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E i Podstawy pro jektowania 

CABLOCAD 2009
NOWE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW

Spełniając potrzeby i oczekiwania szerokiej rzeszy projektantów 
opracowano nakładkę wspomagającą proces projektowania pełnej 
instalacji elektrycznej w oparciu o kompleksową ofertę LEGRAND: 
transformatory i szynoprzewody ZUCCHINI, rozdzielnice 
LEGRAND oraz siatkowe koryta kablowe CABLOFIL. CabloCAD 
2009 jest aplikacją wspomagającą projektowanie oraz zliczanie tras 
kablowych z wykorzystaniem kory-
tek siatkowych firmy CABLOFIL.
Program działa jako nakładka na
najczęściej wykorzystywane wer-
sje programów CAD: AutoCAD, 
AutoCAD LT, Bricscad, ZWCAD 
oraz różne dystrybucje IntelliCAD.
Zawartość programu CabloCAD 
jest także dostępna w aplikacji 
CP-System firmy CAD-PROFI.

Dopasowanie CAD
Po instalacji jest niezbędne uru-

chomienie programu konfiguracyj-
nego „CabloCAD 2009” w celu wy-
boru języka działania programu oraz 
dopasowania nastaw programu CAD 
do pracy z nakładką CabloCAD. 
W głównym oknie programu konfi-
guracyjnego należy wybrać żądaną 
wersję programu CAD, a następnie 
wcisnąć przycisk Dopasuj CAD . 
Dopasowanie jest czynnością jedno-
razową, dlatego po jego wykonaniu 
można uruchamiać program CAD 
za pomocą jego oryginalnej ikony 
lub skrótu.

Po poprawnym dopasowaniu 
w programie CAD zostanie uaktyw-
nione dodatkowe górne menu i do-
datkowy pasek narzędzi. Wszystkie projekty należy wykonywać 
w przestrzeni modelu w skali 1:1 w wybranej jednostce projekto-
wania (mm, cm, m). Docelową skalę rysunków należy określić do-
piero podczas drukowania lub podczas komponowania wydruków 

w arkuszach (w przestrzeni papieru). Projekty architektoniczne są 
najczęściej tworzone w centymetrach, dlatego przy projektowaniu 
na podkładach budowlanych należy zmierzyć wybrany element 
w celu określenia użytej jednostki. Po określeniu jednostki należy 
uruchomić polecenie Cablofil Opcje… i wybrać żądaną jednostkę 
(mm, cm lub m).

Rysowanie korytek siatkowych 
CABLOFIL

Możliwe jest rysowanie pojedyn-
czych korytek lub automatyczne ry-
sowanie ciągów korytek z automa-
tycznym wstawianiem łuków (lub 
bez łuków). Są dostępne także re-
dukcje oraz trójniki. Obiekty te są 
automatycznie dołączane do korytek 
(w technice one-click). Do wygod-
nej edycji korytek z automatycznym 
wstawianiem łuków lub trójników 
służy polecenie Cablofil – połącz 
korytka.

Program CabloCAD umieszcza 
korytka wykonane z różnych mate-
riałów na oddzielnych warstwach. 
Podczas tworzenia zestawień elemen-
tów CABLOFIL program sprawdza 
nazwy warstw i bierze pod uwagę tyl-
ko elementy leżące na warstwach za-
czynających się na 2DE_OBP_Cblf. 
Z tego względu nie należy zmieniać 
nazw warstw korytek.

Wyjątkiem od tej reguły może 
być np. konieczność wprowadzenia 
dodatkowej warstwy o czerwonym 
kolorze dla instalacji ppoż. lub in-
nych instalacji specjalnych, np. war-

stwa 2DE_OBP_CblfEZ_ppoz może być stosowana w instalacjach 
ppoż. dla korytek cynkowanych elektrolitycznie. W takim przypad-
ku w zestawieniach CABLOFIL zamiast materiału zostanie wypro-
wadzona nazwa warstwy.

Projektowanie instalacji elektrycznych jest procesem żmudnym, złożonym, wymagającym 
od projektującego maksymalnego skupienia i intelektualnego zaangażowania. Nierzadko 
w celu opracowania ostatecznej koncepcji jest wykonywanych wiele rewizji wstępnych założeń 
projektowych, czyniąc cały proces bardzo czaso- i pracochłonnym.
Wraz z ewolucją wydajności komputerów oraz oprogramowania pojawiają się coraz 
doskonalsze narzędzia wspomagania projektowania CAD/CAM.
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Atrybuty – dane o łącznikach i mocowaniach korytek
Najważniejszą częścią powyższego okna jest możliwość wy-

boru łączników oraz rodzaju i rozstawu mocowań korytek. Dane 
te są wykorzystywane przy kalkulacji liczby akcesoriów niezbęd-
nych do realizacji zaprojektowanych instalacji. Dane o łącznikach 
i mocowaniach są w określony sposób zapisane w każdym obiekcie 
w niewidocznych atrybutach (łączniki oraz mocowania).

Do zmiany łączników i mocowań służy polecenie Cablofil – 
Uzgodnij cechy, które pozwala na wybór poprawnych akcesoriów 
dla wybranych korytek.

Główne kategorie obiektów 
CabloCAD

Korytka siatkowe (widok z góry 
lub z boku) – podstawowe obiekty 
służące do rysowania rzutów. Sche-
maty mocowań – kategoria zawiera-
jąca schematy przedstawiające spo-
sób mocowania korytek. Schematy 
mocowań są używane tylko jako gra-
ficzna informacja uzupełniająca.

Akcesoria – kategoria zawiera 
elementy dodatkowe, np. uchwyty, 
przegrody ppoż itd. Elementy wsta-
wione do projektu zostaną uwzględ-
nione przy tworzeniu zestawień. Nie-
które elementy (np. zaciski, uchwyty 
itp.) są zbyt małe, by były widoczne 
na rzutach. W programie CabloCAD 
zamiast wstawiać określoną licz-
bę drobnych obiektów do projektu, 
można wstawić tabelkę elementów 
dodatkowych.

Katalog łączników – W projek-
tach tworzonych za pomocą progra-
mu CabloCAD dane o łącznikach są 
uwzględnione przy rysowaniu kory-

tek. Z tego względu nie ma potrzeby wstawiania do projektów łącz-
ników jako obiektów graficznych. W katalogu łączników można 
tylko przejrzeć informacje techniczne o łącznikach CABLOFIL.

Konstrukcje złożone
W realnych instalacjach bardzo często istnieje potrzeba pro-

wadzenia korytek jedno nad drugim. Czasami konstrukcje takie 
mogą składać się z wielu korytek mocowanych do sufitu, ścian 
itp. Na rzutach bardzo ciężko przedstawić takie konstrukcje, gdyż 
wiele korytek nałożonych na siebie prowadzi do tego, że projekt 
staje się nieczytelny. W programie CabloCAD problem ten roz-
wiązano za pomocą konstrukcji złożonych. W tym przypadku za-
miast rysować wiele nakładających się korytek można narysować 
trasę, która pokazuje przebieg korytek oraz schemat przedstawia-
jący rozmieszczenie korytek i mocowań w trasie.

Trasa korytek – przy rysowaniu trasy należy określić łączną sze-
rokość i wysokość, jaką zajmują wszystkie korytka w danej trasie.

Tworzenie zestawień
Dla korytek i wyposażenia CABLOFIL są dostępne następujące 

rodzaje zestawień.
  CABLOFIL Korytka – zestawienie przetargowe. W tym ze-

stawieniu są uwzględniane korytka, łączniki i mocowania.
W programie są dostępne korytka proste, łuki, trójniki i redukcje. 
Wszystkie te elementy są w rzeczywistości wykonywane z kory-
tek, dlatego przy tworzeniu zestawień zamiast łuków, trójników 
i redukcji program wyprowadza korytka o długościach niezbęd-
nych do wykonania danych elementów. Długość całkowita ko-
rytek jest zaokrąglana do długości jednostkowej (3 m). Liczba 
mocowań jest obliczana z uwzględnieniem rozstawu mocowań 
i łącznej długości korytek. Liczba łączników zależy od typu i łącz-
nej długości korytek. Do zestawień są dodawane także typowe 
akcesoria dodatkowe.

  CABLOFIL Korytka – drukowa-
nie kart katalogowych pdf. Zesta-
wienie pozwala na szybki podgląd 
lub wydruk kart katalogowych dla 
wszystkich korytek i akcesoriów 
użytych w projekcie. Wydrukowa-
ne karty mogą stanowić załącznik 
do dokumentacji.

Podsumowanie
Wykorzystywanie nakładki w pro-

cesie projektowania inwestycji po-
zwala na skrócenie czasu niezbędne-
go do wykonania projektu instalacji 
elektrycznych, a tym samym zwięk-
szy efektywność pracy. Proces projek-
towania w oparciu o oprogramowa-
nie CabloCad pozwoli na weryfikację 
jego funkcji. Krytyczne uwagi użyt-
kowników pozwolą na rozpoczęcie 
procesu ewolucji oprogramowania 
tak, aby stało się ono narzędziem pra-
cy projektantów.

Grzegorz Rokicki
LEGRAND


