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Projeto para Linha de Energia Aérea
ELECTRA é um poderoso software de projeto em CAD para 
linhas aéreas de energia, que combina fluxos de traba-
lho de produção de projeto e documentação para pro-
jeto de distribuição elétrica. Fornece ferramentas sofis-
ticadas para projeto e análise, para otimizar projetos de 
redes de transmissão em planta e no perfil. A produção  
detalhada e abrangente de documentação é suportada pela 
solução de software Electra.

Usado para Projeto de linha de energia aérea

Plataformas CAD 
suportadas

AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D 
2013 to 2019; BricsCAD V15 to V18; 64-bit

Idiomas  
suportados

English, Portuguese, Slovenian

Padrões  
suportados

EN 50423-3-21 
EN 50423-1

Product  
Internet page

www.cgs-labs.com

Projeto do modelo do terreno 3D 
Electra suporta múltiplos dados digitais de terrenos trazidos por in-
strumentos topográficos, tecnologias Lidar, fotogrametria e outros 
formatos de dados. Electra inclui sua própria ferramenta de criação 
digital de terreno para modelar superfícies 3D para geração de múlti-
plos projetos de linhas de transmissão em planta e perfil.

Fluxos de trabalho fáceis de usar e suporte 
a alterações dinâmicas de dados
Com seus recursos fáceis de usar, fluxos de trabalho e ferramentas de 
análise de dados do projeto, o Electra fornece ao usuário uma ferra-
menta abrangente para gerenciar requisitos complexos de projeto da 
maneira mais produtiva. Atualização automática de  dados de planta 
e perfil permite que o usuário crie ou edite facilmente a geometria e 
os componentes da linha de transmissão. Padrões da indústria e cálculos 

Electra inclui biblioteca de cabos e parâmetros de carga que podem 
ser definidos e personaliza dos pelo usuário. Cálculos de catenária 
e ferramentas de análise de sag-tensão permitem ao usuário proje-
tar, editar e otimizar as linhas de transmissão em completo acordo. 
Electra está em conformidade com as normas EN 50423-3-21 e EN 
50423-1.

Sag-tensão e parâmetros de carga
Parâmetros pré-definidos de carga e valores de sag-tensão permitem 
que os usuários produzam projetos rápidos enquanto as opções de 
edição e personalização proporcionam projetos confiáveis de linha 
de transmissão, específicos do cliente ou das normas em cada país. 



Vantagens do Electra
Suporte ao trabalho 
em equipe
Os projetos podem ser di-
vididos de forma muito efi-
ciente entre vários membros 
da equipe, que podem tra-
balhar simultaneamente.

Aplicação CAD nativa
Electra é totalmente integra-
do ao ambiente CAD. Todos 
os dados são armazenados 
em um ou mais arquivos 
DWG. Os desenhos podem 
ser modificados com co-
mandos CAD em qualquer 
estágio do projeto, ofere-
cendo total flexibilidade no 
processo de projeto.

Escolha da plataforma 
CAD
O Electra pode ser instalado 
sobre AutoCAD, AutoCAD 
Civil 3D, AutoCAD Map 3D 
ou BricsCAD, onde a funcio-
nalidade permanece sempre 
a mesma. Estas opções de 
plataforma CAD oferecem 
ao cliente Electra a possibili-
dade de otimizar seu “Custo 
de propriedade” sem sacri-
ficar as habilidades da fun-
ção.

Fluxo de trabalho  
intuitivo 
O fluxo de trabalho da 
Electra segue consistente ao 
processo padrão de projetos 
na engenharia, que conduz 
intuitivamente o projetista 
desde o início até o acaba-
mento bem-sucedido do 
projeto.

Fácil de aprender e 
usar 
Faixas de opções bem estru-
turadas, menus e diálogos 
simples, permitem um 
aprendizado rápido para o 
usuário de primeira vez, en-
quanto as opções na caixa 
de ferramentas e na linha 
de comando são oferecidas 
para a conveniência dos 
usuários experientes. 

Manuseio de grandes 
conjuntos de dados
Electra é capaz de lidar com 
grandes projetos com linhas 
de energia muito longas, em 
segundos. 

Suporte para normas 
locais de projeto
Electra está disponível em 
vários idiomas, e suporta os 
padrões específicos do país 
e layouts de desenho. Os 
clientes Electra têm o direito 
de usar qualquer versão es-
pecífica ao país do softwa-
re, caso desenvolva projetos 
para outros países.

Análise de dados de projeto
O Electra fornece análise de distância de segurança entre linhas de 
transmissão e terreno, permite a exibição de vários cálculos de afun-
damentos de tensão sob diferentes condições de temperatura e for-
ças de tração. Também suporta verificações de distâncias de seguran-
ça visuais entre condutores.

IInteroperabilidade da infraestrutura
Ferramentas de análise de infraestrutura existentes fornecem aos pro-
jetistas informações abrangentes relacionadas à infraestrutura exis-
tente, com a qual o novo projeto está relacionado. Outras alturas de 
interseção com linhas de transmissão, estrada, ferrovia e informações 
de outros objetos que cruzam, objetos projetados com informações 
de layout e perfil, e muito mais. Dados de objetos ao longo da linha 
de transmissão e outras informações estão disponíveis nas ferramen-
tas do Electra.

Relatórios de dados 
do projeto e docu-
mentação
Relatórios de distâncias/span, 
sag e tensão são incluídos, além 
de documentação detalhada dos 
layouts de plantas e perfis, com 
desenhos adicionais, rotulagem 
e outras possibilidades que são 
suportadas pela solução Electra.



Suporte a dados GIS
Integração com a funcionalida-
de Autodesk MAP 3D é supor-
tada pelo Electra para gerenciar 
dados espaciais de infraestrutu-
ra tanto existentes quanto no-
vos. Também suporta a exporta-
ção de novos dados de linhas de 
transmissão para arquivos shp, 
ASCII ou outros formatos de 
banco de dados.

Desenho
Electra fornece todas as possibi-
lidades de desenho para entre-
gar dados de projeto em várias 
formas e atende às exigências de 
plotagem.

Flexibilidade 
O programa permite modifi-
cações interativas e alterações 
devários parâmetros para o cál-
culo e edição de linhas aéreas de 
energia.

Suporte à  
plataforma CAD
Electra opera nas plataformas 
AutoCAD e AutoCAD Civil 3D de 
2019 a 2013. E também opera 
em BricsCAD V18 a V15.

Escritório Central Europa / 
Slovenia

CGS Labs d.o.o.

Brnčičeva ulica 13
SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Internet: www.cgs-labs.com
email: info@cgs-labs.com
Tel: +386 1 235 06 00

Escritório Germany

CGS Labs GmbH

Egerstrasse 2
65205 Wiesbaden, Germany

Internet: www.cgs-labs.de
email: info.de@cgs-labs.com
Tel: +49 611 71678230

Escritório USA

CGS Labs representante

11700 SW 67th Ave
Portland OR, 97223, USA

Internet: www.cgs-labs.com
email: info@cgs-labs.com
Tel: +1 503 708 3708

Escritório Brasil

CGS Labs representante

Rua Perpétua Telles, 11
90460-120 Porto Alegre, RS

Internet:www.portalgraphics.com.br
email: graphics@gcg.com.br
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