BIJLAGE: MODULES CAESY_PROCESS®
EFD Interface
Deze module is de koppeling tussen het CAD-pakket en de databases van CAESY. Automatische
leidingverwijzingen en controletemplates van instrument-, equipment- en leidingnummers zijn aanwezig.
Equipmentblokken worden uit de equipment databases automatisch op de P&ID’s geplaatst.

Pipe Index
Deze module verwerkt alle leidinggegevens. Het programma bevat zoek-, kopieer- en wijzigfuncties. De
gegevens zijn uit te printen op zelf te definiëren overzichtslijsten. Ook kunnen gegevens uit verschillende
bestandsformaten worden geïmporteerd.

Equipment Index
Deze module verwerkt alle equipmentsgegevens. Het programma bevat zoek-, kopieer- en wijzigfuncties. De
gegevens zijn uit te printen op zelf te definiëren overzichtslijsten. Ook kunnen gegevens uit verschillende
bestandsformaten worden geïmporteerd.

Instrument Index
Deze module verwerkt alle instrumentgegevens en DCS I/O gegevens. Het programma bevat zoek-, kopieeren wijzigfuncties. De gegevens zijn uit te printen op zelf te definiëren overzichtslijsten. Ook kunnen gegevens
uit verschillende bestandsformaten worden geïmporteerd.

Instrument Calibration
Deze module bewaakt de status van instrumenten. De levensloop en de locaties van instrumenten worden
met behulp van deze module geregistreerd. Het programma bevat zoek-, kopieer- en wijzigfuncties. De
gegevens zijn uit te printen op zelf te definiëren overzichtslijsten.

Datasheet
Dit is een module voor het maken van gestandaardiseerde specbladen van instrumenten, equipment,
leidingen, kabels en motoren. Deze datasheets (specbladen) kunnen gegevens bevatten van de fabrikanten
®
alsook procesgegevens uit de overige CAESY_process modules.

CableTool
Deze module verwerkt alle kabelgegevens die in een industriële omgeving voorkomen. Het programma bevat
zoek-, kopieer- en wijzigfuncties. De gegevens zijn uit te printen op zelf te definiëren overzichtslijsten. Ook
kunnen gegevens uit verschillende bestandsformaten worden geïmporteerd. Koppelingen met TermiTool en
PowerTool zijn mogelijk.
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TermiTool
Deze module is voor het genereren en reviseren van bedrading-, klem- en rangeergegevens. Het stelt direct
klemmenlijsten samen. Met dit programma kunt u zowel automatisch als handmatig rangeren. Alle lijsttypen,
kabelsoorten, adercoderingen en beleggingspatronen zijn zelf te definiëren. Het programma bevat
uitgebreide invoercontroles en geeft door een slimme manier van gegevensmanagement mogelijkheid tot het
snel en toch accuraat genereren van de bovenstaande gegevens. TermiTool kan gekoppeld worden aan
CableTool.

PowerTool
Deze module is voor het beheren van gegevens van voedingsverdelers, motoren, transformatoren en andere
verbruikende apparaten in een industriële omgeving. De gegevens zijn uit te printen op zelf te definiëren
overzichtslijsten. Meerdere aandrijvingen op één voedende lade en meerdere lades naar één aandrijving zijn
mogelijk. PowerTool kan gekoppeld worden aan CableTool.

Inspectie NEN 3140
Deze module is voor het administreren van periodieke inspecties van voedingsverdelers volgens de NEN 3140.
Het programma genereert inspectielijsten en rapporten per te inspecteren onderdeel van de installatie.
Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens die zijn opgebouwd met PowerTool. Het programma voorziet in het
bijhouden van een historisch overzicht van de uitgevoerde inspecties. Inspectie NEN 3140 en PowerTool
vormen samen één module.

Loopgenerator
Deze module genereert vanuit zelf te definiëren standaard instrument- en motorloops gegevens uit
respectievelijk de Instrument Index en PowerTool en klemgegevens van TermiTool.

Hook-up Generator
Vanuit standaard zelf te definiëren standaard instrument hook-ups worden vanuit gegevens van de
Instrument Index montagetekeningen gegenereerd.

DrawingTool
®

Alle tekeninggegevens welke automatisch gegenereerd worden door andere CAESY_process modules worden in
deze module beheerd. Tevens kunnen ook externe tekeninggegevens worden verwerkt. De module kan ook
registratie en uitgifte doen van uw tekeninggegevens. Ook is door een koppeling met MultiScript® omzetten
van tekeninggegevens naar uw standaard mogelijk.

Status Management
Deze module houdt nieuwe, gewijzigde en verwijderde gegevens projectmatig bij. U kunt zelf definiëren
welke gegevens moeten worden geregistreerd. Tevens kunnen er in deze module projecten worden
aangemaakt en verwijderd.

Configurator
®

In deze module configureert u alle bestanden van de overige CAESY_process modules. Voor de velden welke
standaard in de CAESY bestanden voorkomen kunt u templates definiëren. Samen met de Status
Management kan de module via een inlogmogelijkheid toegangsrechten bewaken.
®

Voor meer informatie over CAESY_process en de mogelijkheden tot een vrijblijvende demonstratie kunt u
contact opnemen met onze afdeling sales via 0118-419911 of sales@csh4u.nl
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