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Chemring Contramedidas:  
" Ter um conjunto claro e conciso de desenhos e planos de layout garante que podemos 
produzir o que é necessário com precisão e repetibilidade." 
 
Chemring Contramedidas, com base no High Post local perto de Salisbury, é líder mundial na concepção, 
fabricação e distribuição mundial de uma gama completa de RF (Radio Frequency) e IR (Infra Vermelho) 
contramedidas chamariz para aplicações de ar e navais em todo o inteiro espectro eletromagnético. 
 
 

 
 
 
"Nós projetamos e fabricamos nossos próprios gabinetes de controle sob medida para uso interno, e este seria um 
processo extremamente longo se tivesse que ser feito à mão". Para George Williams, Engenheiro Elétrico Sênior 
na Chemring Contramedidas, "ter um conjunto claro e conciso de desenhos e planos de layout garante que 
podemos produzir o que é necessário com precisão e repetibilidade, de modo que as tarefas de manutenção 
tornam-se menos onerosas". 
 
 

 
 
 
Chemring Contramedidas precisou de um pacote de software de CAD Elétrico que entregasse resultados de 
qualidade, que fosse intuitivo de usar, e que tivesse preços competitivos, por estas razões, selecionamos SEE 
Electrical. 
 
Para George Williams, o principal benefício do SEE Electrical é que "é um programa muito amigável. O programa 
principal pode ser complementado pela compra de pacotes opcionais e está disponível em diferentes níveis. Isso 
lhe dá a flexibilidade para comprar o que é necessário para a tarefa sem ter de comprar um programa de ponta 
que contém funções que você não precisa, mas, apesar disso, têm que pagar. O manual do programa é 
abrangente e suporte está disponível a partir do fabricante, que é rápido e ágil. " 
 
 
"Eu recomendaria este programa para quem procura por um pacote de CAD elétrico, sendo ele um usuário 
experiente ou um novato. É fácil de usar, mas poderosa, e cria desenhos precisos bem definido com um mínimo 
de barulho ", disse Williams. 
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Para mais informações sobre SEE Electrical, visite 
http://www.ige-xao.com/pt/produtos/see-electrical ou contacte-nos através do email uk@ige-xao.com. 
 

 
 
SOBRE O GRUPO IGE+XAO 
 
Por 28 anos, o grupo IGE+XAO tem editado, projetado, produzido, vendido e garantido a manutenção de uma 
gama de softwares para Desenhos Auxiliados por Computador (CAD) e Gerenciamento de Ciclo de Vida de 
Produto (PLM). Estes pacotes de software tem sido projetados para ajudar os fabricantes a projetar e manter os 
setores elétricos de qualquer instalação. Este tipo de CAD/PLM/Simulação é chamado de "CAD/PLM/Simulação 
Elétrico". A IGE+XAO tem construído uma gama completa de softwares e aplicações de CAD/PLM/Simulação 
Elétrico projetados para todos os tipos de indústria. O grupo emprega 388 pessoas em todo o mundo em 30 locais 
e 19 países, e tem 82.000 licenças vendidas. IGE+XAO é a referência neste segmento. 
Para mais informações visite : http://www.ige-xao.com 
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