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1 Lidt mere om læsbarhed og visuelle opdateringer 

Vi har prøvet at arbejde videre med at øge læsbarheden i både denne og seneste version. Efter 

brugermøderne er de to første punkter kommet i version 17: 

1.1.1 Ref.punkter i værktøjslinjen 

Referencepunkter kan slås til/fra vha knap i den lodrette værktøjslinje.  

 

1.1.2 Tynde streger på mekanisk side 

Symbolers 

streger er nu 

som standard 

tynde på mekanisk side, hvilket øger læsbarheden på siden. Funktionen slås til/fra for det aktuelle 

projekt under Indstillinger|Specialindstillinger. 

 

1.2 Overvejelser omkring fonte 

Vi har i de sidste par versioner arbejdet med at forbedre læsbarheden af projekterne. Det har givet 

et par ændringer af visning af hjælpeobjekter, både med og uden zoom, tykke og tynde streger. 

Men visning af tekster er – stadig – en udfordring. Vores egen font – pcschematic-fonten – trænger 

til en opdatering, måske kun af tallene, da de kan være svære at læse på skærmen. Læsbarheden 

af tallene er højest, når ref.punkter er slået fra. 

Selve fonten kunne dog også bruge en opdatering, men man kunne også gå en anden vej: vi har 

’leget’ lidt med hhv Arial og OSIfont, begge fonte er både letlæselige og ligner CAD-fonten. Arial 

har den fordel, at den kan tekst-genkendes af andre programmer, samt at den er installeret alle 

steder. OSIfonten, som er shareware, indeholder en masse forskellige sprog med hver sine tegn – 

som æ, ø, å. og ud over de europæiske sprog, også fx græsk, kinesisk og vietnamesisk. Problemet 

her er, at den ikke indeholder alle tegn, fx jordtegn. Men man må også skrive ’PE’, og at man lige 

nu selv skal hente en og installere den. 

Hvis du selv vil prøve, så led efter OSIFONT og vælg hikikomori82/osifont. Du skal hente den, og i 

PCSCAD.ini skal du tilføje fonten i sektionen med fonte. 

 

1.3 Opdatering af symboler 

Alle 60617-symboler er blevet 

opdaterede, sådan at teksternes 

placering og størrelse passer 

overens med standarden IEC 

60617 og IEC/ISO 81714-2 

(design af symboler).  

N er navne-delen, R er 

Reference, funktion, type etc. 

De har også fået det nye S-nr i 

selve symbolbeskrivelsen. 

1.3.1 Rediger symbol 

Når du redigerer symboler, så vær opmærksom på, at S.Navn er spejlvendt. Det er med vilje, og 

det er nødvendigt for at Komponentnavn med ref. betegnelser vises korrekt. 
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1.3.2 60617_2015 

Mappen 60617_2015 indeholder opdaterede symboler fra mapperne 

 EN 60617 

 DB 60617 

 IEC inst 

 ALARM 

I forbindelse med opdatering installeres mappen 60617_2015 og placeres i bunden af alias-listen.  

I forbindelse med en ny installation findes de fire ’gamle’ mapper ikke, men er erstattet af 

60617_2015.  

 

1.3.3 MISC_2015 

Mappen MISC_2015 indeholder opdaterede symboler fra mappen 

 DIV  

I forbindelse med opdatering installeres mappen MISC_2015 og placeres i bunden af alias-listen.  

I forbindelse med en ny installation findes den ’gamle’ mappe ikke, men er erstattet af MISC_2015.  

 

1.3.4 ANSI-symboler 

Antallet af symboler i ANSI-mappen er udvidet i forhold til version 17. 

 

1.3.5 HEAD - tegningshoveder 

Tegningshoveder med fornavnet PCS er blevet opdaterede, så de alle indeholder danske og 

engelske tekster. 

Teksterne er at finde i tegnings-

hovedernes tilstande, og betyder, 

at man ikke længere behøver at 

skifte tegningshoved i fm 

oversættelse af et projekt, men at 

man kan nøjes med at skifte 

tilstand. 

Hvis man udskifter tegningshoved i et eksisterende projekt, vil programmet automatisk vælge den 

første tilstand i tegningshovedet, som har den sprogkode, der er valgt under Indstillinger|System. 
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1.3.6 To små programmer til opdatering af alias-listen og tekstindstillinger  

I forbindelse med ændringer af symbolerne er der både lavet om på alias-listen og på 

tekstindstillinger. 

Mappernes placering i alias-listen har betydning for databasens søgning af symboler: databasen 

leder efter symbolers filnavne, og søger efter disse i symbolmapperne, i den rækkefølge de har i 

alias-listen.  

Tekstindstillingerne har betydning for, hvordan alle tekster i et (nyt) projekt eller et (nyt) symbol ser 

ud.  

’Gamle’ brugere, som ønsker at få de nye indstillinger, og ’nye’ brugere, som ønsker at bruge de 

gamle indstillinger, kan vælge at hente et lille program på vores hjemmeside. 

 

1.3.6.1 Installer – ’Nye symboler’ 

Denne opdatering får Automation til at bruge de samme symboler og tekstopsætning som en helt 

ny installation af Automation version 18. 

Der sker der følgende: 

 De nye mapper MISC_2015 og 60617_2015 bliver de nye standardmapper, dvs at din 

database kommer til at hente symboler herfra.  

De gamle mapper (DIV, EN60617, DB60617, INST og ALARM beholdes, men kommer 

længere ned i ALIAS-listen) 

Symbolerne i de nye mapper er ændrede: 

o alle tekster er nu 2.5 mm og sorte 

o tekstplaceringer er ændret, sådan at alle tekster står på venstre side af symbolet. 

 Dine tekstindstillinger (under Tekst/symbolstandarder) ændres sådan, at alle tekster bliver 

2.5 mm høje, dog kun hvis du aldrig selv har ændret dem. Ellers rører vi dem ikke. 

 

1.3.6.2 Installer – ’Gamle symboler’ 

Denne opdatering får Automation til at bruge de samme symboler og tekstopsætning som en 

tidligere installation af Automation, dvs tidligere end version 18. 

Der sker der følgende: 

 De gamle mapper DIV, EN60617, DB60617, INST og ALARM installeres, og de bliver sat 

som standardmapper, dvs at din database kommer til hente symboler herfra. 

Mapperne MISC_2015 og 60617_2015 beholdes, men kommer længere ned i ALIAS-

listen. 

 Dine tekstindstillinger sættes tilbage til de gamle indstillinger, såfremt du ikke har ændret på 

dem: 

o Streg- og symbolnavn: sort, 2.5 mm,  

o Type, varenr, funktion, reference: blå, 2.5 mm 

o Tilslutningsnavne: blå, 1.8 mm 

o Frie tekster og datafelter: blå, 1.8 mm 

o Signalreferencer: blå, 1.8 mm 

 

1.3.7 Opdatering af script til udskiftning af tekstfont 

Scriptet ’ChangeTextFont’ 

er blevet opdateret, sådan 

at man kan vælge mellem 

forskellige fonte.  
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2 Autogenererede mekaniske symboler - Panelbuilder 

Mekaniske symboler tager laaaang tid at lave, hvis de skal ligne. Og man kan ikke bare lige 

genbruge et symbol, selvom det ligner, da den nye komponent måske har andre eller flere eller 

færre tilslutningspunkter end den oprindelige komponent.  

Der er også forskellige ’stilarter’, fx ligner samme slags komponenter fra forskellige leverandører 

ikke hinanden på trods af, at det alene er type og fabrikat, som afviger. 

 

Vi arbejder med at kunne 

generere mekaniske symboler 

på baggrund af data i 

databasen. Første forsøg er 

gået ud over Panelbuilder, da 

der her er tale om ganske få 

komponenttyper. 

Om man vælger det ene eller 

det andet afgøres af en 

indstilling i modulet: 
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3 Komponentgruppering – nu også på mekanisk side 

Komponentgruppering har fået en knap, sådan at man skifte mellem at vise gruppering af 

diagramsymboler og mekaniske symboler. Tidligere har funktionen kun behandlet 

diagramsymboler, nu kan man gå direkte til den mekaniske side for at se de samme komponenter 

der. 

I dette eksempel er der på diagramsiden lavet en klemrække med 6 klemsymboler, på 2 triple-

klemmer, alle uden varenummer.  

På den mekaniske side er 

vist to #-symboler. Ved at 

gå til de mekaniske 

symboler, kan man nu 

tildele disse to symboler 

de rigtige komp. 

gruppenumre, sådan at 

programmet ved, at der er 

tale om de samme 

komponenter. Samme 

komponentgruppenr. på 

symbolerne betyder, at 

der er tale om samme 

komponent. Dvs at styk- 

og komponentlister bliver 

rigtige. 

Ved at dobbeltklikke på et 

gruppenummer, kan man 

’klikke sig op’ i nummer. 

Ved at trykke på ’øjet’ – 

eller ved at klikke én gang 

– på det enkelte symbol, 

hopper man ind på det i 

projektet. 

Symboler i grafiske klemplaner er grupperede, da man først genererer planen efter at resten er 

færdig. 
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4 Stregdatafelter 

Alle streger er ’født med’ stregdatafelterne Navn, Type, Varenummer, Funktion og Beskrivelse. 

Visning af ’Beskrivelse’ er kommet efter frigivelse af ver. 17. Beskrivelsen kommer fra databasen 

og der vises kun noget, såfremt der er valgt et varenummer, som findes i databasen. 

 

4.1 Opret egne stregdatafelter 

Man kan oprette egne 

stregdatafelter ved at gå i 

Indstillinger| Tekst/Symbol 

standarder under punktet 

Stregdatafelter. 

Man kan oprette en dataliste 

med værdier, og en af disse 

kan være standardværdi 

(default). 

 

 

 

 

 

4.2 Anvendelse af stregdatafelter 

Når datafeltet er oprettet, kan man tilføje det til 

en streg i projektet. 

Hvis datafeltet har en standardværdi, kommer 

den frem med det samme, ellers går man ind i 

feltets værdidel og vælger eller taster den 

ønskede værdi. 

Alle valgte værdier forbliver usynlige på siden, 

men kan kommer med i forskellige lister, fx en 

forbindelsesliste. 

Kun stregdatafelter med værdi gemmes i 

projektet. 

 

 

 

 

 

 

  

Side

Forrige side:

Næste side: 

Antal sider ialt: 

Sidst udskrevet:

Sidst rettet:

Siderev.:

Projektrev.:

Godk. (dato/init):

Konstr. (projekt/side): 

Tegningsnr.:

Sagsnr.:Projekttitel:

Kunde:

Sidetitel:

Filnavn:

Sideref.:

DCC: Målestok:

mit første 11

212015-10-13

PC|SCHEMATIC Automation

BM15

10

12

1:1

1 2 3 4 5 6 7 8

Forbindelsesliste med stregdatafelter
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5 Symboldatafelter 

Alle symboler er ’født med’ symboldatafelterne Navn, Type, Varenummer, Funktion og Beskrivelse. 

Visning af ’Beskrivelse’ er kommet efter frigivelse af ver. 17.  

 

5.1 Opret egne felter 

Man kan oprette egne 

symboldatafelter ved at gå 

i Indstillinger| 

Tekst/Symbol standarder 

under punktet 

Symboldatafelter. 

Man kan oprette en 

dataliste med værdier, og 

en af disse være 

standardværdi (default). 

Herudover er knapperne 

blevet erstattet af ikoner 

med hint-tekster. 

 

 

 

5.2 Anvendelse af symboldatafelter på symboler, del 1 

Når datafeltet er oprettet, 

kan man tilføje det til et 

symbol i projektet. 

Hvis datafeltet har en 

standardværdi, kommer 

den frem med det samme, 

ellers går man ind i feltets 

værdidel og vælger eller 

taster den ønskede værdi. 

Man kan også tilføje 

database-datafelter, 

sådan at information 

herfra direkte hentes ind 

på symbolet. 

Alle symboldatafelter 

bliver vist på siden.  
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5.3 Anvendelse af symboldatafelter på symboler, del 2 

Og når man har et datafelt på et symbol, så 

opfører det sig helt normalt, dvs at det kan flyttes 

og der kan ændres tekstegenskaber mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Skalerbar komponentdatadialog 

Størrelsen på Komponentdata 

nu kan ændres   

 

 

 

 

5.5 Beskyttelse mod ændring af navn 

Vi har tilføjet en ny tjekboks i 

Komponentdata. Hvis du krydser 

det af, bliver navnet dimmet og 

låst. 

 

 

 

 

 

5.6 Beskyttelse mod utilsigtet ændring af navn 

Hvis du dobbeltklikker på et symbolnavn, åbner programmet Komponentdata i stedet for 

Tekstdialogen. På den måde får du adgang til ’Alle’ knappen, som i ’Ændre navn på alle symboler i 

komponenten’.  
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6 Udvidede funktioner på datalister 

Streg- og symboldatafelter og alle andre datafelter kan hente deres værdier i små lister. Der er små 

ændringer i, hvordan disse lister fungerer i programmet. 

 

6.1 Standardværdier på datalister 

Man kan lave datalister til mange datafelter, sådan at det er let at vælge værdi i denne fremfor at 

taste hver gang. Nu kan man vælge standardværdi – og ændre den – i listen. Den valgte 

standardværdi får to @ foran sig i listen. 

Hvis siden allerede har en standardværdi via en skabelon, bliver denne opfattet som standard og 

kommer på listen for den aktuelle side. 

Man kan lave 

standardværdier på  

 sidetitel 

 fanebladstitel 

 projekttitel 

 projektdata 

 sidedata 

 symbol-

datafelter 

 stregdatafelter 

 

 

 

 

 

6.2 Fælles brug af datalister og formatfiler 

Datalister som fx 

standard sidetitler, 

er nu tilgængelige 

for fælles brug. 

Dette gælder også 

formatfiler, som er 

de filer der 

definerer hvad der 

eksporteres i lister 

til fil. 

Tidligere har de 

alene været 

tilgængelige på 

den enkelte pc. 

De kan i den 

forbindelse også 

placeres i sin egen 

mappe:  
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7 Objektgrupper 

En ny funktion, som giver mulighed for at få fat i en gruppe af objekter – symboler, streger, tekster 

– ved et enkelt klik. Dette kan bruges til at kopiere, flytte, slette eller udskifte en hel gruppe af 

objekter på én gang. 

 

7.1 Opret en objektgruppe 

Marker et område i projektet, højreklik og 

vælg Objektgrupper| Rediger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette åbner denne dialog, hvor 

man kan oprette selve 

Objektgruppen med et selvvalgt 

navn. 

Man kan se de forskellige 

symboltyper og symboldata. 

 

Gruppen kan vælges – så bliver 

alle objekter markerede på 

skærmen, den kan omdøbes 

eller ophæves. 

 

 

  



     Beskrivelse af nye funktioner 

 

Automation 18 

Side 15 

7.2 Deltegninger konverteres automatisk til en objektgruppe 

Når der tages 

deltegninger ind i 

projektet, bliver de 

automatisk oprettet 

som objektgrupper. 

Grupperne får navn 

efter deltegningen. 

Ved markering af en 

deltegning i 

dialogen, vises alle 

objekter i gruppen. 

Ved klik på et 

objekt, kan dette 

efterfølgende 

fjernes 

Markerede 

objektgrupper kan 

 Omdøbes 

 Ophæves 

 Udskiftes 

 

7.3 Redigere objektgruppen 

Ved at gå i en af tegnekommandoerne – symbol eller streg – og højreklikke på et objekt, kan du 

enten 

 Fjerne objektet fra 

gruppen 

 Vælge alle 

symboler/streger i 

gruppen 

 Vælge gruppen 

 Redigere gruppen 

 

 

Fjerne et objekt – sker direkte på ved klik på menupunktet. 

Vælge alle symboler/streger ’highlighter’ dem på skærmen, og man kan nu arbejde videre med 

dem. 

Vælge hele gruppen – for at kunne kopiere, flytte, slette den og være sikker på, at alt er med. 

Redigere gruppen viser en dialogboks, hvor du kan fjerne ét eller flere objekter på én gang.   
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7.4 Udskift objektgruppe 

Objektgrupper i projektet kan udskiftes med en anden objektgruppe eller med en deltegning. 

Højreklik på siden og vælg ’Vis 

objektgrupper…’ 

 

1. Vælg den objektgruppe du vil udskifte 

2. Vælg Udskift 

3. Vælg den deltegning, som skal erstatte den valgte deltegning 

4. Du kan nu vælge følgende 

a. Udskift den aktuelle gruppe (den valgte) 

b. Udskift alle grupper med samme navn på siden 

c. Udskift alle grupper med samme navn i projektet 

5. Klik herefter på Udskift og deltegningen(erne) udskiftes 

 

 

 

7.5 Deltegning eller ’almindelig’ objektgruppe 

’Udskift’ knappen bliver aktiv, når der er tale om en deltegning. Dvs at den ikke er aktiv, hvis du 

alene har grupperet symboler og streger på en side. 

En objektgruppe opfattes som en deltegning, når du placerer og tilføjer to indsætningspunkter i 

objektgruppen. Symbolet INSPUNKT.SYM findes i mappen DIV (eller MISC). 
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8 Referencebetegnelser 

 

8.1 Hvorfor referencebetegnelser 

 for at have et navn, som ikke kan 

misforstås 

 for at gøre det let at genbruge i 

projektet 

o ref.betegnelser er opbygget i en 

træstruktur, dvs at alle objekter 

indgår i overliggende objekter, 

og det er derfor er let at sætte 

objekter sammen, også fra 

forskellige leverandører 

 

 

8.2 Begreber 

aspekt: et sæt ’briller’: fx kan du se et projekt ud fra det funktioner, dets placeringer eller ud fra 

dets produkter. nogle gange ønsker du det ene, andre gange det andet. 

betegnelser: ’navne’ i de enkelte aspekter, fx –P1 er en komponent, som præsenterer information. 

præfiks: et kendetegn foran de enkelte betegnelser, som fortæller, hvor den hører hjemme: = + - 

for hhv funktion, placering og produkt 

pcs-begreb: undernavn: vores ’gamle’ måde at angive produktbetegnelser i to niveauer. Kan 

styres fra databasen, dvs øverste niveau har et varenummer. 

 

8.3 En eller flere referencebetegnelsessæt 

 Reference-
betegnelser 

Mulige grafiske visninger af hver betegnelse 

På én linje På hver sin linje 

Tre reference-
betegnelser; et 
ref.betegn.sæt 

=A1 

  

-B2 

+C3 

En reference-
betegnelse; et 
ref.betegn.sæt 

=A1-B2+C3 

  

To reference-
betegnelser; et 
ref.betegn.sæt 

=A1-B2 

 

 

+C3 

 

Vores standardopsætning vil være den øverste mulighed, dvs tre forskellige aspekter. 

Mange gamle projekter er – inde i maven på projektet – lavet med en ref.betegnelse, som i den 

midterste mulighed. 
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8.3.1 Skrivemåder i de enkelte aspekter 

Navne i de enkelte aspekter, kan skrives på følgende måder: 

Med præfikset som skilletegn mellem de enkelte niveauer:  -A1-B1-C1   

Med punktum som skilletegn mellem de enkelte niveauer: -A1.B1.C1 

Med mellemrum som skilletegn mellem de enkelte niveauer: -A1 B1 C1 

Uden skilletegn mellem de enkelte niveauer:  -A1B1C1  

 

8.3.2 Hvorfor flere aspekter 

 for at flere forskellige kan tale om det samme objekt ud fra hver sin forståelse. Nogle taler fx 

om funktioner, andre om placeringer, andre igen mest om produkter 

 når man er flere faggrupper er det vigtigt, at man kan adskille tingene. 

 separate aspekter gør det – oftest – lettere at overskue komplekse opgaver: så kan man 

nøjes med at kigge på funktioner eller produkter – og den ene er en ekstra information til den 

anden, som i ’nice to know’ 

 hvis man lader aspekter afhænge af hinanden – de er sammensatte – gør man det ofte lidt 

besværligt for sig selv … for hvad afhænger af hvad? placering af funktion eller …? 

 

8.4 Sådan læses referencebetegnelser på kredsskemaer 

Her er et par eksempler på, hvordan man kan vise referencebetegnelsen i kredsskemaer. Her vil 
man ofte placere referencerammer for overskuelighedens skyld. Når man læser objekternes 
referencebetegnelser, gælder det, at man læser aspekterne hver for sig. 

 

8.4.1 En referencebetegnelse med ét aspekt 

 

Objekt Ref.betegnelse 

Lampe -S1.P3 

Spole -S1.K7 
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8.4.2 En referencebetegnelse med flere aspekter 

 

Objekt Ref.betegnelse 

Lampe +S1-P2 

Spole +S1-K6 

  

Læg mærke til, at ref.betegnelsen på 
rammen afsluttes af præfikset for et 
andet aspekt.  

Dette betyder, at det skal sættes 
sammen med betegnelsen på 
komponenten, også selvom den er i et andet aspekt, altså et sammensat ref.betegn.sæt. 

 

8.4.3 Tre referencebetegnelser 

 

Objekt Ref.betegnelse 

Lampe =A1.C1/-B2.S1.P1/+C3.B3 

Spole =A1.C1/-B2.S1.K2/+C3.B3 

Lampe =A2/-P4/+C3.C5 

  

Læg mærke til den sidste lampe: >-
tegnet i f.m. flere aspekter betyder, at det 
ikke tager det fælles navn, som eller 
kommer enten fra siden ref.betegnelse 
eller fra referencerammen. 

 

 

8.5 Options-modul 

Options-modulet er et 

eksempel på, hvordan 

man også kan anvende 

reference-betegnelser, 

nemlig til at til-/fravælge 

optioner. 

Modulet er blevet udvidet 

med en mulighed for 

import og eksport af 

opsætning, dvs at man 

kan eksportere opsætning 

af forskellige færdige 

modeller. I dette tilfælde 

kunne det være med en 

indendørs betjening eller 

en udendørs betjening. 
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9 Hvordan fungerer referencebetegnelser i Automation 

Når du trykker på ikonet , kommer dette billede frem: 

Her kan du se de 

ref.betegnelser, der findes i 

det aktuelle projekt, opdelt i 

hhv Funktionaspekt, 

Placeringsaspekt og 

Produktaspektet. 

Du kan oprette betegnelser 

direkte under det enkelt 

aspekt, du kan importere en 

liste fra fx Excel, du kan vise 

betegnelserne i enten træ-

visning eller listevisning, slette 

betegnelser og endelig kan du 

redigere indstillingerne for, 

hvordan ref.betegnelser 

opfører sig i dit projekt. 

 

I ver. 18 er der kommet flere ændringer i måden, som ref.betegnelser fungerer på, bl.a. er det 

blevet muligt at tjekke, om visning af betegnelserne overholder reglerne i IEC 81346. 
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9.1 Format for ref.betegnelser 

På denne fane vælger du visningsformat for referencebetegnelserne. Der er to grundlæggende 

formater. 

9.1.1 En referencebetegnelse 

Du kan vælge at have ét 

sæt reference-betegnelser.  

Når man vælger dette, 

kommer betegnelsen til at 

stå på en linje i diagrammet 

og i lister.  

. 

 

9.1.1.1 Valg af aspekter 

Når du trykker på knappen 

Rediger kan du vælge hvilke 

aspekter, du ønsker at anvende 

og rækkefølgen af disse. 

 

 

 

 

 

9.1.1.2 Skilletegn 

Du kan vælge skilletegn 

mellem de enkelte 

niveauer. Standard er 

punktum, som det også har 

været tidligere. 

 

9.1.1.3 Referencerammer 

Hvis der er ref. rammer, vil de blive vist som i figuren. En ref. betegnelse på siden opfører sig på 

samme måde som en ref. betegnelse på en ramme. 

 

Objekt Ref.betegnelse 

Lampe +S1-P2 

Spole +S1-K6 

Læg mærke til, at ref.betegnelsen på 
rammen afsluttes af præfikset for det andet 
aspekt.  

Dette betyder, at det skal sættes sammen 
med betegnelsen på komponenten, også 
selvom den er i et andet aspekt, altså et 
sammensat ref.betegn.sæt. 

Du kan fravælge at vise dette præfiks, se afsnit 10.  
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9.1.2 Flere referencebetegnelser 

Du kan også vælge at have flere 

ref.betegnelser i et projekt. 

Når man har flere sæt, bliver de 

vist enten med et skilletegn 

imellem de enkelte sæt eller på 

hver sin linje. 

I lister vil de altid blive vist med 

skilletegnet (/). 

Du kan skifte visning på det 

enkelte symbol eller ref.ramme. 

 

 

 

 

9.1.2.1 Valg af aspekter 

Når du trykker på knappen Rediger kan du vælge hvilke aspekter, du ønsker at anvende og 

rækkefølgen af disse. Se billedet i 9.1.1.1. 

 

9.1.2.2 Skilletegn 

Du kan vælge skilletegn mellem de enkelte niveauer. Standard er punktum, som det også har 

været tidligere. Se billedet i 9.1.1.2. 

 

9.1.2.3 Referencerammer 

Hvis der er ref.rammer, vil de blive vist som i figuren. Husk, at en ref.betegnelse på siden opfører 

sig på samme måde som en ref.betegnelse på en ramme. 

 

Objekt Ref.betegnelse 

Lampe =A1.C1/-B2.S1.P1/+C3.B3 

Spole =A1.C1/-B2.S1.K2/+C3.B3 

Lampe =A2/-P4/+C3.C5 

 

Når der er flere ref.betegnelser i et projekt, så 
læses hver betegnelse for sig. Det betyder, at 
hvis der er forskelle mellem sidens eller 
rammens betegnelse og den betegnelse, der er på symbolet, så vil dette blive vist med >-tegnet. 
Der kan så være flere af disse tegn, da aspekterne læses hver for sig. 

Læg mærke til den sidste lampe: >-tegnet i f.m. flere aspekter betyder, at det ikke tager det fælles 
navn, som eller kommer enten fra siden ref.betegnelse eller fra referencerammen. 
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9.2 Eksport af lister 

Det format, du har valgt som visningsformat, vil også blive anvendt, når du eksporter en liste.  

 

9.3 Import af lister  

Når du importerer en 

liste, er det ikke 

sikkert, at den følger 

det samme format, 

som du har valgt 

som visningsformat. 

Du kan derfor vælge 

at opsætte det 

anderledes. 

Importformatet 

gælder for alle lister, 

der importeres: 

 lister med 

ref.betegnelser 

 plc-lister 

 komponentlister 

 filer til 

projektgenerering  

Når du importerer en 

liste skal du være 

opmærksom på, at den skal anvende standardpræfikser, hvis programmet skal kunne genkende 

dem som referencebetegnelser. Dette betyder, at selvom du ikke ønsker at vise præfikset i din 

færdige dokumentation, skal den være en del af dine lister. 

 

 

9.4 Generelle indstillinger 

Her er der ingen ændringer 

;-)  

Man kan vælge, om kabler 

får placeringsaspekt.  

Man kan vælge, om 

signaler og ledningsnumre 

får ref.betegnelser.  
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10 Åbn en gammel fil 

I tidligere versioner af Automation har det været muligt at vise ref. betegnelser på måder, som ikke 

har været fuld overensstemmelse med IEC 81346. 

Dette er også muligt i denne version. Der er to grunde til dette, den ene erm, at vi også ønsker at 

kunne understøtte andre standarder, den anden er, at vi ikke ønsker at ændre gamle projekter. Det 

nye er, at du nu kan se, hvor afvigelserne er i projektet, og at du med et enkelt klik kan rette dette 

ved ganske enkelt at tilføje eller fjerne et valg. 

 

Åbn en gammel fil 

Når du åbner en gammel fil, læser programmet projektets ref. betegnelser og fortolker disse og 

måden de er anvendt på. 

Generelt forudsætter vi, at ref. betegnelser i gamle projekter er på følgende måde: 

 skilletegn er punktum eller 

Store bogstaver efterfulgt af 

tal. I ver. 17 kunne du vælge 

mellem mulighederne, i 

ændre projekter er begge 

mulige 

 præfikser (=, + og -) er altid 

skilletegn 

Hvis der er afvigelser i den 

gamle fil i ft standarden, vil du 

se denne advarsel i 

Formatfanen. Gå til 

Standardfanen for at se hvilke 

afvigelser, der er. 

 

10.1 Generelle importformater 

Nogle af vore importformater er lettere at forstå, hvis du 

ser det gamle ver. 17 format: 

I ver. 17 var Visningsformatet det samme som ref. 

betegnelsesformatet, men nogle af mulighederne betyder 

faktisk noget, i ht IEC 81346. 

En ref. betegnelse på en linjer har kombinerede aspekter, 

en betegnelse på tre linjer har tre aspekter. Og hver 

metode har også nogle skriveregler. 

Vi importerer projekter, som har valgt ’Anvend fuld 

ekskludering af konkatenation’ som ’Kombinerede 

aspekter’. 

Dette medfører en afvigelse: ’Vis ikke præfiks efter 

ref.betegnelse på ref.ramme’.  
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Vi importerer uden ’Fuld ekskludering… ’ som 

’Adskilte aspekter’. 

Dette medfører en afvigelse: ’Vis ikke skråstreg 

mellem sæt’. 

Kombinerede aspekter med linjeskift er ikke 

tilladte i ht IEC 81346. Du kan tillade dette i dine 

projekter ved at vælge ’Linjeskift i kombinerede 

aspekter.’ 

Eller hvis dit gamle projekt var uden ’Fuld 

ekskludering… ’, så kan du tillade ’ Linjeskift efter 

individuelle aspekter’. 

Kort sat, ligegyldigt hvordan du har valgt 

opsætningen i dine gamle projekter, vil du se 

afvigelser i dine nye projekter. Du kan vælge at 

beholde dem, og så ser projektet ud som før, 

eller du kan vælge at fjerne afvigelsen og få 

visningen korrekt. Det er dit valg. 

Nedenfor finder du lidt flere beskrivelser af mulighederne. 

 

Hvis du ønsker at BEHOLDE disse indstillinger, så skal du gemme filen og fortsætte dit arbejde. 

Hvis du ønsker at ÆNDRE indstillingerne, så skal du ganske enkelt fjerne krydserne for afvigelser, 

hvorefter programmet ændrer filen. Dette sker også, hvis du skifter mellem en og flere ref. 

betegnelser. 
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10.1.1 Afvigelser med kombinerede aspekter 

Kombinerede aspekter, hvilket 

betyder et unikt navn eller 

betegnelse, som består af alle 

tre aspekter. 

Skrivemåderne er: 

 ALTID en linje, både i 

diagrammet og i lister 

 Præfiks for næste aspekt på 

ref.rammer og 

sidebetegnelser. 

 

10.1.2 Vis ikke tegn for ….  

Hvis du vælger denne mulighed vil du ikke se > tegnet foran den fulde reference betegnelse. > 

foran et symbolnavn betyder, at navnet er det fulde navn, at du ikke konkatenerer, dvs tilføjer eller 

navngiver sammen med, ref.rammens eller sidens betegnelse. 

10.1.3 Tillad linjeskift …  

Denne indstilling gør det muligt, 

at have linjeskift inden for en 

sammensat ref.betegnelse og 

lade visningen være som i 

gamle filer. Se de to nederste 

eksempler i 10.2. 

Hvis du ikke har afkrydsninger på Formatfanen betyder det, at dine standardindstillinger er en 

betegnelse uden linjeskift, men 

du har stadig muligheden for at 

vise ref.betegnelsen i flere linjer 

på enkelte symboler eller 

ref.rammer: 

 

10.1.4 Tillad ikke-standard præfikser 

Ikke-standard præfikser er alt andet end =, + og -. Standardpræfikser SKAL bruges ifm import af 

referencebetegnelser på lister. 

Når afkrydsningen ikke er lavet, viser programmet standardpræfikserne. Hvis du ønsker at 

anvende andre præfikser, skal du selv taste disse, når du opretter betegnelser, alternativt når du 

redigerer i importerede betegnelser.  
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10.2 Afvigelser med adskilte aspekter 

Adskilte aspekter betyder (op til) 

tre betegnelser for objekter: en 

funktions-, en placerings- og en 

produktbetegnelse. 

Skrivemåderne er: 

 aspekter er adskilte med en / 

eller et linjeskift 

 >-tegnet (fuld ref.betegn.) er 

pr aspekt og ikke for hele 

sættet. 

 

 

10.2.1 Vis ikke tegn for ….  

Hvis du vælger denne mulighed vil du ikke se > tegnet foran den fulde reference betegnelse. > 

foran et symbolnavn betyder, at navnet er det fulde navn, at du ikke konkatenerer, dvs tilføjer eller 

navngiver sammen med, ref.rammens eller sidens betegnelse. 

Når du har tre adskilte aspekter, har du tre ref. betegnelser, hvilket betyder, at du kan have op til 

tre > på objektet. Se 8.4.3. 

10.2.2 Vis ikke skråstreg mellem sæt 

Denne afkrydsning giver mulighed for at vise adskilte aspekter som kombinerede aspekter, hvilket 

betyder, at du kan skrive betegnelsen i en linje. På denne måde vil visning af ref.betegnelser se ud 

som i tidligere projekter. 

10.2.3 Tillad linjeskift efter individuelle aspekter 

Dette valg vil få visning til at være som i en af de to nederste eksempler i 10.2. 

10.2.4 Tillad ikke-standard præfikser 

Ikke-standard præfikser er alt andet end =, + og -. Standardpræfikser SKAL bruges ifm import af 

referencebetegnelser på lister. 

Når afkrydsningen ikke er lavet, viser programmet standardpræfikserne. Hvis du ønsker at 

anvende andre præfikser, skal du selv taste disse, når du opretter betegnelser, alternativt når du 

redigerer i importerede betegnelser.  
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10.3 Opret referencebetegnelser 

Du kan importere en liste fra fx Excel. Der er en eksempelfil (ref-designations_dk.xlsx) med 

programmet. Hvis du gør dette, skal filen følge det format, du har valgt under 9.3. Det gælder også, 

at de enkelte aspekter SKAL have et standardpræfiks (=, + eller -) for at de kan importeres. 

Du kan også oprette 

betegnelser direkte i 

vinduet: 

Du kan taste en 

betegnelse af gangen, 

men du kan også taste 

fx =2.2.2 og så vil 

programmet selv 

oprette både =2, =2.2 

og =2.2.2 selv. Dette er 

nyt, og skulle spare lidt 

tid. 

 

 

 

10.4 Vis som liste – nu uden Rediger 

Man kan vise ref.betegnelser på listeform, men det er ikke længere 

muligt at redigere betegnelserne her. 

 

 

10.5 Start et nyt projekt 

Når du starter et nyt projekt, har vi valgt at standard er 

 tre adskilte referencebetegnelser 

 punktum er skilletegn 

 ingen afvigelser. 

  



     Beskrivelse af nye funktioner 

 

Automation 18 

Side 29 

11 Parsnoet kabel – hvordan kan dette håndteres 

Her er brugt tre par fra det samme kabel: 

Ledernavnene viser Parnummer.Ledernummer. 

Dette er oprettet i selve kabeldefinitionen i 

databasen. 

 

 

11.1 Ny funktion i Komponentguiden 

Når du opretter et kabel med Komponentguiden 

kan du nu indlæse en fil. 

Når du trykker på knappen, vil den kigge efter 

*.cbl-filer. *.-cbl-filer indeholder lister for 

kabelledernavne eller farver, og du har ofte kun 

brug for ganske få filer. 

Det er også muligt at redigere i disse filer.  
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12 Liste over kendebogstaver med hints 

Man kan hente en liste med 

kendebogstaver med 

beskrivelser ind, sådan at man 

kan bruge den, når man 

placerer et symbol. 

Symboler kommer stadig med 

forslag til navne, ligesom 

komponenter også gør det, 

men det kan give et hurtigt hint 

om, hvad bogstavet står for. 

Knappen kommer automatisk, 

når filen NameList.sdd findes i 

PCSELCAD-mappen.  

Format for filen: 

Navn;Info1;Info2. 

 

 

 

 

13 Eksport af dwg/dxf-filer 

Det har været et ønske at man 

kunne eksportere datafelter fra 

PCSCHEMATIC-tegningen til et 

andet format (dwg/dxf) for at 

kunne interface til 

dokumentstyringsprogrammer 

som fx MDoc. 

Der er tilføjet en fane i 

MAPTOOLS, hvor man kan 

mappe pcs-filens datafelter til 

de datafelter, man vil anvende i 

dokumentstyrings-programmet.  
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14 Udvidet installationsrutine  

Vi har fået flere licenstyper, og der er af og til spørgsmål til disse, når du/I skal installere 

programmet. Her kan du se to af de nye trin:  

Vi skelner alene 

mellem hardware- 

eller software-

nøgle her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du valgt softwarenøgle (standardnøgle fra nu), har du disse valg: 

Aktiveringskoden 

har du fået på en 

mail, eller den 

kommer. Hvis 

dette er tilfældet, 

bliver du sendt 

igennem de 

nødvendige trin 

for at bruge den. 

Jeg har valgt 

mulighed 3, da 

jeg allerede har 

en nøgle og 

derfor ikke har 

brug for at 

installere eller 

aktivere den igen.  

Mulighed 4 med 

licensserver 

svarer til en netlicens med usb-nøgle. 
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Her er valgene, 

hvis du har valgt 

usb-nøgle: 

Standard 

licensnøgle er for 

dig, som har din 

egen nøgle, som 

sidder i din pc. 

Netlicensnøglen 

er for dig, som 

har en flydende 

licens, som 

placeres i en 

server. 
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15 Småtingsafdelingen  

Hvert år er der forskellige små forbedringer i programmet; dette års småting vises her: Nogle af 

dem findes måske allerede på din maskine: har den to ** er det kommet til efter brugermøderne 

sidste år, og er derfor allerede i version 17. 

 

15.1 Valg af listekriterier 

Når du vælger kriterier for en liste, kan du nu få hjælp: 

Når du vælger et datafelt, kommer der en liste op med de anvendte værdier i projektet. Her er valgt 
feltet ’Navn’, og der kommer en liste op over anvendte navne i projektet. 

Dette kan nu bruges som hjælp til at indtaste et kriterie med et joker-tegn. 

Dette gælder felterne Navn, Type, Varenummer, Funktion og referencebetegnelse. 

Kriterierne kan anvendes både på lister i projektet og til Lister til fil.  

Kriterierne kan også gælde tilbehør.  

 

 

 

 

15.2 IO-statustype i PLC-liste 

Datafeltet IO-statustype kan nu 

komme i PLC-listen. 
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15.3 Krydsende streger 

Når streger krydser, kan man nu få 

enten en åbning i stregen, buer eller 

bare et kryds som hidtil. 

 

 

 

Du laver indstillingen 

under Markør/Skærm: 

 

 

15.4 Større fangområde på små symboler 

Fangområdet, dvs den lysegrønne ’kasse’ rundt om symbolerne, er blevet større, så det skulle 

være lettere at fange terminaler og signaler (små symboler) 

 

15.5 Sidetabs kan få farve 

Det er muligt at tildele en 

farve til den enkelte side: 

højreklik på sidetab’en og gå 

i Farve. 

 

 

 

15.6 Mere overskuelig visning af siders tilstand 

Tilstandstitel har nu fået sin egen kolonne i sidemenuen, ligesom farver også kan ses og vælges 
via sidemenuen. 
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15.7 Indstillinger – specielle indstillinger 

De to valg gemmes i 

programmet og ikke i 

projektet. Husk at 

trykke Anvend for 

hvert valg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.8 Udvidelse af printerdialog 

Der er to ekstra valgmuligheder ifm udskrift, 

nemlig 

 Udskriv alle ikke-listesider 

 Udskriv alle sider uden tilstande 

Derudover kommer der en advarsel inden lister 

opdateres. 

 

 

15.9 Streger med data i Objektlister  

Alle streger med 

data vises nu i 

Objektlisteren 

(F7).  
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15.10 Nye ikoner ved projekt- og sidedatafelter 

Projekt- og sidetitel har fået ny ikon for oprettelse af datalister: 

 Indsæt datafelt 

 Rediger datafelt 

 Fjern datafelt 

 Dataliste for 

datafelt 

 Fjern ubrugte 

datafelter 

 Flyt datafelt op 

 Flyt datafelt ned 

Disse funktioner var tidligere kun tilgængelige med højreklik. 

Ikonerne for Gem som standard, Eksportér til fil og Importér datafelter fra fil er flyttet og står forrest 

i rækken her. 

 

15.11 Nedenstående højre-kliks-funktioner er gjort synlige 

Funktionerne neden under har været ’hemmelige’, men nu er de gjort synlige. 

 

Overførelse af valgt 

tilstand for primært og 

sekundært 

tegningshoved til andre 

tegningshoveder. 

 

Overførelse af valgt side 

funktion til andre sider. 

 

 

Overførelse af valgt 

læseretning til andre 

sider. 

 

Overførelse af valgt 

listeindstilling til andre 

sider. 
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15.12 Ny funktion i Koordinatdialogen 

Når man skriver koordinater i koordinatdialogen er 

det nu muligt at klikke Næste, sådan at man kan 

fortsætte sin tegning uden hver gang at skulle 

klikke i koordinat-linjen elle taste <Ctrl-I>. 

 

 

 

 

 

 

15.13 Nye datafelter 

Feltet Beskrivelse har hidtil kun været på Styk- og komponentlister. 

Det er nu tilføjet Klem-, Kabel- og PLC-lister, sådan at man få det på selve klemmen, kablet eller 

PLC’en i listen. 

Tilføjelsen er kommet både i Liste til fil og i Indsæt datafelt. 

 

15.14 Projekt information 

Projektinformation, som findes 

ved højreklik på siden, viser nu 

antallet af brugte symboler og 

tilslutninger 

Der tælles efter samme regler 

som ved begrænsninger i 

Automation 40 og Automation 

200, dvs at der ikke tælles 

terminaler, kabler, 

signalsymboler, 

ledningsnumre og 

datasymboler.  

Den første mekaniske side 

tælles heller ikke med. 

 

 

15.15 Alle demofiler i ny mappe 

Vi har flyttet alle vore demofiler i en ny(oprettet) mappe: projekt/demo. 
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16 Mine noter 
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Side 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


