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Recursos e vantagens do ProfiCAD 
Software de CAD Elétrico 

 
 

Esta ferramenta de projeto pode ser aplicada a: 
 
 Metalurgia 
 Eletricidade 
 Sistemas hidráulicos 
 Construção 
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O ProfiCAD foi projetado para o desenho de esquemas elétricos e 
eletrônicos, diagramas, esquemas de circuitos de controle, além de 
poder ser usado para esquemas pneumáticos, hidráulicos e outros 
tipos de esquemas técnicos. 

 

O CAD mais fácil para circuitos elétricos. Prestamos o máximo de 
atenção à ergonomia e facilidade de uso. Simplesmente coloque os 
símbolos elétricos no desenho e conecte os fios. 
 
 

Vem com mais de mil símbolos. Você pode facilmente criar os seus 
próprios símbolos no editor de símbolos. 

 

Permite a numeração automática de símbolos, geração de listas de 
interconexões, listas de fios, relações de materiais, desenho de fios 
listrados e outros recursos avançados. 
 
 

O programa permite referências cruzadas entre fios e entre símbolos 
pertencentes a um só componente (por exemplo, bobina + contatos 
do relé). Um símbolo com uma ligação em outra página pode ser 
acessado clicando-se na referência cruzada. 
 

Arquitetura de programação moderna + otimizações avançadas = baixa 
demanda de CPU, espaço em disco e orçamento.  
Requisitos do sistema: Windows XP SP3, Vista, Windows 7 ou 8, 15 MB 
de espaço em disco. 
 

 
O bloco de título (carimbo de legenda) desenhado em conformidade 
com a ISO 7200 pode ser facilmente adaptado, por exemplo, pela 
inserção do logotipo da sua empresa. Ou você pode criar o seu 
próprio carimbo de legenda no editor de bloco de título. 

 

O programa foi traduzido para muitos idiomas, o que facilitará a 
colaboração com parceiros estrangeiros. Os desenhos podem ser 
exportados para o formato DXF. 
 

 

A versão não comercial (doméstica) é distribuída gratuitamente e tem 
algumas limitações: não oferece suporte a relação de materiais, lista 
de interconexões, lista de fios, grade de referência, editor de bloco de 
título e algumas outras limitações. 


