SolidWork Composer competence

Kiwanotech AB är företaget som erbjuder en helhetslösning från idé till färdig produkt. Vi på Kiwanotech AB arbetar ständigt för att bredda vår kunskap och effektivisera oss inom alla områden där
vi kan hjälpa er att realisera en idé. Oavsett om det gäller design, konstruktion, prototypframtagning, produktion eller rådgivning så ﬁnns vi där för er.
I tillägg till våra nyss nämnda arbetsområden tillhandahåller vi även tjänster inom teknisk dokumentation. Teknisk dokumentation är ett begrepp för en rad olika typer av dokumentation. För att ge
våra kunder en klar bild inom vilka områden som vi kan vara behjälpliga så har vi sammanfattat information kring ämnet i detta dokument.
De tjänster vi arbetar med gällande teknisk dokumentation är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Användardokumentation
Försäljningsbroschyrer
Serviceanvisningar
Bruksanvisningar
Interaktiva kataloger
Interaktiva presentationer
Animationer
Tekniska Illustrationer
Patentdokument

De ovan nämnda tjänsterna är något som många företag förknippar med ett arbete som sker i slutskedet av produktutvecklingen. Vi på Kiwanotech arbetar för att den tekniska dokumentationen
ska vara en integrerad del av produktutvecklingen. En tanke som effektiviserar utvecklingen och kortar ner den totala tiden i ett projekt. För att möjliggöra detta arbete använder vi ett program
som heter Solid Works Composer. Med detta program sköter vi enkelt all teknisk dokumentation genom ett program som dessutom är direkt kopplat till vårt CAD-system. På så sätt kan vi
snabbare uppdatera era manualer, bruksanvisningar etc. när en förändring av en produkt ska genomföras. Allting blir helt enkelt mer integrerat i helheten och all kompetens samlas på ett ställe,
precis så som vi på Kiwanotech AB vill arbeta med er som kund.
På nästkommande sidor presenteras de olika områdena inom teknisk dokumentation på ett mer illustrativt sätt för att ni enklare ska kunna se vilken av tjänsterna som kan passa just er.

Användardokumentation
Med användardokumentation syftar vi till enklare beskrivningar där brukaren av en
produkt på ett intuitivt sätt får ta del av den information som i huvudsak behövs för
att använda produkten. Denna typ av dokumentation kallas också ofta för Quick
guide och består av kortare textinformation samt hantering av bilder och symboler.

Adjust volume - Pickup
Traditional, analog-style volume control.
Turn the volume ring to adjust the sound level.

Försäljningsbroschyrer
En försäljningsbroschyr som presenterar er produkt går att skapa i en mängd olika
utföranden. Vi kan hjälpa er med allt från att färdigställa en broschyr där ni har en
klar grundtanke till att skapa försäljningsmaterial från grunden där vi ger förslag på
layout, texter, bilder etc.

12

Serviceanvisningar
För många produkter behövs inte bara en bruksanvisning utan även separata
serviceanvisningar. Genom CAD-stödet kan vi visa exakt de detaljer och de steg
som är viktiga för en viss service. Bilderna i anvisningarna kan visas som renderade
bilder, vektorgraﬁk eller något annat format som fungerar bäst för just er produkt.

INJUSTERING
Se diagram, tabeller oFKægurer nedan.

REDOVISNING

INJUSTERING STEG FÖR STEG

Injusteringsdiagrammen anger luftçödet som funktion av
mättrycket ăPm. Detta tryck mäts med manometer som
ansluts till spjällets mätuttag. Som alternativ till att läsa av
värden i diagrammen, kan man beräkna önskade värden
med hjälp av aktuell K-faktor.
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K-FAKTOR

Tabellen visar K-faktorn för olika positioner (inställningar)
och storlekar på spjället. Med nedanstående ekvation kan
lämplig storhet beräknas.

Bruksanvisningar

Exempel: Pridux 160 är inställd på position 3. Det innebär
att K-faktorn är 9,7. Vad är luftçödet om du mäter tryckfallet 50 Pa över spjällets mätuttag?

Med Solid Works Composer kan vi gå ner på detaljnivå på olika delar av en produkt
och visa alla de steg som behövs i en bruksanvisning. Med direkt koppling till Solid
Works uppdaterar vi enkelt underlaget direkt från CAD-modellen som sedan länkas
till bruksanvisningen. På så sätt behöver ni inte skapa nya bilder i efterhand när en
komponent byts ut eller uppdateras. Bilden uppdateras istället när CAD-modellen
uppdateras.

Lås upp genom att skjuta låsknappen till höger

Lösning:
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q (l/s) = KrãĀPm
q (l/s) =rã= 68,6 l/s

Pridux, Ø mm
Position

100

125

160

200

250

1

5,8

8,6

22,3

29,5

54,9

74

1,5

4,7

7,2

16,5

21,7

39,1

60,8

2

4,1

6,1

13,6

19,1

31,4

52,7

24,4

43,2

22

37,6

17,9

30,8

17,2

27,9

14,3

21,3

12,5

18,7

11,7

17,2

10,9

16,1

2,5
3

3,4

4,9

9,7

14

3,5
4

2,6

3,8

7,4

10,5

4,5
5

2,2

2,9

5,2

8,1

5,5
6

4,3

6,9

315

Samtliga data bygger på mätningar utförda av SP,
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Justera in spjället och läs av mättrycket
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Skriv upp spjällets position
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LÄMPLIG RAKSTRÄCKA

Storleken på metodfelet m2 bestäms av avståndet mellan
Pridux och aktuell störning. Med raksträcka 1D (en kanaldiameter) före eller efter böj, blir metodfelet ± 7%.
Ytterligare informationænns att läsa på vår hemsida.

Lås spjället genom att skjuta låsknappen till vänster

RENSNING

Vid rensning “öppnas” låsknappen (sHægurer ovan).
Vrid spjällvredet till position “Open”. Rensa spjället
med mjuk nylonborste (viska). Efter rensning återställs
spjället och låses med låsknappen.
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www.acticon.se

Interaktiva kataloger
Med en interaktiv katalog ges en möjlighet att via internet bland annat beställa
reservdelar och andra komponenter på ett illustrativt sätt. Med en klar överblick
över produkten där BOM-listor och sammanställningar till exempel kan länkas till en
beställning vet kunden att de alltid beställer precis den komponent de behöver.

Animationer
Med en animation ges möjlighet att visa en produkt genom en ﬁlmsekvens skapad
i CAD-systemet. Animationen är ett perfekt komplement för att beskriva en hel
produkt genom en ﬁlm istället för en rad bilder.

Interaktiva presentationer
Det ﬁnns tillfällen då en kund vill ha möjlighet att se en produkt i alla dess utförande
eller på ett smidigt sätt kunna detaljstudera en viss del av en produkt. Då är
interaktiva presentationer en tjänst där detta möjliggörs. Med en interaktiv
presentation kan du till exempel byta färg på en detalj eller ﬂytta och byta ut en
komponent mot en annan med ett knapptryck. Möjlighet ges även att samtidigt
rotera och studera produkten ur alla tänkbara vinklar.

Description BOM ID

Activator
Pipette
Tube

Zooma, vrid och vänd som du vill.

Qty

C
B
A

1
1
1

Tekniska illustrationer
Ofta behövs tekniska illustrationer som kan användas i ett antal olika typer av
dokumentation. Vi kan spara om allt CAD-underlag till vektoriserade tekniska
illustrationer direkt i vår programvara istället för att en bild ska efterbearbetas och
vektoriseras i ett separat program.

Patentritningar
Genom möjligheten att vektorisera bilder direkt från CAD-programmet kan vi också
tillhandahålla patentritningar. I patentritningarna får vi fram de snittvyer och detaljvyer
som behövs för att visa de olika attributen hos er patenterbara produkt.

Adress: Hedenstorpsvägen 5
SE-555 93 Jönköping
Tel: +46 (0) 36 440 04 24
E-post: info@kiwanotech.se
Hemsida: www.kiwanotech.se

