SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter underveis. I motsetning til SolidWorks
Routing, er det ingen bibliotekfiler. Dette konseptet tillater ubegrenset frihet og fleksibilitet i rørdesign.
Solidplant nytter kraften fra SolidWorks og knytter det sammen med et sømløst spesifikasjon program for design av anlegg og
rørsystemer. Resultatet er det nyeste anleggsdesign systemet på markedet. Vi kan ta steget fra 2D designverktøy med begrensede muligheter, til SolidPlant med ekte 3D modeller og et bredt utvalg avanserte funksjoner rett i hendene til ingeniøren.
SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

Det viktigste elementet i et system som designer anlegg er hvordan grafikken jobber mot databasen. Vi forstår at røringeniøren ikke ønsker å bruke mye tid på å lage og håndtere en database. Å forberede en database med enorme mengder data vil
tradisjonelt kreve stor innsats fra flere disipliner for å sikre høy nøyaktighet i prosjektet.
SolidPlant SpecCreator er et utmerket verktøy hvor en ingeniør enkelt kan forberede et prosjekt uten å gå på kompromiss med
nøyaktighet. «Gjør det riktig første gang!»

Oppretting av en ny katalog er ofte en tidkrevende jobb. SpecCreator enheten kan eksportere hvilken som helst eksisterende
katalog som er tilgjengelig, til Excel format. Du kan endre og modifisere dataen og deretter importere det inn igjen. Funksjonen
for å importere kataloger hjelper deg også med å importere nye kataloger etter de er forberedt i Excel. Denne funksjonen hjelper også med å linke riktig kolonne til gjeldene format.

En trinn for trinn prosedyre der grensesnittet hjelper deg med å definere rørspesifikasjoner for prosjektet på en enkel måte,
uten å gjøre feil. Deretter kan spesifikasjonen brukes i prosjektet eller endres for å tilfredsstille designerens mål.

SolidPlant3D er integrert i grensesnittet til SolidWorks som en tilleggsmodul. Når du starter prosjektet i SolidPlant3D så får du
frem all informasjon fra SpecEditor i prosjekt treet på høyre side. Dermed har du full oversikt over komponenter som skal inn i
sammenstillingen, samt hvilke deler som allerede er satt på plass.

SolidWorks har gode funksjoner for å lage stål strukturer. SolidPlant gir deg på toppen av dette et nytt verktøy. Siden det kan
være svært tidkrevende å modellere stålstrukturer, så har SolidPlant laget noen maler for å gjøre denne prosessen enklere og
raskere. Det følger med maler for trapper, spiral trapper, stiger, rekkverk, fagverk/takstol, gangbaner, platformer, transportbånd og rørbruer. Brukergrensesnittet er intuitivt og enkelt å bruke. Det eneste som skal defineres er dimensjoner i respektive
bokser i grafikken, deretter blir modellene hurtig generert av SolidPlant.

Som om ikke det var nok, siden modellen er en SolidWorks modell, kan brukeren endre alle mål siden det er en parametrisk
modell. Dette vil spare mye tid, spesielt for rørdesigneren som gjerne bruker disse komponentene som referanse.

Funksjonen tar utgangspunkt i fleksibiliteten fra SolidWorks mate-funksjoner i assembly, der SolidPlant legger til rette for den
enkleste måten å plassere røroppheng og innfestinger. Med ferdig definerte maler er det bare ett par klikk for å plassere og
endre innfestingene i ditt design.

SolidWorks er et utmerket verktøy for å lage utstyrsmodeller. Med SolidPlant på toppen får vi maler for å generere et utvalg
typiske komponenter som tanker, horisontale og vertikale fartøy, varmevekselre, pumper og tårn.
SolidPlant støtter også import av 3D utstyr fra andre formater som IGES, parasolid m.m.
SolidPlant har et helhetlig verktøy for å definere dysekoordinater. Dette er nøkkelen til den automatiske og nøyaktige rørgenereringsfunksjonaliteten

SolidPlant har utviklet solid system for å generer rør mellom komponenter. Smarte funksjoner som automatisk generering av
flens med bolter gjør at jobben er enklere enn noen gang. Koblingen med prosjektdata som ble lagt inn i SpecGenerator gjør at
vi unngår feilproduksjon, da hvert rør er ferdig spesifisert med tilkoblingslokasjoner og dimensjoner.

SolidPlant gir mange alternativer til brukeren for å øke fleksibiliteten og effektiviteten når det skal lages rørsystemer.
Tradisjonell metode:
Vi kan bruke den tradisjonelle metoden med å kombinere manuelle og automatiserte teknikker for å lage rør mellom komponenter.
«Smart Route»:
En unik funksjon som heter «Smart Routing» gjør at rør kan genereres på et veldig enkelt vis. Man trenger bare å høyre-klikke
på en rør TAG i prosjekttreet og velge «SmartRoute». Alle koblingene ligger lagret i spesifikasjonen av prosjektet slik at vi kan
være sikre på at riktige komponenter blir koblet sammen.
Automatisk rørgenerering:
Denne metoden lar designeren velge den beste banen og lage rørsystemer med høy hastighet. Ett par klikk fra dyse til dyse er
alt som skal til for å generere rør basert på spesifikasjonen i prosjektet.
«Smart Fitting»:
Med denne funksjonen kan man i SolidPlant forlenge eller koble til nye grener på et rør. Funksjonen vil automatisk legge inn
riktig type kobling og oppdatere rørsystemet.
Andre avanserte funksjoner:
For å lage et godt og sofistikert rørdesign så har vi behov for flere verktøy. SolidPlant har utviklet flere funksjoner som hjelper
designeren med å løse komplekse systemer enklere og med høyere nøyaktighet. Noen av disse funksjonene er:
«Sloped pipe»
«Stub in»
«Pipe adjustment»
«Pipe jogging»
«Pipe with Insulation»
«TAG finder»

Det ferdige 3D designet kan deretter brukes for å generere fullverdige ISOgen tegninger. Alt gjøres med enkle menyer hvor vi
definerer hvilke informasjon som skal komme med på tegningene.

SolidPlant er et ekte spesifikasjonsstyrt system der alle komponenter blir generert ut fra databasen, noe som leder til at stykklistene som genereres pålitelige og nøyaktige. Stykklistene kan genereres ut fra både strukturer, utstyr og rørsystem i fleksible
formater. Det er også funksjonalitet for å eksportere til Excel.
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