
ȘABLOANE
DOCUMENTAȚIE 2D CAXA DRAFT



1 Crearea propriilor șabloane

Deschidem un nou document: 

New -> CAXA Draft, apoi șablonul de interes

(în acest caz, Sablon Gol CAXA 2022)

Calea de acces către șabloane:

C:\Program Files\IronCAD\2022\bin\CAXADraft\Template\en-US\ISO



Puteți importa un cadru de desen sau vă puteți crea propriul cadru. 

Selectați fila Paper (Foaie), apoi Paper Settings (Setări foaie) și setați 

opțiunile corespunzătoare.



Apoi salvați șablonul cu cadrul finit alegând 

File ->Save As și formatul corespunzător pentru șablon.

După salvare, copiați fișierul în folderul Template sau 

salvați-l imediat în locația corespunzătoare.
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Dacă doriți să setați un anumit șablon ca șablon implicit, 

faceți acest lucru selectând New -> CAXA Draft și bifând opțiunile 

corespunzătoare.



Pentru a importa/exporta setările, selectați Options (Opțiuni) 

din fila Tools (Instrumente) și apoi Import from file/Export 

to file (Import din fișier/Export în fișier). Va apărea o nouă fereastră 

(confirmați cu OK) și apoi încărcați fișierul corespunzător sau 

salvați-l într-o locație aleasă.

Atenție: 

Este important să importați setările și să reporniți programul 

după ce ați deschis șablonul pentru prima dată.

Foaia de desen poate fi importată sau personalizată 

(Paper -> Paper Settings tab).



Adăugarea de atribute: Tools -> Options.Atenție: 

Este important să importați setările și să reporniți programul 

după ce ați deschis șablonul pentru prima dată.

Foaia de desen poate fi importată sau personalizată 

(Paper -> Paper Settings tab).



Pentru a edita un tabel de desen, selectați-l, faceți clic pe PPM 

și alegeți Fill in Title Block

Pentru a edita un tabel de desen, selectați-l, faceți 

clic pe PPM și alegeți Fill in Title Block

Elimină atributul 

Description din tabelul 

de desen. Apoi selectați 

Attribute Definition 

(Definiți atributul).



Se determină poziția blocului de atribute prin 

selectarea celor două puncte corespunzătoare 

(așa cum au fost definite anterior).

Dacă se selectează atributul selectat, în partea stângă 

apare fereastra de proprietăți a acestuia.



De asemenea, vă puteți defini propriul tabel de desen. De exem-

plu, folosind o linie, desenăm un bloc în partea superioară. Apoi 

selectați masa și, din fila 3D Model, alegeți Shatter

În continuare, selectați din fila Paper (Foaie), Define Title Block 

(figura de mai jos), selectați tabelul, faceți clic pe PPM și apoi 

selectați punctul de referință (colțul din dreapta jos, ca în figura de 

mai jos). Ar trebui să apară fereastra de salvare corespunzătoare.



Note:

Atunci când definiți o placă de desen, nu uitați că scara este 1:1.

Puteți, de asemenea, să desenați "manual" o planșă 

și să o scrieți în conformitate cu instrucțiunile de mai sus.

În fila Paper: Paper Settings, după extinderea selecției, 

ar trebui să apară tabelul nou salvat.

Inserarea unui logo într-o planșă de desen. În fila Insert, extin-

deți opțiunile pictogramei indicate mai jos și apoi selectați 

Insert Picture (Inserare poza). Logo-ul inserat poate fi redimen-

sionat în mod liber și poate fi mutat într-o anumită poziție.

Atenție:

Planșele de desen trebuie lipite în:

C:\Program Files\IronCAD\2022\bin\CAXADraft\Template
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