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SOLIDWORKS FLOW SIMULATION 

FÅ INDSIGT I DIT PRODUKT ALLEREDE I  
KONSTRUKTIONSFASEN MED CDF ANALYSE 

Simulere væske- og gasflow som i “den virkelige verden”.med CFD. 

SolidWorks Flow Simulation er fuld integreret med SolidWorks 3D CAD, og du kan 
nemt simulere gas- og væskegennemstrømninger samt varmeoverførsler.  

Det intuitive CFD (Computational Fluid Dynamics) værktøj gør det muligt at  
simulere væske- og gasflow som i ”den virkelige verden” - og du kan derved 
effektivt analysere virkningerne af væskestrøm og varmeoverførsel samt andre 
påvirkninger på de omkringliggende komponenter.  

Ikke blot kan du optimere dit produkt - du kan også vurdere på hvordan dit 
produkt fungerer rent praktisk. Ved at lave en flowanalyse inden den endelige 
prototype udvikles, sparer virksomheden både tid og penge og du vil være i stand 
til at træffe bedre beslutninger om produktet og sammenligne designvariationer. 

• SOLIDWORKS Simulation

• SOLIDWORKS Plastic

• SOLIDWORKS Flow Simulation

• SOLIDWORKS Sustainability

SOLIDWORKS SIMULERING

“Solidworks er et vigtigt værktøj for 
os i dagligdagen til at visualisere 
opbygningen af et skilt. Det sparer 
os meget tid at det kan opbygge det 
visuelt i 3D”

Jan Moseley, Seri Q Sign A/S
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SOLIDWORKS SIMULATION-LØSNINGER KAN
GØRE FØLGENDE FOR VIRKSOMHEDEN: 

Styrke og fremskynde produktinnovationen
• Øge markedsandele og differentiere gennem bane-

brydende produktdesign

• Styrke det tekniske team med intuitive, effektive  
3D-simuleringsværktøjer der kan sammenligne design-
scenarier og nye ideer, så innovative produkter kan 
komme på markedet 

Forbedre produkteffektivitet
• Forbedre produkternes ydeevne, såsom lavere trykfald 

og øget motorkraft

• Forbedre miljøeffektiviteten af produktdesign

Sænke omkostningerne til produktudvikling
• Reducere behovet for omkostningstunge prototyper ved 

at integrere virtuel afprøvning tidligt i  
produktudviklingen

• Reducere omkostningerne til outsourcing ved at teste 
ydeevne og funktionalitet internt 

Reducere time-to-market
• Optimere produktudviklingen med intuitiv  

CADintegreret simulering til bæredygtigt design af s 
trukturer, væskestrømme, bevægelser og  
plastsprøjtestøbning

• Reducere behovet for tidskrævende fysiske prototyper

• Optimere komponenternes ydeevne ved at kontrollere 
designet af dele og støbeforme i de tidligste faser af 
udviklingen

TEKNISKE UDFORDRINGER HÅNDTERES MED SOLIDWORKS SIMULATION-LØSNINGER 

Med SOLIDWORKS Simulation-løsninger kan produktingeniører udføre en komplet test af ydeevnen i en
enkelt brugergrænseflade med det mest problemløse og effektive tekniske workflow. 

For produkter, der udsættes for væskegennemstrømning og varmeoverførsel, kan du simulere væskegennemstrømningen
omkring dit produkt for hastighed, tryk, og termisk indsigt med CFD-simulering. Brug de termiske resultater i en termisk
spændingssimulering til at vurdere dilatationsrisikoen og måle dit produkt til tilfældig vibration i strukturel dynamisk
analyse. Alt dette i ét miljø giver en unik og produktiv arbejdsgang.
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• HVAC er et tillægsmodul der tilbyder yderligere simulationsmuligheder til 
avancerede stråle- og termiske komfortanalyser.

• Electronic Cooling Module understøtter med et omfattende  
materialebibliotek til kølesimulering og virtuelle elektronikmodeller.

Edge-Team er en af Danmarks største 
leverandører af CAD/CAM  
helhedsløsninger og en virksomhed 
solidt på markedet med over 12 års 
erfaring i at levere og supportere 
innovativt software hos virksomheder 
i den industrielle branche.

Vi har et stærkt fagligt fundament, 
som eksperter i CAD og CAM. 

Vores supportteam har erfaring med 
både software og brugen i  
praksis, hvilket gør os til en unik 
samarbejdspartner, da vi kommer fra 
den samme verden. 

Vi har tre hovedområder, som udgør 
vores DNA. 3 hovedområder, som er 
afgørende for vores rolle som  
samarbejdespartner og bindeled 
mellem udvikling og produktion: 
Rådgivning & Udvikling - Support & 
Viden - Software & løsninger

ADD-ON MODUL TIL SOLIDWORKS FLOW SIMULATION

FÅ MERE AT VIDE 
 
Du kan få mere at vide om SOLIDWORKS FLOW Simulation ved at besøge  
www.edge-team.com eller kontakt Edge-Team på tlf.: 70 200 392 eller via 
e-mail på info@edge-team.com

• Computational Fluid Dynamics (CFO)

• Fluid Flow Analysis Thermal Comforts Factors

• Electronics Thermal Management Simulation Visulization

• Thermal Fluid Analysis

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION INKLUDERER

HVEM ER EDGE TEAM

KONTAKT EDGE-TEAM

Rasmus Pagh
Area Sales Manager - Jylland 

T 70 20 03 92 
M 31 55 40 93 
@ rpj@edge-team.com


