
   

Pająk wersja 3.1 
Lista zmian i poprawek wobec wersji 3.0 

 
Program PAJĄK jest graficznym systemem do projektowania i obliczania sieci niskiego napięcia wyposażonych w 
urządzenia rozdzielcze firmy Eaton. Dla sieci promieniowych i oczkowych program wykonuje obliczenia spadków 
napięć, rozpływu mocy i prądów zwarciowych, a następnie dokonuje sprawdzenia poprawności doboru kabli oraz 
urządzeń zabezpieczających. Program ten jest przeznaczony przede wszystkim dla projektantów i inżynierów. 
 
Nowa wersja 3.1 zawiera wszystkie zamiany powstałe w okresie od 08/2016 do 07/2017 oraz ulepszenia 
zaproponowane przez użytkowników.  

Najważniejsze ze zmian: 

Interfejs użytkownika:  

1. Możliwość narysowania podstawowego schematu za pomocą jednego kliknięcia. 

2. Funkcje Snap oraz Ortho są automatycznie włączane podczas rysowania schematu połączeń, po czym 
wracają do poprzednich ustawień 

3. Dodano funkcję łatwiej zmiany ustawienia papieru (poziomo albo pionowo) w oknie Ustawienia strony. 

4. Dodano funkcję zoom dla okna dialogowego Dobezpieczenie 

5. Dodano funkcję zoom dla okna dialogowego Menadżer stanów pracy 

6. Odbiór ogólny: Wartość napięcia jest automatycznie korygowana według podłączonej ilości faz (np. 
230V,400V) 

7. Symbol kabli: Temperatura otoczenia jest automatycznie ustawiana według wybranej metody ułożenia 

Obliczenia: 

8. Dodano możliwość ustawienia wartości współczynnika bezpieczeństwa dla sprawdzenia ochrony 
przeciwporażeniowej  

9. Ulepszono porównywanie selektywności oraz dobezepieczenia dla urządzeń nie podłączonych jednocześnie 
do węzła sieci 

Charakterystyki czasowo - prądowe: 

10. Dla każdej nowej, wstawianej charakterystyki zmieniany jest kolor 

11. Dodano możliwość wyboru urządzenia z listy która zawiera wszystkie urządzenia ze schematu 

12. Urządzenie zabezpieczające może zostać wybrane poprzez klikniecie na odpowiednią charakterystykę 

Baza danych: 

13. Uaktualniono bazę danych  

Raport obliczeniowy projektu: 

14. Dodano możliwość eksportu wartości ustawień wg których dokonywane są obliczenia 

Podsumowanie: 

15. Dokonano łącznie 65 ulepszeń i poprawek. 
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