
Instrumente de asistenţă 
pentru proiectare
Configuratoare, software dedicat şi documentaţie tehnică pentru accelerarea  
activităţii de proiectare.



nVent.com/HOFFMAN    |    www.eldon.com 3INSTRUMENTE DE ASISTENŢĂ PENTRU PROIECTAREnVent.com/HOFFMAN    |    www.eldon.com2 INSTRUMENTE DE ASISTENŢĂ PENTRU PROIECTARE SUB REZERVA MODIFICĂRII FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Cuprins 

Soluţii de dulapuri industriale pentru dumneavoastră  ...............................................................4 

Instrumente de asistenţă pentru proiectare pentru dumneavoastră  ......................................5

Încercaţi configuratorul de produse simplu de utilizat de la nVent HOFFMAN .................... 6

Economisiţi timp cu biblioteca nVent HOFFMAN pentru EPLAN  ............................................8

Pentru proiectarea mecanică sunt necesare schiţe proprii  ................................................... 10

Utilizaţi soft-ul nostru de control termic  .................................................................................... 11

White papers de la nVent HOFFMAN vă ajută sa aprofundaţi chestiuni specifice . .......... 12

Mai mult ajutor pentru lucrul eficient cu dulapurile industriale  ............................................. 13

Contrapanouri

Posibilităţi nelimitate cu o gamă largă de produse şi asistenţă pentru proiectare.

Sistem de 
închidere

Uşi Împământare Lumini19’’ Managementul 
cablurilor

Profiluri Plăci 
inferioare şi 
superioare

Fixare Ridicare

Controlul termic AccesoriiDulapuri 
industriale Cofrete Cutii 

terminaţie
Interfaţă  
om-maşină



nVent.com/HOFFMAN    |    www.eldon.com 5INSTRUMENTE DE ASISTENŢĂ PENTRU PROIECTAREnVent.com/HOFFMAN    |    www.eldon.com4 INSTRUMENTE DE ASISTENŢĂ PENTRU PROIECTARE SUB REZERVA MODIFICĂRII FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Misiunea nVent HOFFMAN   |   Oferirea celei mai bune soluţii posibile

Soluţii de dulapuri industriale  
pentru dumneavoastră

Instrumente de asistenţă pentru proiectare

În această broşură veţi găsi o prezentare generală a majorităţii instrumentelor de 
asistenţă pe care nVent HOFFMAN le oferă pentru soluţiile de proiectare ce implică 
dulapuri şi cofrete. Scopul este de a vă prezenta modalitatea prin care ne dorim să 
optimizăm procesul de proiectare pentru dumneavoastră.

Toţi cei care lucrează pentru nVent HOFFMAN împărtăşesc valori comune ce pot fi 
rezumate prin dorinţa de a fi un partener de afaceri cu care se colaborează uşor. Ceea 
ce înseamnă că mereu va fi oferit cel mai bun serviciu posibil pentru a asigura livrarea 
produsului potrivit, la momentul şi în locul potrivit, la un preţ competitiv.

Să fim un partener de afaceri cu care se colaborează uşor înseamnă şi că oferim 
instrumente şi informaţii pe site-urile noastre web locale, care vă ajută în activitatea de 
proiectare.

Puteţi accesa instrumente, cum ar fi configuratoare, schiţe în orice format propriu, fişe 
tehnice ale produselor, instrucţiuni de montare (inclusiv animate), o bibliotecă 2D şi 3D 
pentru EPLAN, white papers şi software pentru control termic.

Oferta standard complexă de produse nVent HOFFMAN este dezvoltată pentru a se 
potrivi în multe medii şi aplicaţii diferite.
Aceasta include dulapuri industriale şi cofrete din oţel şi oţel inoxidabil, console, 
sisteme interfaţă om-maşină, cofrete din poliester, dulapuri din aluminiu pentru mediul 
exterior şi cutii de terminaţie din oţel, oţel inoxidabil şi plastic, plus soluţii de control 
termic şi al cablurilor.

Fiecare linie de produse cuprinde o varietate de construcţii care, combinate cu o gamă 
vastă de accesorii, fac posibilă crearea unor configuraţii diferite. Toate construcţiile 
din cadrul unei linii de produse sunt proiectate în jurul unei singure platforme şi, prin 
urmare, toate accesoriile pot fi utilizate pentru orice dulap industrial sau cofret din 
respectiva linie, indiferent de material. Astfel, se simplifică proiectarea şi asamblarea 
devine mai rapidă. Dulapurile şi cofretele sunt utilizate, de regulă, în multe medii 
diferite pentru aplicaţii precum distribuţia energiei electrice, automatizare şi control şi 
construcţii de utilaje.

Modificările pot fi efectuate cu uşurinţă
Serviciul de personalizare Expres de la nVent HOFFMAN este disponibil în centrele de 
service locale din toată Europa şi cuprinde prelucrarea produselor universale standard, 
livrate în câteva zile.

Personalizarea avansată se efectuează în fabrica noastră şi include realizarea de 
orificii, filetare, decupaje, rezistenţă crescută la coroziune, culori personalizate, panouri 
imprimate, geamuri transparente, fante de ventilaţie, bolţuri sudate şi multe altele. 
Se oferă întotdeaunatimpi de execuţie competitivi , împreună cu servicii cum ar fi 
certificarea şi depozitarea produselor modificate.

nVent HOFFMAN vizează trei factori pentru dezvoltare 
Factorii nVent HOFFMAN de dezvoltare (asamblarea rapidă, protecţia optimă şi 
designul atractiv) asigură livrarea unor dulapuri şi cofrete optime, care corespund exact 
cerinţelor.

 � Asamblarea rapidă a dulapurilor şi a cofretelor nVent HOFFMAN se realizează 
cu uşurinţă şi economiseşte timpul personalului de asamblare. De exemplu, se 
estimează că se pot economisi 12 minute timp de asamblare când se asociază 
două dulapuri combinabile, comparativ cu modelele tradiţionale. Timpul de 
asamblare se reduce atunci când se utilizează panouri laterale cu fixare prin clic, 
suporturi pentru asociere cu fixare prin clic sau sisteme cu profile cu fixare prin 
clic pentru o varietate de accesorii. În cele mai multe cazuri, nu sunt necesare 
unelte sau piuliţe încastrate.

 � Protecţia optimă este de o importanţă capitală deoarece un dulap este utilizat 
pentru a proteja componentele electrice montate la interior, precum şi persoanele 
din apropierea dulapului. nVent HOFFMAN oferă protecţie ridicată împotriva 
factorilor externi datorită unui sistem de închidere puternic şi unor garnituri cu 
absorbţie redusă a apei. Un exemplu este gama de dulapuri combinabile standard 
care pot fi optimizate la IP66. Un alt exemplu sunt dulapurile din oţel inoxidabil 
316 care sunt prevăzute cu o garnitură de silicon pentru optimizarea protecţiei în 
medii solicitante.

 � Şi design-ul este important. Se iau în considerare toate aspectele de formă, 
potrivire şi funcţionare pentru a optimiza dulapurile şi accesoriile şi pentru a crea 
cea mai bună experienţă posibilă pentru utilizator, un aspect plăcut şi atrăgător.

Conţinutul acestei broşuri este 
structurat în patru părţi:

Configuratoare

 � Produse standard

 � Produse personalizate

Proiectare electrică

 � EPLAN P8 2.6 sau mai recent, 
macrocomenzi 2D

 � EPLAN Pro Panel, 
macrocomenzi 3D

Proiectare mecanică

 � 100 de formate de schiţe proprii

Asistenţă

 � Control termic

 � White Papers

 � Instrucţiuni de montare animate

 � MyEldon  
(zona pentru clienţi 
nVent HOFFMAN)

Produse STANDARD

Personalizare EXPRES

Personalizare AVANSATĂ

Oferta de produse nVent HOFFMAN 
cuprinde o gamă complexă de produse 
şi accesorii standard, cu posibilităţi de 
modificare prin Personalizare Expres şi 
Personalizare avansată.
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Instrumente de asistenţă   |   Configurator

Încercaţi configuratorul de 
produse simplu de utilizat de la 
nVent HOFFMAN

Configuratorul nostru de produse vă permite să specificaţi exact dulapurile de care 
aveţi nevoie pentru a încorpora componente şi echipamente. 

Configuratorul este integrat în zona pentru clienţi nVent HOFFMAN, 
MynVent HOFFMAN, şi permite configurarea dulapurilor standard şi personalizate şi a 
accesoriilor.

Pentru a ne asigura că nu există erori, am integrat şi capacităţile şi limitările noastre 
de producţie în configurator. Acest lucru înseamnă că numai opţiunile care pot fi 
gestionate în procesul nostru de fabricaţie pot fi selectate atunci când specificaţi un 
dulap industrial sau un cofret personalizat.

Configuratorul generează cotaţii rapid şi fără probleme. Sistemul este inteligent, astfel 
încât atunci când încercaţi să selectaţi un accesoriu care nu corespunde cu dulapul sau 
cofretul selectat, sistemul va oferi numărul de articol corect.

Configuratorul este simplu de utilizat şi urmează un proces logic:

 � Dulapurile şi accesoriile necesare sunt selectate într-o secvenţă de configurare 
directă, în care pot fi specificate, de asemenea, cerinţele de personalizare pentru 
finisare, montare sau prelucrare.

 � După ce toate detaliile sunt introduse în sistem, se creează un document de 
cotaţie corespunzător printr-un singur clic;

 � Preţul cotat include toate condiţiile comerciale specifice;

 � Pentru a plasa o comandă, singurul pas necesar este furnizarea numărului cotaţiei 
generat în procesul de configurare;

 � Comenzile repetate pot fi plasate cu uşurinţă, deoarece în sistem se salvează o 
înregistrare a fiecărui articol, inclusiv toată documentaţia tehnică.

Toate cotaţiile create în sistem sunt salvate automat în MynVent HOFFMAN şi pot fi 
accesate oricând. 

Scanaţi codul pentru a 
accesa MynVent HOFFMAN:
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Instrumente de asistenţă   |   Proiectare electrică

Fiecare dulap disponibil în 2D este structurat în mai multe vederi, inclusiv partea 
frontală, contrapanoul, partea superioară şi cea inferioară, partea dreaptă şi 
partea stângă.

Toate accesoriile cu o singură poziţie de montaj se adaugă automat dulapului 
printr-un singur clic. Cele care au mai multe poziţii se introduc utilizând o reţea 
inteligentă, care poate fi amplasată de exemplu pe tiparul de orificii al cadrului 
dulapului industrial.

Fiecare macro 3D este disponibil în două variante cu uşi cu balamale pe stânga 
şi pe dreapta. Astfel se economiseşte timp, deoarece macro-urile nu trebuie 
reprelucrate dacă se modifică poziţionarea implicită a uşii. Macro-ul 3D conţine 
nivelul optim de complexitate pentru a evita expunerea detaliilor irelevante care 
complică munca.

Managementul pieselor componente cuprinde toate datele relevante şi fiabile, cum 
ar fi referinţe pentru articol şi EAN, certificări, fişe tehnice, dimensiuni şi greutăţi, 
spaţiu de montare şi multe altele. Accesoriile sunt incluse în Managementul 
pieselor componente şi sunt asociate cu dulapul relevant.

Sunt definite restricţii pentru a evita operaţiuni de prelucrare incompatibile care ar 
putea cauza avarierea produsului sau a maşinilor care efectuează modificările.

Accesoriile care necesită prelucrarea dulapului includ un tipar de prelucrare 
pentru a reduce timpul şi a evita erorile. Un exemplu este pregătirea pentru 
montarea ventilatoarelor cu filtru.

Economisiţi timp 
cu biblioteca 
nVent HOFFMAN 
pentru EPLAN

Componentele cum ar fi circuitele 
electronice, procesoarele de semnal 
digital, microcontrolerele şi PLC-urile 
utilizate pentru sistemele de control sunt 
amplasate, în mod normal, într-un dulap 
sau un cofret pentru a le proteja în medii 
solicitante.

Probabil folosiţi CAE, care poate include 
EPLAN. Această aplicaţie software a 
început ca instrument pentru proiectarea 
electrică tradiţională, dar după lansarea 
unui nou program de completare, numit 
Pro Panel, proiectarea electrică şi cea 
mecanică au fost combinate.

Una dintre numeroasele iniţiative din 
cadrul nVent HOFFMAN, pentru a ajuta 
la procesul de proiectare, este biblioteca 
pentru EPLAN care contribuie la 
economisirea timpului. Biblioteca include:

 � Macro-uri 2D pentru EPLAN P8 
versiunea 2.6 sau mai recentă;

 � Macro-uri 3D pentru programul de 
completare Pro Panel;

 � O bază de date completă pentru 
managementul pieselor cu informaţii 
tehnice, fişe tehnice şi liste de 
accesorii relevante pentru fiecare 
dulap.

Când utilizaţi această bibliotecă, veţi 
putea mări şi mai mult productivitatea 
activităţii de proiectare. Construirea 
panourilor va deveni, de asemenea, mai 
eficientă.

Scanaţi codul pentru a 
accesa pagina EPLAN a 
nVent HOFFMAN:



nVent.com/HOFFMAN    |    www.eldon.com 11INSTRUMENTE DE ASISTENŢĂ PENTRU PROIECTAREnVent.com/HOFFMAN    |    www.eldon.com10 INSTRUMENTE DE ASISTENŢĂ PENTRU PROIECTARE SUB REZERVA MODIFICĂRII FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Instrumente de asistenţă   |   Proiectare mecanică

Schiţe proprii pentru proiectare mecanică 

Când un dulap trebuie modificat sau introdus într-un desen de proiectare al unei 
maşini sau al unui sistem, este necesară o schiţă proprie. nVent HOFFMAN oferă 
peste 100 de formate proprii pentru a vă uşura munca de proiectare. 

Este adesea necesar să se creeze o schiţă a unui dulap standard care trebuie 
modificat, fie prin adăugarea de accesorii şi/sau piese, fie prin modificarea unora 
dintre caracteristicile dulapului. Aceste modificări sunt efectuate în mod normal de 
nVent HOFFMAN sau, ocazional, de clienţii noştri.

Schiţele proprii sunt ideale atât pentru constructorii de maşini, când dulapul va fi 
integrat în designul maşinii, cât şi pentru inginerii care trebuie să amplaseze dulapul 
într-un anumit loc.

Schiţa proprie poate fi convertită pentru aplicaţia CAE dorită, cum ar fi AutoCAD 
Electrical sau SEE Electrical.

nVent HOFFMAN oferă atât schiţe de complexitate scăzută, cât şi ridicată, pentru a 
asigura satisfacerea oricărei cerinţe de proiectare. Pentru a alege o schiţă, accesaţi 
site-ul web nVent HOFFMAN, selectaţi calitatea de care aveţi nevoie, iar apoi alegeţi 
schiţa necesară dintr-o listă derulantă care afişează toate formatele de schiţe 
disponibile.

nVent HOFFMAN lucrează cu modele parametrice care pot produce orice format de 
schiţă proprie la diferite niveluri de detaliu pentru aplicaţiile CAD, dintre care unele 
sunt prezentate în lista din dreapta. Oferim peste 100 de formate proprii în mai multe 
versiuni pentru a satisface toate cerinţele dumneavoastră. Pentru a descărca un 
format de schiţă proprie, nu trebuie decât să accesaţi eCatalogul nVent HOFFMAN şi 
să selectaţi articolul necesar.

Instrumente de asistenţă   |   Asistenţă

Utilizaţi soft-ul nostru de control termic

La dimensionarea echipamentelor de răcire sau de încălzire pentru dulapuri electrice, 
soft-ul este utilizat pentru a defini o soluţie care asigură în interiorul dulapului o 
temperatură care nu trece sub sau peste limitele impuse.

Soft-ul calculează cerinţele pentru controlul termic, inclusiv disiparea căldurii în cadrul 
dulapului, componentă cu componentă şi generează soluţii atât pentru aplicaţiile în 
mediul exterior, dar şi interior.

Acesta recomandă o gamă de dispozitive de reglare şi măsurare a temperaturii sau 
umidităţii, cum ar fi aparate de aer condiţionat, schimbătoare de căldură, ventilatoare 
cu filtru, răcitoare cu vortex, radiatoare, termostate şi higrostate. Acesta ia în 
considerare dimensiunile dulapului, dar şi condiţiile de mediu în care va funcţiona.

Iată câteva caracteristici:

 � Funcţiile „Salvare” şi „Încărcare”;

 � Prezentare model îmbunătăţit pentru datele de putere;

 � Sunt detaliate motivele pentru care o soluţie nu poate fi creată;

 � Rezultatele privind încălzirea se împart în „Este necesară pentru a evita 
condensarea” şi „Este necesară pentru a menţine temperatura internă peste 
temperatura minimă necesară”;

 � Selector de tensiune pentru răcitoare şi încălzitoare;

 � Selector de accesorii pentru răcitoarele de tip Vortex.

După ce instrumentul a obţinut toate datele relevante şi a finalizat calculele, se oferă 
documentaţia detaliată privind încălzirea şi răcirea necesare.

Pe scurt, soft-ul de control termic 
de la nVent HOFFMAN va realiza 
următoarele:

 � Va grăbi procesul de proiectare şi 
dimensionare a produselor;

 � Va ajuta la evitarea 
supradimensionării şi 
subdimensionării;

 � Va prezenta o soluţie optimă de 
control termic pentru proiectul în 
cauză;

 � Va asigura că evaluările generate 
de instrument sunt conforme cu 
cerinţele IEC-60890 şi IEC-61439.

Scanaţi codul pentru 
a accesa instrumentul 
de control termic de la 
nVent HOFFMAN:
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Instrumente de asistenţă   |   Asistenţă

White papers de la nVent HOFFMAN vă 
ajută sa aprofundaţi subiecte specifice

Există mai multe probleme care îi pot face pe ingineri să se gândească de două ori 
la selectarea şi specificaţiile dulapurilor. În white papers, care sunt disponibile pe 
site-urile noastre web locale, am cumulat o serie de informaţii amănunţite privind 
subiectele legate de utilizarea dulapurilor.

Permanent se publică white papers noi, dar puteţi găsi câteva exemple în lista de mai 
jos.

 � Împământare: Acest document abordează împământarea şi rolul său în protejarea 
personalului şi echipamentelor, asigurând integritatea dulapurilor;

 � Asociere şi ridicare: Acest document prezintă sarcina maximă care poate fi 
ridicată pentru dulapuri de sine stătătoare şi asociate;

 � Medii cu risc seismic: Acest document enumeră diverse configuraţii de dulapuri şi 
performanţele lor atunci când acestea sunt amplasate în zone seismice şi în medii 
cu vibraţii puternice;

 � Capacitatea de încărcare: Acest document defineşte sarcina maximă permisă 
pentru dulapuri, incluzând contrapanourile, panourile şi profilurile pentru dulapuri 
industriale şi cofrete;

 � Personalizare avansată: Toate posibilităţile de personalizare disponibile oferite 
sunt prezentate în acest document. Exemplele includ dimensiunile speciale 
disponibile pentru fiecare gamă, plus limitările care există din cauza procesului 
de fabricaţie sau a certificărilor nVent HOFFMAN. Alternativele de personalizare 
descrise includ prelucrarea, finisarea, montarea, asamblarea şi panourile 
imprimate; 

 � Informaţii tehnice: Acest white paper cuprinde informaţii generale privind 
dulapurile, cum ar fi avantajele şi dezavantajele diferitelor materiale, gradele de 
protecţie conform diferitelor standarde, cele mai uzuale certificări etc.;

 � Calcularea gradului de disipare a căldurii: Diferenţa dintre temperaturile 
exterioare şi cele interioare poate fi calculată pentru fiecare dulap în parte luând 
în considerare instalarea , de exemplu individuală, la nivel, pe perete, precum 
şi căldura disipată în interiorul dulapului. Pe baza rezultatelor, puteţi determina 
dacă este necesară răcirea activă. Acest white paper explică metoda de calcul şi 
prezintă tabele pentru fiecare gamă de produse. Tabelele arată căldura maximă ce 
poate fi disipată în interiorul dulapului pentru a limita creşterea temperaturii la 20º 
K;

 � Sistemul de închidere: Acest document prezintă sistemul de închidere 
nVent HOFFMAN pentru dulapuri industriale şi cofrete şi modul în care acestea 
pot fi combinate cu diversele inserţii disponibile la nVent HOFFMAN sau cu cele 
oferite de alte companii;

 � Sistemul de vopsire electrostatică: În acest white paper veţi afla mai multe despre 
procesul standard de vopsire electrostatică de la nVent HOFFMAN. Acesta 
descrie nivelul de rezistenţă la coroziune atins, testele periodice efectuate pentru 
garantarea unei calităţi constante şi multe altele. De asemenea, sunt enumerate 
şi descrise alte tipuri de vopsire electrostatică disponibile la cerere, cum ar fi 
vopsirea electrostatică pentru medii dure.

Scanaţi codul pentru a 
accesa white papers de la 
nVent HOFFMAN.
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„MynEldon” este arena digitală de la nVent HOFFMAN

La nVent HOFFMAN, zona online pentru clienţi se numeşte MynVent HOFFMAN. 
Este disponibilă pe toate site-urile noastre web locale şi oferă funcţii excelente şi 
multe instrumente digitale uşor de utilizat, atât pentru clienţii existenţi, cât şi pentru 
cei potenţiali. Veţi găsi acolo un configurator de produse pentru dulapuri standard 
şi personalizate, precum şi o serie de informaţii utile despre dulapurile şi accesoriile 
nVent HOFFMAN.

Instrucţiuni de montare animate pentru lucrări de asamblare optimizate

Instrucţiunile clare sunt utile pentru orice personal de asamblare şi vor contribui la 
o asamblare mai rapidă, fără erori. Puteţi găsi instrucţiunile de montare animate pe 
canalul nostru de YouTube la „Instrucţiuni de montare nVent HOFFMAN”. 

Mai mult ajutor pentru lucrul eficient cu 
dulapurile industriale

Instrumente de asistenţă   |   Asistenţă
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