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1. Име на продукта: SIEMENS NX 

 

Към кой раздел се отнася продукта: 

 

CAD/CAM системи 

Системи за инженерни анализи (CAE) 

Технологии за адитивно производство и 3D печат 

 

Предназначение на продукта: 

 

Siemens NX, роден от сливането на UGS Unigraphics и SDRC I-DEAS e водещo CAD/CAM/CAE решение 

за автоматизирано проектиране и производство на продукти. NX e "де-факто" стандарт в 

автомобилната и аеро-космическата индустрия, високо технологичната електроника, тежкото и 

транспортно машиностроене, производството на детайли, инструменти и стоки за бита с висока 

добавена стойност.  

 

 
 
NX обхваща и ускорява цялата верига на процесите при създаване и производство на продукти 

"от край - до край" -  стилен дизайн, проектиране и системен инженеринг, конструиране, FEM/FEA 

симулация и оптимизация, чертежи за производството, техническата подготовка, off-line 

програмиране на CNC машини, процедури за измерване и роботизирани производства. 

 

С NX, всички инженерни и производствени звена работят с единно описание на детайла, без 

транслация на данни между CAD и CAM. Всеки конструктор, технолог или CNC програмист работи 

с актуалните версии на модела във всеки момент. Това съкращава цикъла до производството с 

30 %, и премахва на 100 % загубите от грешни и неактуални данни, намалява себестойността и 

увеличава маржа на печалбата с 5 -15 %! 

 

 

 

 

 

Повече на http://www.spacecad.bg/design  

 

 

  

http://www.spacecad.bg/
http://www.spacecad.bg/design
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2. Име на продуктовото решение : SIEMENS CAM2PART 

 

Към кой раздел се отнася продукта :  

 

CAD/CAM системи за производство на механични детайли 

 

 

 
 

 

Предназначение на продуктовото решение : 

 
SIEMENS CAM2PART  предлага най-обхватното решение за 

производство на механични детайли и инструменти чрез механична 

обработка с CNC машини.  

Решението предлага в едно оптимизирани работни потоци за 

моделиране на детайли, програмиране на машини с ЦПУ и роботи, 

симулация на механична обработка, валидация на CNC програми, 

управление на режещите инструменти, DNC и интегриран 

метрологичен контрол.  

 

CAM2PART & предлага: 

 Моделиране на детайли и асемблиране на възли 

 Проектиране на технология за производството 

 Планиране на операциите за асемблиране  

 Генериране на спецификации на материалите и технологичното оборудване  

 Генериране на управляващи програми за CNC машини в производството  

 G-код симулация и валидиране на управляващите CNC програми  

 Създаване и поддръжка на библиотеки с режещи инструменти 

 Синхронизиране на инструменталните класове с каталога на ZOLLER 

 Комуникация с цеха за директно зареждане на управляващите програми (DNC) 

 Управление на данните за производство 

 Управление на процесите за метрологичен контрол и измерване на качеството. 

 

Повече на: http://www.spacecad.bg/proizvodstvo 

  

http://www.spacecad.bg/
http://www.spacecad.bg/proizvodstvo
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3. Име на продукта: SIEMENS NX MOLD Design & 

Manufacturing 

 

Към кой раздел се отнася продукта :  

 

CAD/CAM системи за проектиране и производство на матрици  

 

 
 

Предназначение на продукта : 

 

NX Mold Design & Manufacturing позволява на потребителя да съкрати повече от 10 пъти времето 

за проектиране на матрици за пластмасови изделия и отливки. Това високо автоматизирано 

приложение, нямащо аналог на пазара, позволява на потребителя да проектира напълно 

асоциативно с геометрията на отливания детайл инструменти за формообразуване даже за 

детайли от други CAD системи. NX Mold Design & Manufacturing предлага: 

 

 Работа с 3D модели от SolidWorks, VISI, PTC, STEP, Parasolid и други. 

 Гъвкаво моделиране на пластмасови детайли и отливки с произволна сложност 

 Валидиране на конструктивните решения на база "вградени" правила 

 Автоматично разделяне и генериране на core/cavity 

 Конструиране на електроди за ерозиране 

 Автоматизация при конструиране пакета на матрицата 

 Библиотеки със стандартни и собствени пакети и компоненти 

 Редактиране вътре в 3D модела на сглобената матрица 

 Симулация за анализи на процеса на шприцоване, запълване и изстиване 

 Симулация на кинематиката на механизма в матрицата 

 Автоматизирано генериране на BOM и документация 

 Сравняване, подмяна и въвеждане на инженерни  изменения  

 CAM за генериране на CNC програми за производство на матрици. 

 Управление на работния поток, данните и инженерните изменения. 

 

 

Повече на: http://www.spacecad.bg/proizvodstvo  

http://www.spacecad.bg/
http://www.spacecad.bg/proizvodstvo
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4. Име на продукта: SIEMENS SIMCENTER 3D  

 

Към кой раздел се отнася продукта : 

 

Системи за инженерни анализи (CAE) 

 

 

 

Предназначение на продукта: 

 

SIEMENS Simcenter 3D осигурява обединена, 

мащабируема, отворена и разширена среда за 

3D CAE симулации и инженерни анализи с 

връзки към дизайна, симулацията, тестването и 

управлението на данни.  

Simcenter 3D помага на инженерите да 

използват наличната 3D CAD геометрия за 

бързо подготвяне на анализа.  

Уникалната архитектура за управление в 

Simcenter 3D ви позволява по-ефективно да 

създавате, сглобявате и управлявате големи 

модели, дори и с 3D детайли от множество CAD 

системи, вкл. CATIA, SOLIDWORKS, PRO-E/CREO, 

INVENTOR, STEP и IGES.  

 

 

SIMCENTER 3D предлага следните типове инженерни симулации: 

 

 Структурни анализи на асемблирани модели и възли 

 Акустика, шум и вибрации 

 Анализ на композитни структури  

 Термичен анализ.  

 Анализ на флуидни потоци  

 Кинематичен анализ на движение  

 Включително мулти физични взаимодействия   

o Взаимодействия между температура и структури  

o Взаимодействия между  флуидни потоци и структури 

o Взаимодействия между температура и флуидни потоци 

o Взаимодействия между структури и акустика  

o Взаимодействия между движение и структури  

 

 

 

 

 

 

 

Повече на: http://www.spacecad.bg/siemens-simcenter-3d  

http://www.spacecad.bg/
http://www.spacecad.bg/siemens-simcenter-3d
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5. Име на продукта: SIEMENS Teamcenter/Tecnomatix 

 

Към кой раздел се отнася продукта : 

 

PLM системи за дигитализация на производството  

 

 

 
 

 

Предназначение на продукта: 

 
Teamcenter централизира управлението на продуктовите данни, управлява екипното 

сътрудничество и автоматизира процесите през целия жизнен цикъл на продукта - от 

концептуалната идея, през проектирането, техническата подготовка до сервизното обслужване и 

рециклирането на материалите. Teamcenter типично автоматизира следните процеси и екипни 

взаимодействия: 

  

 Централизирано съхранение и  управление на CAD данни и инженерни процеси  

 Автоматизирано управление на: 

o изискванията към продукта  

o проектни графици, ресурси и бюджети 

o фирмени класификатори  

o инженерните изменения, версиите и ревизиите на чертежите  

o заповеди за инженерни изменения 

o опции и варианти на продукта 

o спецификации на материалите (BOM). 

 

Tecnomatix осигурява най-обхватния набор от решения за планиране и управление на цифрови 

производства в следните групи решения:  

 

 Планиране и оптимизация на производствения процес 

 Логистична симулация на материалните потоци 

 Оптимизация на енергийната консумация    

 Производствена симулация и валидиране  

 Технологично проектиране на производство и асемблиране в производство 

 Управление на данните и процеса на пускане в производство  

 

 

Повече на: http://www.spacecad.bg/proizvodstvo  

http://www.spacecad.bg/
http://www.spacecad.bg/proizvodstvo
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6. Име на продукта: SIEMENS Solid Edge ST10 

 

Към кой раздел се отнася продукта : 

 

CAD/CAM системи 

Системи за инженерни анализи (CAE) 

 

 
 

Предназначение на продукта: 

 
Solid Edge със Синхронна Технология e най-продуктивната 3D CAD/CAE/PDM система на пазара 

днес, предлагаща предимствата на Синхронна Технология за до 100 пъти по-бързо моделиране и 

редактиране при конструиране на широк кръг продукти – машини и механизми, съдове и метални 

конструкции от метални листове и рамки, пластмасови детайли и матрици, електро-механични 

изделия и други.  

 

За производители на детайли с CNC машини, Solid Edge се допълва с напълно интегрираната CAM 

система от SIEMENS – CAM Express (версия на NX CAM). 

 

Ето някои от по-важните новости и подобрения в Solid Edge ST 10: 

 Безпроблемна работа с фасетни модели, съчетани с традиционни 3D данни 

 Минимизиране масата и теглото s автоматична оптимизация на топологията 

 Ускорена работа с големи асемблирани модели 

 3D печат върху локален 3D принтер или изпращане към услуга за 3D печат 

 Симулация и анализи на флуиден поток и пренос на топлина 

 Публикуване на прегледни технически илюстрации и ръководства 

 Вградения PDM за управление на данни  

 Автоматична миграция на проекти от външни CAD системи 

 

Повече на: http://www.solidedge.bg  

http://www.spacecad.bg/
http://www.solidedge.bg/
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7. Име на продукта: ZUKEN CADSTAR 

 

Към кой раздел се отнася продукта : 

 

CAD/CAM системи, EDA 

 

 

 
 

 

Предназначение на продукта: 

 
Zuken CADSTAR e водеща експертна EDA система за проектиране на електронни схеми и печатни 

платки (PCB), оптимизирана за работа върху персонални компютри. CADSTAR предлага 

автоматизиран работен поток за всички задачи при проектиране на електронни схеми и 

техническа подготовка за производство на печатни платки – от схемния дизайн, пред сигналната 

симулация, разполагането на компонентите, автоматичното трасиране на пътечките, до 

генерирането на CAM програми за пробивни машини и техническа документация за 

производството. 

 

CADSTAR V18, анонсиран през 2017 г. включва множество нови функции и подобрения: 

 

 Подобрения в потребителския интерфейс 

 Redlining - допълнителен продукт за предварителен преглед на дизайна с обратна 

връзка за коментари и анотации 

 Ново правило за Design Rule Check отчет 

 Подобрения в  P.R.Editor XR/HS / SI Verify 

 Подобрения при трасиране на пътечките 

 Разширения и подобрения в Power Integrity модула 

 Директна интеграция със Solid Edge за 3D асемблиране  

 

 

 

 

 

Повече на: http://www.spacecad.bg/cadstar-product  

http://www.spacecad.bg/
http://www.zuken.com/en/products/pcb-design/cadstar
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_design_automation
http://www.spacecad.bg/cadstar-product
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8. Име на продукта: PROCESS/TOOL SIMULATION PORTFOLIO 

 

Към кой раздел се отнася продукта : 

 

Системи за симулация на технологични процеси (CAE) 

 

 

   

   
 

 

Предназначение на пoртфолиото: 

 
Работещи самостоятелно или интегрирано със Solid Edge, NX, Catia, SolidWorks, PTC и други CAD 

решения, тези продукти разширяват обхвата на автоматизацията на инженерния труд отвъд 

типичните граници на CAD/CAM/CAE и гарантират най-важните конкурентни предимства за една 

производствена компания: 

 

 По-кратко време до реализация на поръчката 

 По-ниска себестойност на производството 

 По-високо качество и надеждност  

 

Предлаганите от нас решения включват оптимизация на технологични процеси: 

 

 ESI ProCAST/QuickCAST -  симулация на леене на метали  

 ESI Virtual Welding Engineering – симулация на заварени конструкции 

 Quantor QForm 3D/2D – симулация на формоване на метали 

 Quantor QForm Heat Treatment – симулация на термообработки  

 Moldex3D – симулация на шприцоване на пластмаси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повече на: http://www.spacecad.bg/simulation  

http://www.spacecad.bg/
http://www.solidedge.bg/
http://www.spacecad.bg/siemens-nx
http://www.spacecad.bg/procast-quickcast-leene-na-metali
http://www.spacecad.bg/virtual-welding-zavareni-konstruktzii
http://www.spacecad.bg/qform-3d-2d-kovane-i-formovane-na-metali
http://www.spacecad.bg/qform-heat-treatement-termoobrabotka
http://www.spacecad.bg/moldex3d-simulatziya-na-plastamasi
http://www.spacecad.bg/simulation
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9. Име на продукта: 3D SYSTEMS – 3D ПРИНТЕРИ ЗА МЕТАЛ И ПЛАСТМАСИ 

 

Към кой раздел се отнася продукта :  

 

 

3D принтери за адитивно производство  

 

 

 
 

 

Предназначение на продукта: 

 
Производствените и професионални 3D принтери на 3D Systems предлагат предимствата на 

адитивната технология за производство на широк кръг функционални прототипи, резервни части, 

малки и средни серии пластмасови детайли, продукти за денталната медицината и хирургията и 

други. Възможностите за 3D печат в метал, с твърди, термо-пластични пластмаси и еластомери 

предлагат реална алтернатива на производители, търсещи конкурентост. 

 

3D принтерите ProX Direct Metal Printing (DMP серия) на 3D Systems произвеждат метални детайли 

и възли с голяма прецизност и висока метална плътност (96 % - 100 %) от широка гама метални 

прахове, с доказани механични свойства.  

 

Принтерите ProX DMP 100, 200 и 300, включват най-гъвкавите настройки за контрол на 

параметрите в индустрията. Тези отворени системи предлагат възможност на потребителите да 

разработват процесни параметри и да стартират всеки материал, в допълнение към готовите за 

работа сплави на 3D Systems.  

 

ProX DMP 320 допълва гамата метални принтери с възможности за изграждане на най-големи 

модели, работа с титанови сплави и възможност за управление от един контролер паралелната 

работа на 3 принтера. 

 

 

Повече на: http://www.3dsys.space  

 

http://www.spacecad.bg/
http://www.3dsys.space/
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10. Име на услугата : 3D ПЕЧАТ НА МЕТАЛНИ ДЕТАЙЛИ 

 

 

 

Към кой раздел се отнася продукта :  

 

 

Технологии за адитивно производство и 3D печат 

 

 

 
 

 

 

Предназначение на услугата: 

SpaceCAD предлага като услуга 3D печат на метални детайли по поръчка. 

 Услугата предлага: 
 

 Изгодна цена за функционални прототипи и/или малки серии метални детайли  

 Оптимизирана топология на детайлите с олекотяване чрез 3D печат 

 Съдействие за подбор на подходящи материали и процес 

 Кратко време за реакция 

 Избор от различни метални прахове 

 Висока точност и прецизност 

 Висока метална плътност 

 Кратко време за изпълнение и доставка 

 

 

 

 

 

Повече на: https://www.3dsys.space/uslugi/  

 

  

http://www.spacecad.bg/
https://www.3dsys.space/uslugi/
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11. Име на продукта: QUINX MES 

 

Към кой раздел се отнася продукта :  

 

MES системи за оперативно управление на производството 

 

 

 
 

 

Предназначение на продукта: 

 
Портфолио от софтуерни решения за оперативно планиране и мониторинг на производството, 

управление на процедурите по качеството, управление на инструменталното 

стопанство(MES/MOM).  MES/MOM системите допълват фирмената ERP система, като дават 

възможност за актуализиране на производствените графици при настъпване на непланирани 

събития, ограничаващи планирания капацитет (повреда, липса на материали, инструменти или 

служители). Наред с това, системите от този клас проследяват и докладват за изпълнението на 

плана на ниво машина, като заедно с това показват причините за престои и дефекти, както и 

общата машинна ефективност на производството (OEE).  

 

Основните модули  на MES системата включват:   

 

 DNC софтуерно решение за директно мрежово управление на CNC машини 

 MDC софтуерно решение за мониторинг и събиране на данни за производството 

 APS софтуерно решение за пре-планиране на графици за производство 

 CAQ модулна система за компютърно управление на качеството 

 WinTool за управление на инструменти и инструментално стопанство 

 

 

Повече на: http://www.spacecad.bg/proizvodstvo/quinx-mes-mom 

  

http://www.spacecad.bg/
http://www.spacecad.bg/proizvodstvo/quinx-mes-mom
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За СпейсКАД ООД 

 

 

 
 

 

От 1996 година до днес, СпейсКАД ООД доставя първокласни софтуерни инженерни решения на 

производители, търсещи конкурентна способност чрез иновации и ефективни работни процеси. Ние 

работим с компании, които се стремят да бъдат лидери чрез изграждане на устойчива инженерна 

среда, способна да гарантира ръст на приходите и печалбата чрез: 

 

 Повече спечелени договори 

 По кратък цикъл до пазара 

 По-ефективна техническа подготовка и производство 

 По-високо качество 

 По-ниска себестойност 

 

Основни сфери на приложение на нашите решения са автоматизация на: 

 Проектиране и производство на машини и механизми (CAD/CAM) 

 Проектиране и производство на инструменти и инструментална екипировка 

 Дигитализация чрез DNC и MES/MOM решения за цифрови производства  

 Управление на инженерни данни, процеси и жизнен цикъл (cPDM/PLM)  

 Адитивни производства чрез 3D печат на метални и пластмасови детайли 

 

Съществена част от нашата дейност е предоставянето на допълващи инженерни услуги за разработка 

и оптимизация на продукти и технологии за тяхното производство. 

Успехите на потребителите на нашите решения и техните бизнес постижения през последните 15 

години ни дават основание да считаме, че сме в състояние да предложим сътрудничество за 

внедряване на софтуерно решение, насочено към решаване на най-важните предизвикателства пред 

производителите на продукти: 

 По-добри продукти и по-ефективни технологични процеси чрез компютърна симулация 

 По-малко заповеди за инженерни изменения и по-голяма видимост в цялата фирма 

 Готова за производството документация, без грешки и доработки „в движение" 

 Ефективни процеди, NC програми и технологии за производство върху CNC машини 

 Прозрачно управление на поръчките, проектите и задачите. 

 

Нашите партньорства със SIEMENS и 3D Systems е гаранция за иновативност, ефективност и бърза 

възвръщаемост на инвестициите в CAD\CAM\CAE и PLM. 

 

http://www.spacecad.bg/

