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Tabulky kabelů v produktovém katalogu INFORM
Online katalog výrobků INFORM na internetové adrese www.wabco-auto.com poskytuje nyní novou
funkci, pomocí které snadno najdete v množství druhů kabelů Vámi požadovaný kabel v potřebné
délce. V přehledné tabulce se Vám zobrazí typy kabelů, informace o jejich délkách i konektorech a
navíc také poznámky o jejich použití.
Připojovací kabely se podle zkušeností
modifikují
častěji
než
jiné
systémové
komponenty. Podle použití v systému se
uvolňují potřebné délkové varianty, jiné se
naopak kvůli nedostatečné poptávce přestávají
vyrábět. S pomocí pravidelně aktualizovaných
tabulek kabelů již nyní nebude ztrácet přehled.
Abyste mohli tabulky kabelů používat, musí být
na Vašem počítači nainstalován program
Microsoft Excel a Váš počítač musí být schopen
rozbalit soubory ve formátu ZIP-archív.
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Jak na to:
• Otevřete INFORM a zadejte v položce menu „Index“ slovo „kabel“ nebo název požadovaného
systému, např. „VCS“.
• Klikněte na odkaz „:TBT:Overview“.
• Vyberte si požadovanou tabulku kabelů. Tabulka s názvem „Overview Cable“ obsahuje
celkový přehled o všech kabelech, její zdrojový soubor je však proto největší.
• Kliknutím na název tabulky spustíte stahovaní jejího zdrojového souboru.
• Soubor ve formátu pro Excel je zabalen v ZIP-archívu. Používate-li však Windows XP nebo
Vista, zobrazí se obsah staženého archívu přímo, když na něj 2x kliknete.
• V archívu klikněte 2x na soubor s koncovkou „.xls“ a tím otevřete soubor v programu Excel.
• Jestliže se při otevření souboru objeví okno s hlášením, povolte v Excelu použití makra.

Tabulka obsahuje několik anglických výrazů. Ve sloupci „System“ najdete přiřazení k systému,
sloupec s označením „Utilization“ Vás informuje, kde se daný kabel používá, a pod „Picture“
naleznete schématické zobrazení. Pokud by nebylo toto zobrazení dostačující, můžete kliknout na
číslo dílu „Partnumber“ ve vedlejším sloupci a v případě, že jste připojeni na internet, otevře se Vám
příslušný nabídkový výkres (ve formátu pdf) se všemi potřebnými údaji.
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Dalšími sloupci v tabulce jsou „Remark“ - poznámka, „Terminal“ - označení kontaktů zástrčky na
příslušné řídící elektronice a jako poslední „#Pin/Wire“ – počet pinů v konektoru nebo žil v kabelu.
Pomocí funkcí v programu Excel lze každý sloupec prohledat, seřadit nebo filtrovat.
Je-li příslušný kabel nalezen, lze přes tlačítko „available length“ – dostupné délky – spustit makro,
které pro vybraný kabel zobrazí jeho nabízené délkové varianty.
Firma WABCO si vyhrazuje veškerá autorská práva, zvláště pak na makro vytvořené v programu
Excel a rovněž na všechny zobrazované údaje a výkresy.

© 2007 WABCO All rights reserved.

Vyloučení zodpovědnosti. Makro vytvořené v programu Excel bylo vytvořeno takovým
způsobem, aby měnilo pouze data uvnitř firmou WABCO poskytovaného souboru pro program
Excel. Toto makro bylo vytvořeno podle nejlepšího vědomí a rovněž bylo důkladně odzkoušeno.
Pokud se však přesto objeví na Vašem počítači nějaké nežádoucí efekty, nepřebírá za ně firma
WABCO žádnou zodpovědnost.
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