
„Otázky na nasledujúcich stranách sú zachované v pôvodnom znení“



Ako a kde sa dá vytvoriť ďalšie strany? resp. je možné exportovať
schému (viacstranovú) do PDF?

• Ak schéma je väčšia ako 1 strana, je možné v PneuDraw vytvoriť ďalšiu stranu nasledovne:

• Symbol presunieme vedľa výkresu funkciou 
drag and drop.

• Presunutím symbolu sa nám vytvorí ďalšia 
strana s mriežkou

• Kliknutím na Rám sa opätovne vytvorí rám 
výkresu



Ako a kde sa dá vytvoriť ďalšie strany? resp. je možné exportovať
schému (viacstranovú) do PDF?

• Taktiež je možné schému exportovať do PDF alebo iného formátu

1. krok 2. krok 3. krok



Je možné kombinovať PneuDraw výkres s elektrickou schémou.

• Z časti áno. PneuDraw predovšetkým slúži na kreslenie pneumatických schém



Je možné importovať výkres napr do eplan alebo engineering 
base?

• Výkres z PneuDraw je možné exportovať vo viacerých formátoch:

• E-Plan používa rozhranie, ktoré priamo podporuje importovanie výkresov vo formáte DXF.



Ja len pripomienka, či bude niekedy vytvorená aj priamo aplikácia
pre PneuDraw alebo to bude riešené vždy len online.

• Konfigurátory a PneuDraw postupne prechádzajú do online „sveta“ 

• Jednotlivé konfigurácie tak môžete spraviť na stránke: etools.smc.at 



Aj ked som prihlaseny pod svojim uctom , nedokazem ulozit
projekt na cloud. -priblizovanie je chaoticke kedze skratkou ctrl a 
kolieskom priblizujem cely prehliadac

• Ukladanie projektov závisí od naplnenia vyrovnávacej pamäte prehliadača „cache“. Preto je
potrebné udržiavať voľnú vyrovnávaciu pamäť prehliadača.

• Skúsiť sa opätovne prihlásiť na svoj účet.

• PneuDraw funguje ako aplikácia v prehliadači, preto na priblíženie a oddialenie výkresu je potrebné 
použiť tlačidlá znázornené „lupa +“ a „lupa –“



Ako je môžem overiť funkčnosť zapojenia (simulácia). Vopred Vám
ďakujem za odpoveď.

• V PneuDraw programe nie je funkcia simulácie zapojenia. 

• PneuDraw overuje kompatibilitu zapojených prvkov navzájom. (závit nástrčnej spojky vs. závit na 
ventile)

• Na overenie funkčnosti zapojenia a simulácie slúži program SMC AutoSim.



xxx

• Potešil nás aj takýto názor alebo otázka, na ktorú, žiaľ nevieme zodpovedať.




