Gør det nemt
Nyttig information til
tavlebyggere
www.siemens.dk/icp

Gør det nemt
Nu er produktoplysninger og hjælpeværktøjer,
som især tavle- og maskinbyggere kan have stor
gavn af, samlet på ét sted.
Det nye site hedder ”Integrated Control Panel”
www.siemens.dk/icp
På sitet finder du blandt andet:

Find produkt og se lagerstatus.
Få hjælp til korrekt produktvalg.
Konvertér til nye Siemens produkter.
1. Søg og find produkter
Her finder du direkte adgang til Siemens Industry
Mall, hvor du kan se priser, lagerstatus m.m. Der er
desuden mange forskellige konfiguratorer, som
hjælper dig til at finde det rigtige produkt eller f.eks.
konfigurere en komplet maksimalafbryder. Siemens
Mall giver også mulighed for nem konvertering fra
andre fabrikater via konverteringsværktøjet. Her
indtastes blot type- eller varenummer på komponenten, som ønskes konverteret.

Alle data til projektering samlet et sted
2. Data til CAE og CAD programer
Mangler du information til et tegneprogram findes
de sandsynligvis her. Søg i databasen og find komplette samlinger af filer som 2D & 3D tegninger,
EPLAN makroer, datablade og billeder.

Certifikater, manualer og
applikationseksempler
3. Certifikater & manualer
Få adgang til tekniske dokumenter på komponenterne
såsom manualer, installationsvejledninger, firmware
opdateringer m.m. Desuden er alle certifikater
samlet her, så når du skal bruges et marine certifikat
eller UL certifikat, så er det her du finder det.

Produktsupport
4. Support og teknisk assistance
Link til forskellige support funktioner som Siemens
Online Support og Siemens Forum, hvor du finder
spørgsmål og svar på mange forskellige emner.

Alle oplysninger til styklister
CAx data download
5. Download af Cax data
Adgang til Siemens download center, hvor du selv
kan sammensætte den pakke af information, du
har brug for i projektet. Du vælger produkter og
udvælger herefter, hvilke data du vil have såsom
billede, 3D tegning, datablad, certifikater, udkoblingskurver m.m. Alle data vil så blive leveret i en
ZIP-fil, så det er nemt at håndtere.

Anlægsspecifikke manualer
6. Sammensæt din egen dokumentation
Mulighed for at sammensætte en hel manual, hvor
der kan oprettes struktur med foldere og underfoldere. De kan f.eks. indeles efter produkter eller
dokumentationstype, indeholdende vejledninger,
tegninger eller certifikater. Hele manualen kan
herefter ekporteres til f.eks. et PDF dokument.

On-line Support App
7. Apps til iOS og Android
Direkte links til download af Siemens Industry
Online Support App. App’en giver mobiladgang til
tekniske data, certifikater, tegninger m.m. på
komponenter. Der kan enten indtastes type nr.
eller ved hjælp af enhedens kamera kan komponentes QR kode scannes, og på den måde kan
du komme direkte ind til alle dokumenter, der
vedrører komponenten.

Engineering software
8. Design software fra Siemens
Her findes links til forskellige software fra Siemens,
som kan hjælpe med at designe dit elektriske anlæg.
Softwaren Sizer kan udvælge frekvensomformere ud
fra forskellige brugerdata. Simaris pakken indeholder
programmer, hvor du kan tegne og projektere hele
installationen inkl. maksimalafbrydere, kabler, tavler
m.m. Alt dokumentation kan udskrives i åbne
formater som Word og Excel. Komplette tegninger
udarbejdes i PDF eller DWG format.
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