
Πώς θα παράγω
τη νέα ΥΔΕ;

Ετοιμάστε την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη
σε 15 λεπτά με το PanelCAD για εγκαταστάτες.

Εξοικονομήστε χρόνο και παράγετε μία πλήρη ΥΔΕ σωστά, εύκολα και γρήγορα (μέσα σε 15 περίπου λεπτά) 
με το PanelCAD για εγκαταστάτες.

Το PanelCAD συνδέεται με όλα τα όργανα μετρήσεων της αγοράς (Macrotest, Metrel, Benning, Testboy, Megger 
κ.ά.) και αντλεί τις μετρήσεις σας τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιεί για να παράγει όλα τα απαραίτητα 
έντυπα που απαιτεί το ΕΛΟΤ HD384 (ΥΔΕ, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης και άλλες αιτήσεις) στον 
ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Παράγει αυτόματα μονογραμμικά σχέδια πινάκων και σχέδια διάταξης υλικών πινάκων. Έχει ενσωματωμένο 
σχεδιογράφο για την εύκολη παραγωγή του σχεδίου εγκατάστασης.

Δείτε πώς
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Βήμα 1 Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη
Για να παράγουμε την ΥΔΕ πρέπει απλά να συμπληρώσουμε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, του πρακτορείου 
ΔΕΔΗΕ και της εγκατάστασης.  Τα δικά μας στοιχεία (στοιχεία εγκαταστάτη) συμπληρώνονται μόνο την πρώτη 
φορά και κατόπιν έρχονται συμπληρωμένα για κάθε νέα ΥΔΕ. Η δήλωση είναι έτοιμη για εκτύπωση!

Η ηλεκτρική εγκατάσταση ξεκινά με το γενικό πίνακα. 
Αν έχουμε υποπίνακες μπορούμε εύκολα να 
δημιουργήσουμε το δέντρο της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης.

Σε κάθε πίνακα ορίζουμε τον αριθμό των γραμμών και 
το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα το πλήρες 
μονογραμμικό.

Σε κάθε γραμμή μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε:
• την περιγραφή και τα kW του φορτίου 
• το μήκος, τύπο, διατομή του καλωδίου 
Το πρόγραμμα υπολογίζει και μάς δείχνει:
• την πτώση τάσης
• το ρεύμα γραμμής
• τη συσκευή προστασίας κάθε γραμμής
• την εγκατεστημένη και απορροφούμενη ισχύ
• το παροχικό καλώδιο
• τα υλικά της άφιξης

Το μονογραμμικό διάγραμμα κάθε πίνακα σχεδιάζεται 
αυτόματα σε χαρτί Α4, σε μία ή περισσότερες σελίδες.

Βήμα 3 Πρωτόκολλο ελέγχου
Το λογιστικό φύλλο με το πρωτόκολλο ελέγχου έρχεται με συμπληρωμένες όλες τις στήλες. Το μόνο που 
απομένει είναι να μεταφέρουμε τις μετρήσεις που πήραμε με το όργανο μέτρησης στις αντίστοιχες στήλες. 
Το πρόγραμμα ελέγχει και μάς ειδοποιεί ποιες μετρήσεις είναι εκτός κανονισμού. 
Το πρωτόκολλο ελέγχου είναι έτοιμο και περιλαμβάνει όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες!

Βήμα 4 Σχέδια εγκατάστασης, έκθεση παράδοσης
Αν έχουμε τις αρχιτεκτονικές κατόψεις σε αρχεία DWG/DXF τότε μπορούμε εύκολα πάνω σε αυτές:
• να εισάγουμε τα σύμβολα συσκευών και υλικών 
• να ορίσουμε το δωμάτιο στο οποίο ανήκει κάθε συσκευή, υλικό
• να σχεδιάσουμε τις γραμμές των καλωδίων

Τα σχέδια εγκατάστασης παράγονται αυτόματα από το πρόγραμμα στη σωστή κλίμακα μαζί με το 
υπόμνημα συμβόλων σε χαρτί Α4.
Η έκθεση παράδοσης όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης παράγεται αυτόματα χωρίς καμία άλλη 
προσπάθεια.

Βήμα 2 Ηλεκτρική εγκατάσταση, μονογραμμικά διαγράμματα

Δοκιμάστε το δωρεάν για 30 μέρες (www.ti-soft.com)


