
iCAD
Főbb jellemzők:

• 2D és 3D CAD csomag

• .dwg fájl alapú

• IntelliCAD® 8.3 as motorra építve

• Carlson Szoftver rajzoló- és feliratozó eszközök

• Állandó licenc

• Ingyenes technikai támogatás

A Carlson iCAD egy megfizethető áru CAD 
program, *.dwg fájl alapú, nagy segítséget 
nyújt a termelékeny számítógépes tervezé-
si munkafolyamatokban. A Carlson iCAD 
lehetővé teszi a mérnökök számára a ra-
jzok elkészítését, kivitelezési munkák során 
azok megtekintését.
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Általános:

• .dwg és .dxf fájlok megnyitása / men-
tése: Támogatja a 2017-es és korábbi 
formátumokat is.

• Nyomtatási lehetőséget: Nyomtatóra, 
illetve PDF készítése

• Google Earth: Import és Export KML/
KMZ

• Civil 3D: A Civil 3D egyéni objektumokat 
konvertálhatja szokásos CAD elemekké

• Xref: Kezeli a külső referenciákat
• Rajzolási segédprogramok: A funkciók 

tartalmazzák a helyesírás-ellenőrzést és 
- tisztítást

Szerkesztés:

• Vágólap: Rajzi elemek másolása, beille-
sztése

• Alapvető CAD szerkesztési funk-
ciók: mozgatás, másolás, törlés, eltolás, 
kivágás

• Szöveg: Szöveg szerkesztése, átmérete-
zése, elforgatása és mozgatása

• Vonallánc Segédprogramok: Simítás, 
átméretezés, elforgatás, mozgatás 

• Vonalláncok készítése vonalakból és 
ívekből, vonalak egyesítése vonallánccá 

• Kép: Kép méretezés, vágása, képminőség 
beállítása

Nézet: 

• Nagyítás: Ablak, középre, kiterjeszt
• 3D nézetablak: Rajz elemek 3D-s 

megjelenítése fényerő vezérlőkkel
• Kép Elforgatás: A terv elforgatás a rajzi 

megjelenítésnek megfelelően
• Megjelenítési sorrend: Az rajzi elemek 

megjelenítési sorrendjének vezérlése
• Fólia vezérlés: A fóliák tulajdonságainak 

és a megjelenítésnek szerkesztése

Rajzol:

• Szabványos CAD elemek: vonal, vo-
nallánc, kör, téglalap, ív

• Szöveg: Normál vagy Mtext szövegek 
készítése

• Sraffozás: Sraffozás Varázsló vagy Szab-
ványos CAD Sraffozás

• Kép: Számos formátumot támogat, be-
leértve .jpg, .tif, .sid, .png és .bmp

• Rajz stílus: Több előre meghatározott 
stílus, valamint van lehetőség egyedi rajzi 
stílusok készítésére

• Blokkok: Blokkok készítése, elhelyezése

Vizsgálat:

• Rajzfelügyelő: Megjeleníti a tulajdonsá-
gok eszköztippjét az egérmutatók moz-
gatásával a rajzi elemek felett

• Elem tulajdonságainak megjelenítése: 
fólia, ív, szög, távolság, adatok megje-
lenítése 

• Lista: A kiválasztott elemek adatainak je-
lentése

Beállítások:

• Opciók: a CAD motor beállításai
• Szimbólumkönyvtár: A beillesztendő 

szimbólumrajzok gyűjteményének keze-
lése

• Gyorsbillentyűk: Adja meg a paran-
cssori parancsikonok nevét a parancso-
khoz

• Eszköztár Beállítása: Az eszköztár 
elrendezéseinek kezelése 

• Objektumrögzítés: a CAD képer-
nyőválasztó rögzítési módok beállítása

Feliratozás: 

• Szög/Távolság: Parancs a vonalak 
hosszának, szögeinek feliratozására 

• Ív felírat: Parancs az ív adatainak felira-
tozására

• Területek: Parancsok a vonallal be-
határozott területek feliratozásához

Rendszerkövetelmények:

• Microsoft® Windows® 10, Windows 8, 
Windows 7, and Windows Vista® támo-
gatott

• 32 bites és a 64 bites rendszer is támo-
gatott

CARLSON EMEA BV  |   Markerkant 1338  |  1314 AN Almere  |  The Netherlands  |  +31 36 750 1781 (p)  |  EMEA@carlsonsw.com  |  www.carlsonsw.com


