
74 ország/szabványrendszer

450 ezer anyagminőség

20 millió tulajdonságrekord

  Több mint 450 000 anyagminőség

  Fémek, műanyagok, kerámiák, kompozitok 

  74 szabványrendszer adatai

  Nemzetközi kereszthivatkozások

  Vegyi összetétel

  Mechanikai és fizikai jellemzők

  Többszintű anyag-összehasonlítási lehetőségek

  Adatok speciális számításokhoz, több mint 3 000 forrásból

  Több mint 150 000 feszültség-alakváltozási görbe

  Ciklikus fáradási adatok több mint 35 000 anyagra

  Tulajdonság-számítások, interpolációk 

  CAE-szoftverbe exportálható adatok

  Ismeretlen anyagminőségek beazonosítása

  A szabványok és anyagminőségek frissítéseinek nyomon 
követése

www.totalmateria.com

A Total Materia, a világ legátfogóbb anyagminőség-adatbázisa által villámgyorsan  
hozzáférhetünk több mint 450 000 fémes anyagminőség, műanyag,  

kerámia és kompozit adataihoz.
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A Total Materia csomagjai között bizonyosan megtalálja az Önnek megfelelőt, akár tanácsadó, 
kisvállalkozásban, közepes vagy óriási multinacionális vállalatnál dolgozik.

A Total Materia gondosan összeállított 
termékcsomagokat kínál.  Bármilyen 
jellegű anyagminőség-igénye, 
megtalálhatja az ideális megoldást.

Akár a szolgáltatásunk magját képező, 350 000 ötvözet adatait tartalmazó fémes 
adatbázisunkról, akár a nemfémes anyagtulajdonságokat tartalmazó PolyPLUS-ról 
beszélünk, a Total Materia az anyagtulajdonság-igények első számú kiszolgálója. 
Az Extended Range kivételes forrását jelenti a feszültség-alakváltozási, fáradási és 
egyéb speciális adatoknak, új lehetőségeket nyitva a tervezésben, és lerövidítve az 
adatkeresési fázist. 

Termékcsomagok

Összetevők

minden anyagminőség egyetlen adatbázisban

A Total Materia különböző verziókban 
hozzáférhető: egyfelhasználós 

asztali változatban, rugalmas online 
hozzáférések egy felhasználónak, 
kis- és nagyvállalatok céljait segítő 

többfelhasználós csomagként, vagy 
a multinacionális cégeket szolgáló 

nagyvállalati megoldásként.

Többfelhasználós licencek

Ossza meg kollégáival a Total Materia 
adatbázis nyújtotta információkat és 

előnyöket szerver-alapú hozzáféréssel. 
A belső hálózaton keresztül Ön és 

munkatársai igény szerint bármikor 
hozzáférhetnek az adatbázishoz.
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COMPLIANCE KIÉGESZITŐ MODUL  hozzáadása minden Prémium és Ultra hálózathoz!
Compliance modul nem használható Basic és Single user felhasználó opcióval
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A világ legátfogóbb fémes adatbázisa

Nemfémes anyagminőségek ezreinek tulajdonságai

A végeselemes számításoknál használt anyagtulajdonságok páratlan forrása

Hegesztési adatokat, anyagméreteket, tribológiai adatokat, valamint bevonatokra 
és kenőanyagokra vonatkozó információkat tartalmaz

Kiegészítő adatmodul, amely korróziós adatokat, sugárzásra és időjárásállóságra 
valamint öregedésre vonatkozó információkat tartalmaz

Anyagok és szubsztánciák globális szabályozása

Fémbeszállítók listája és keresőmotor

Ismeretlen anyagminőségek azonnali azonosítása

Az adatforrás és a CAE szoftver közötti információtechnológiai szakadék áthidalása

A szabványok és anyagminőségek változásainak nyomon követhetősége
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