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NIEUWE FUNCTIES

 3D STEP bestanden genereren
 Footprints maken voor afwijkende componenten met
asymmetrische, verschillend gevormde en willekeurig
gepositioneerde aansluitingen.

VERBETER UW GEHELE LIBRARY






Migratie naar een IPC-compliant library
5000 unieke fabrikant package codes (download)
Overgang van Inch naar Metrisch
Pas eenvoudig consistentie toe aan uw libraries.
Kwaliteit van de CAD Library verbeterd.

ELK CAD FORMAAT
ROTATIES
Classes

IPC, Fabrikant aanbevolen, Gebruikers definieerde

 Genereer consistente kwaliteit, elimineer overbodig
werk, en vermijd onnodige kosten voor het migreren
van libraries.
Maak het allemaal mogelijk in één tool, geheel
on-afhankelijk van het CAD formaat!

PAD VORMEN

Rechthoek

Langwerpig

FOOTPRINT ELEMENTEN

D-Vorm

Afgeronde Rechthoek

JEDEC AFMETINGEN

In de planning: IPC-2581, VUTRAX,
AutoTRAX, Proteus, en meer…

Neem contact op voor een demonstratie of een offerte:
NOVATRACE PCB Design
Tel : +31(0)524-222 453

www.novatr ace.nl

PCB LIBRARY EXPERT

D E B E S T B E T A A L B A R E E N K W A L I T AT I E F H O O G W A A R DI G S T E F O O T P RI N T G E N E R A T O R I N D E M A R K T

Wijzig een van de vele voorkeuren en bouw uw gehele library
in slechts enkele seconden!
 Eenheden (mils, micrometers, inches en millimeters)
 Pad vormen: rechthoek (afgerond), langwerpig, D-vorm
 Rotatie (pin 1 boven, links, rechts of beneden)
 Origin (centrum of pin 1)
 Omgeving (Least/Nominal/ Most of gebruikers-afhankelijk)
 Silkscreen lijndiktes en Pad tot Silkscreen clearance
 Minimum Pad tot Pad - of Pad tot Thermische pad clearance
 Reductie pasta-masker van thermische pads
 Soldeermasker opening of een gedefinieerd Soldeermasker
 Silkscreen en Assembly lijnen toewijzen aan een
nominale of maximale component body
Centrale opslagplaats van uw PCB library gegevens.
Eenvoudig library beheer, gecreëerd door verschillende mensen
met verschillende vaardigheden, op één centrale plek in uw
netwerk. Eenvoudig toegang om footprint data te bekijken,
zoeken of te controleren met de GRATIS Footprint Expert.
Nauwkeurige bibliotheek gegevens binnen handbereik.
Voeg nieuwe component gegevens, zoals package of hoogte,
toe aan uw database in een handomdraai! Sorteer de gegevens
op een attribute veld of op eigen gedefinieerde velden. Of laat
de gegevens georganiseerd zoals in een van de tientallen
meegeleverde component families.
Minimaliseer de kosten voor productie en assemblage.
Door het creëren van kwalitatief hoogwaardige designs
reduceert u het aantal uren en bespaart u kosten op onnodige
re-designs.

Wordt snel een PCB libraries expert
Ongeacht uw kennisniveau, met PCB Libraries, maakt u
hoogwaardige PCB libraries die er uitzien alsof ze gemaakt zijn door
professionals met jarenlange ervaring.
Specifieke library parameters per afdeling of klant.
U kunt eenvoudig constraints, rules of gebruikers voorkeuren
aanpassen, ongeacht uw eisen. Zodat iedereen dezelfde consistente
en kwalitatieve footprints maakt, alsof ze door één en dezelfde
professional gemaakt zijn.
Migreer razend snel libraries naar een ander CAD formaat.
Footprint Expert exporteert naar de meest gebruikte CAD-tools.
Wilt u uw libraries in een ander CAD-formaat? Open de "master"library in de Footprint Expert en druk op export!
Maximaliseer zowel de kwaliteit als de efficiëntie.
Footprint Expert belooft, dat uw kwaliteit en efficiëntie van uw
library werk zal toenemen. Alleen gaat hierbij het één niet ten koste
van het andere!
Een oplossing die zichzelf terugverdient , vaak na 2 of 3 projecten!
PCB Footprint Expert creëert library onderdelen in een fractie van de
tijd vergeleken met handmatige bewerking. Tijdens het creëren van
een footprint zijn er veel aspecten die de kwaliteit ervan bepalen.
PCB Footprint Expert calculeert en genereerd alles automatisch
volgens de laatste IPC normen tot in de fijnste details.

FREE Footprint Expert at www.novatrace.nl
(sommige hierboven genoemde functies gelden na aankoop)

