
SOLIDWORKS ELECTRICAL SUITE 
БЕЗПРОБЛЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ

ИНТЕГРИРАНО 
ПРОЕКТИРАНЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
СИСТЕМИ

SOLIDWORKS® Electrical опростява създаването на електрически схеми с интуитивен 
интерфейс за по-бързо проектиране на интегрирани електрически системи. Двупосочната 
интеграция със SOLIDWORKS 3D CAD в реално време осигурява по-добра съвместна 
работа и по-висока производителност, което води до по-малко забавяне при реализацията 
на изделието, по-качествени и стандартизирани проекти, по-ниски разходи и по-кратко 
време за пускане на пазара.



“ Преди да внедрим SOLIDWORKS Electrical, имаше два различни работни потока и две 
отделни спецификации за електро и машинни компоненти. Сега имаме една единна 
платформа, един работен поток и обединена спецификация за всички, което води до 
по-малко грешки и неточности и ни дава възможност да обърнем по-голямо внимание 
на цялостното виждане на компанията за това как нашите машини изглеждат и работят в 
реални условия.”

 — Димитър Янчев, изпълнителен директор, Айгер Инженеринг 

РЕШЕНИЯ ОТ SOLIDWORKS ELECTRICAL
Дизайнерите и инженерите могат бързо да си сътрудничат 
при разработването на сложни електрически системи, с 
лесните за използване решения на SOLIDWORKS Electrical. 
Използвайки принципни или силови схеми, както и библиотека 
от хиляди електрически символи и компоненти, може да се 
разработи електрическа система в реално време в среда от 
няколко потребителя, която обединява машинното и електро - 
инженерството.

SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATIC 
PROFESSIONAL
Мощен и лесен за използване пакет от инструменти за бърза 
разработка на електрически системи, предназначени за вграждане 
в широк кръг изделия и електрооборудване. Наличните  библиотеки 
със символи, продуктова информация на компонентите и техни 
3D модели, позволяват многократно използване и оптимизация 
на проектите. Автоматизираното проектиране и инструментите за 
управление улесняват и опростяват огромния поток от задачи - от 
създаването на PLC и клемореди - до свързването на различни 
електрически компоненти.

SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D
Интегрира електрическите схеми на машина или друго изделие 
с 3D модела в SOLIDWORKS - двупосочно и в реално време. 
SOLIDWORKS Electrical 3D позволява да поставяте електрически 
компоненти и да използвате предимствата на технологията за 
автоматично им окабеляване в рамките на 3D модела. Този 
продукт дава възможност както за определяне оптималните 
дължини на проводниците, кабелите и кабелните връзки, така 
и за синхронизация между електрическата и механична част на 
проектите и спецификациите.



SOLIDWORKS ELECTRICAL PROFESSIONAL
Комбинира функционалността на SOLIDWORKS Electrical 
Schematic с възможностите на SOLIDWORKS Electrical 3D 
в един мощен пакет. SOLIDWORKS Electrical Professional е 
подходящ за потребители, които осъществяват цялостни 
интегрирани електромеханични проекти.

CIRCUITWORKS
Дава възможност за споделяне на данни между електрически 
CAD (ECAD) и механични CAD (MCAD) потребители, 
използващи CircuitWorks™ в средата на SOLIDWORKS за 
3D проектиране. Модулът позволява на потребителите да 
споделят, сравняват, актуализират и проследяват данни на 
използваните електронни компоненти, с цел по-бързо и точно 
решаване на проблеми свързани с електро-механичната 
интеграция.

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION AND 
ELECTRONIC COOLING MODULE
Определяте оптималната работна температура на печатни 
платки (PCB) и електронни компоненти в изделието. Можете 
да извършвате термичен анализ на модели, включващи и 
електроника със SOLIDWORKS Flow Simulation и 
модулът Electronic Cooling. Той разполага с библиотека от 
характеристики на електронни компоненти, заедно с основните 
възможности на SOLIDWORKS Flow Simulation, които ви 
позволяват бързо и точно да създадете широка гама от 
варианти за охлаждане на изделията, съдържащи електроника.



ПРОЕКТИРАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
СИСТЕМИ
• Оборудване за индустриална автоматизация
• Системи за пренос на флуиди
• Оборудване за тежкото машиностроене
• Спомагателна уреди
• Специализирано оборудване
• Системи за космическата и авиоиндустрия

ПРОЕКТИРАНЕ НА СЛОЖНИ КАБЕЛНИ СНОПОВЕ
• Оборудване за индустриална автоматизация
• Оборудване за сградна автоматизация
• Оборудване за тежкото машиностроене
• Спомагателна техника и оборудване
• Специализирани превозни средства
• Авиационни системи 

ПРОЕКТИРАНЕ НА МЕХАТРОННИ СИСТЕМИ
• Проектиране на гъвкави кабелни снопове 
• Лентови кабели
• Компютърно управлявани системи
• Изчислителни системи
• Потребителска електроника
• Свързани устройства

 - автоматизирани устройства
 - ИН (IOT) устройства
 - преносими устройства

• Роботизирани системи
• Медицинско оборудване
• Безпилотни въздушни устройства и системи

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА
• Пултове за управление
• Електроразпределителни табла
• Централно окабеляване
• Структурно окабеляване

ИНЖЕНЕРНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, РЕШЕНИ СЪС SOLIDWORKS ELECTRICAL
Решенията SOLIDWORKS Electrical са част от продуктовата гама на SOLIDWORKS и позволяват инженерите да проектират с инструменти, 
които осигуряват безпроблемна интеграция и ефективен инженерен работен поток между различни отрасли в индустрията.



Ускорете иновациите
• Увеличете пазарния си дял и се разграничете от 

конкуренцията чрез новаторски продуктов дизайн 
• Осигурете на инженерните си екипи мощно и интуитивно 

средство за проектиране на електрически системи, което 
улеснява разработката на иновативни продукти и намалява 
времето за пускането им на пазара. 

Подсигурете надеждно производство и сглобяване 
Включването на електрическа информация в 3D модела, 
позволява детайлно планиране, визуализация и документиране 
на цялостният дизайн на продукта, както и надеждното му 
сглобяване. 

Намалете времето за достигане до пазара
Координирането на електрическите и механични функции, 
позволява екипите да работят паралелно, за да се спести време. 
Специфичните предимства, спестяващи повече време включват 
комбиниране на механични и електрически спецификации за 
оптимизиране на производственото планиране. 

SOLIDWORKS Electrical предоставя признати от индустрията решения за 
безпроблемна интеграция на електро- и механични системи 

Съкратете разходите за разработване на продукти
• Автоматизирани и ефикасни инструменти за оптимизиране 

и опростяване на процеса на проектиране, намаляване 
времето за разработка и проверка, както и работата по 
преработка и корекции. 

• Намаляване на необходимостта от скъпи прототипи, чрез 
интегриране на виртуален дизайн на електрическите схеми 
още в началото на разработката на изделията.

РЕШЕНИЯ ОТ SOLIDWORKS ELECTRICAL
Решенията на SOLIDWORKS Electrical са неразделна част от 
портфолиото на SOLIDWORKS за дизайн и симулация, които 
помагат на инженерите да намалят риска и разходите, присъщи 
на иновациите, като реализират своите продукти на пазара 
по-бързо и с по-малко физически прототипи. Със своят набор от 
надеждни, мощни и интуитивни инструменти, които са напълно 
интегрирани в портфолиото на SOLIDWORKS, дизайнерите 
могат да разработят интегриран проект в най-ранен етап на 
разработка, като избегнат скъпоструващите корекции и 
преработки на проекта. 

Проектиране на 
пластмасови детайли

Схематично проектиране

Механичен и индустриален 
дизайн

Определяне на оптималната
работна температура на 
електронните компоненти

Чертежи за производството

Чертежи за производството

Симулация на процеса на 
шприцване на пластмасови 

изделия

Структурна симулация



НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА РЕШЕНИЯТА НА SOLIDWORKS 
Софтуерните средства на SOLIDWORKS предоставят интуитивна 
среда за разработка, която увеличава продуктивността на 
вашите инженерни ресурси, за да създавате по-добри продукти 
за по-кратко време и с по-малко разходи. 

Намерете информация за пълния набор от продукти за 
проектиране, симулации, екологичен дизайн, техническа 
комуникация и управление на инженерните данни на адрес 
www.ditra.bg

ПОРТФОЛИО НА SOLIDWORKS ELECTRICAL

* Ограничена наличност                                                **Включен в SOLIDWORKS Professional & Premium                              *** Включен в SOLIDWORKS Premium & Electrical 3D

  Продукт Ел. схеми Синхронизация 
в реално време

Екипна 
работа в 
реално време

3D
Интеграция 
на печатни 
платки

Проектиране 
на кабелни 
снопове

Гъвкаво 
окабеляване

Куплунги и 
конектори

Симулация 
на печатни 
платки

Flex 
Cable

Лентови 
кабели

Schematic 
Standard* X - - - - - - - - - -

Schematic 
Professional X X X - X X X X - X -

Electrical 3D - X X X - X X - - X -

SOLIDWORKS 
Electrical 
Professional

X X X X X X X X - X -

SOLIDWORKS 
Simulation 
Electronic 
cooling

- - - X X - X - X X X

Electrical 
Routing*** - - - X - X X - - X -

МЕХАНИЧЕН ДИЗАЙН

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДИЗАЙН
ПРЕДВАРИТЕЛНИ
ПРОЕКТНИ И
ИДЕИ

ТИПИЧЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

SOLIDWORKS ПРЕДЛАГА

ИЗРАБОТКА

ИЗРАБОТКА
ПРЕДВАРИТЕЛНИ 
ПРОЕКТНИ И 
ИДЕИ

ТЕХНИЧЕСКА 
ДОКУМЕНТАЦИ

ПРОВЕРКА И 
СИМУЛИРАНЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРНИТЕ ДАННИ

PROJECT DATE MANAGEMENT

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ДИЗАЙН
ПРОВЕРКА И СИМУЛИРАНЕ

ДИТРА – ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА DS SOLIDWORKS CORP. ЗА БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ
ДиТра е CAD/CAM център на ТехноЛогика с 25-годишна история в областта на инженерното проектиране, производство и 
управление. През изминалите години екипът на фирмата има реализирани над 2000 лиценза на SOLIDWORKS в стотици фирми и 
всички големи технически университети в България и Македония. Нейните специалисти покриват всички изисквания на 
DS SolidWorks Corp. и в максимална степен осъществяват поддръжка на потребителите за цялата мултипродуктова гама на 
компанията.
ДиТра печели доверието и уважението на своите клиенти с неизменната ценна помощ в използването на SOLIDWORKS, със защитата 
на направените от тях инвестиции и с постоянните иновации в полза на индустриалните фирми.

ДиТра ООД
1756 София, ул.”Софийско поле” №3

тел:     02/ 91 91 2 / 777
факс:  02/ 876 92 15

www.ditra.bg
ditra@technologica.com
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