Regionální verze programu určuje ceník
programu. Výchozí hodnota je vázána
na instalaci.

Nastavení parametrů pro export do
Excelu. Podrobněji viz text dále.
Nastavení parametrů pro aktualizaci
programu. Podrobněji viz text dále.
Obnovení výchozího nastavení: Kopie
výchozího INI souboru z instalace programu
do privátního adresáře uživatele a tím
obnova výchozího nastavení programu.
Vyžadován restart programu a nové zadání
licenčních údajů.
Obnovení výchozí pozice plovoucích oken.
V případě přechodu z dvoumonitorové
konfigurace na jednomonitorovou, nebo v po
přechodu z rozšířené plochy na standardní
plochu mohou být některé dialogové panely
skryté mimo obrazovku. Tato funkce obnoví
původní pozici dialogových panelů. Vyžadován
je restart programu.

Excel:
 Anglická jazyková verze Excelu …
 Je-li vypnuto, pak se předpokládá použití jazykové verze Excelu odpovídající jazykové verzi
Windows, nebo odpovídající místnímu nastavení Windows. Vhodné volba např. pro tyto případy:
 Česká jazyková verze Excelu + Česká jazyková verze Windows (místní nastavení Windows je
Čeština (Česká republika));
 Česká jazyková verze Excelu + Anglická jazyková verze Windows, (místní nastavení Windows
je Čeština (Česká republika));
 Je-li zapnuto, pak se předpokládá použití anglické jazykové verze Excelu na jiné než Anglické
jazykové verzi Windows, nebo na Anglické verzi Windows s jiným než anglickým místním
nastavením. Vhodné volba např. pro tyto případy:
 Anglická jazyková verze Excelu + Anglická jazyková verze Windows, (místní nastavení
Windows je Čeština (Česká republika));
 Anglická jazyková verze Excelu + Anglická jazyková verze Windows, (místní nastavení
Windows je Ruština (Rusko)).
 Název funkce Excelu pro automatický součet hodnot …
 Název této funkce je závislý na jazykové verzi Excelu (SUM, SUMA, SZUM, …). Pokud název
funkce není zde nastaven, použije se výchozí hodnota podle jazykové verze programu E-Config.
Je nutné nastavit v případech kdy je používána jiná jazyková verze programu E-Config a jiná
jazyková verze programu Excel (např. česká jazyková verze programu E-Config a slovenská
jazyková verze programu Excel). Pokud název není nastaven správně, pak při exportu projektu do
Excelu nejsou zobrazeny hodnoty v polích Cena celkem… a místo nich je tam zobrazena chyba
Excelu: #NÁZEV?.
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Chybně nastavený název funkce
Excelu pro automatický součet hodnot.

 Zjištění názvu funkce (podrobněji viz též dokumentace k programu Microsoft Excel):
 Spusťte Excel
 Zapište několik číselných hodnot.
 Použijte funkci Excelu: Vzorce - Automatické shrnutí.
 Název funkce přeneste do programu E-Config

Název funkce Excelu pro
automatický součet hodnot.

Aktualizace programu z webu:
 Server Time Out
 Čas v milisekundách, po který program čeká na odezvu serveru. Pokud server neodpoví na výzvu
programu v čase kratším než je zadaná hodnota, znamená to, že server je nedostupný a
aktualizace programu je ukončena.
 V případě nízké rychlosti připojení k internetu, nebo v případě pečlivých antivirových kontrol (např.
ve vnitřní síti velkých firem, též ve vnitřní síti Eaton) nastavte vyšší hodnotu.
Obnovit výchozí stav nastavení programu:
 Kopie výchozího INI souboru z instalace programu do privátního adresáře uživatele a tím obnova
výchozího nastavení programu. Vyžadován restart programu a nové zadání licenčních údajů.
Obnovení výchozí pozice plovoucích oken:
 Kopie výchozího WIN souboru z instalace programu do privátního adresáře uživatele a tím obnova
výchozí pozice plovoucích oken. Po přechodu:
 z dvoumonitorové konfigurace na jednomonitorovou,
 z rozšířené plochy Windows na standardní plochu,
mohou být některé dialogové panely skryté mimo obrazovku. Tato funkce obnoví původní pozici
dialogových panelů. Vyžadován je restart programu.

____________________________________________________________________________________________________________
182
E-CONFIG, Uživatelský manuál

_____________________________________________________________________________________

30.8 Nastavení licenčních údajů
1.
2.

Použijte funkci Možnosti z roletového menu Nástroje.
V následně otevřeném dialogovém panelu vyberte kartu Licence.
Aktuální licenční údaje.
Možnost zadat nové licenční údaje
(identifikace uživatele, licenční číslo a
datum vypršení licence) pomocí
dialogového panelu stejného jako při
prvním spuštění programu (viz kap. 3.1).

Zobrazení licenční smlouvy na
používání programu.
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31. Nápověda
_______________________________________________
Funkce Témata nápovědy (klávesová zkratka F1) z roletového menu
Nápověda spustí program Adobe Reader s elektronickou verzí tohoto
manuálu ve formátu PDF. Nemáte-li program Adobe Reader dosud instalován
na Vašem počítači, pak jeho instalaci naleznete na instalačním CD, nebo si ji
lze stáhnout z Internetu na www.adobe.com, nebo na www.amsoft.cz.

31.1 Rychlá nápověda k projektu
Funkce rychlé nápovědy zobrazuje jednoduchý dialogový panel v každém novém projektu. Rychlá nápověda
informuje o hlavních funkcích programu a představuje zkratku na tyto funkce.
Dialogový panel s rychlou nápovědou. Dialogový panel se uzavře
automaticky po vložení výrobku z databáze do projektu.

Zkratka na funkci Hledat produkt (hledat
produkt ve stromu databáze dle
technických parametrů) (viz kap. 5.1).
Zkratka na funkci Hledat - hledání
výrobku dle typového označení /
objednacího čísla (viz kap. 5.3).
Zkratka na funkci Vlastnosti (viz kap. 7).

Uzavření dialogového panelu s rychlou
nápovědou. Dialogový panel se jinak
uzavře automaticky po vložení výrobku
z databáze do projektu.

Možnost vypnutí zobrazování rychlé nápovědy v každé nové nabídce. Je-li položka vybrána,
pak rychlá nápověda nebude automaticky zobrazována. Tento panel pak lze zobrazit funkcí
Rychlá nápověda k nabídce z roletového menu Nápověda. Opětovné zapnutí automatického
zobrazování rychlé nápovědy je možné pomocí funkce Možnosti z roletového menu Nástroje,
záložka Systém (viz kap. 13.5).
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32. O aplikaci
_______________________________________________
Funkce O aplikaci ... z roletového menu Nápověda slouží k zobrazení
informací o aplikaci - systému E-CONFIG. Funkci je možné využít k zjištění
licenčních informací a aktuálnosti dat.
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Poznámky:
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Poznámky:
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