COMUNICADOS A IMPRENSA
SEE Electrical da IGE + XAO contribui para o desenvolvimento sustentável na China.
Toulouse, 24 de julho de 2009 - Vestas é uma empresa líder em equipamentos de energia eólica e detém uma
quota de mercado de 23% em um nível global. Todos os anos, cada turbina eólica Vestas V90-3,0MW pode evitar
5.000 toneladas de CO2. O poder de geração equivale a 13.000 barris de petróleo bruto. Aerogeradores Vestas
geram mais de 50 milhões de MWh por ano, que é eletricidade suficiente para abastecer todas as famílias em um
país do tamanho da Espanha.
A fim de oferecer produtos de alta qualidade, Vestas investe pesado para otimizar o projeto de turbinas eólicas
com uma prioridade: aumentar a eficiência. Vestas acredita que a fase de concepção é igual, ou até mais
importante do que a fase de fabricação. A seleção do SEE Electrical da IGE+XAO como o software de referência
de projeto elétrico foi fundamental para Vestas China. A empresa estava à procura de um pacote de software que
permitiria projetar ambos os esquemas elétricos e diagramas elétricos, gerenciar fios, cabos e blindagem e,
portanto, gerar automaticamente todos os tipos de listas (produto, fios, cabos e listas de terminais).

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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