
Η περιεκτικότερη παγκοσμίως 
βάση δεδομένων για υλικά

Η απόλυτη όλα σε ένα λύση και η πρώτη επιλογή 
από τους μηχανικούς σε όλο τον κόσμο



  Ιδιότητες για 450,000 + υλικά

  3,000 + πηγές προηγμένων δεδομένων   

  Μέταλλα, πολυμερή, κεραμικά, σύνθετα υλικά

  150,000 + καμπύλες παραμόρφωσης 

  74 αναπτυξιακοί οργανισμοί προτύπων 

  35,000 + υλικά με κυκλικές ιδιότητες

  Διεθνές πίνακες παραπομπών  

  Εκτίμηση ιδιοτήτων και παρεμβολή 

  Χημική σύνθεση

  Εξαγωγή δεδομένων για λογισμικό CAE

  Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες

  Προσδιορισμός της ταυτότητας αγνώστων υλικών

  Πολλαπλές επιλογές σύγκρισης υλικών

  Ενημέρωση προτύπων και δεδομένων υλικών

Περιεχόμενο

Περισσότερες από 20 εκατομμύρια εγγραφές για πάνω από 450,000  
μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά που παρουσιάζονται σε 26 γλώσσες

www.totalmateria.com



Η Total Metals είναι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων στον κόσμο 

για μεταλλικά υλικά και τις ιδιότητες τους. Αποτελεί τον πυρήνα του 

προϊόντος Total Materia και χρησιμεύει ως η πύλη για μια ασύγκριτη 

συλλογή συνόλου δεδομένων και δομοστοιχείων που είναι χρήσιμα στην 

παγκόσμια κοινότητα των μηχανικών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δεδομένα και λειτουργικά δομοστοιχεία που συνδυάζονται 
για να παρέχουν την απόλυτη όλα σε ένα λύση

www.totalmateria.com
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THE WORLD ’ S MOS T COMPREHENSI V E M ATERI A L S DATA BA SE PRESENT S

74 χώρες (πρότυπα)

450 χιλιάδες υλικά 

20 εκατομμύρια εγγραφές

  Ιδιότητες για 450,000 + υλικά

  3,000 + πηγές προηγμένων δεδομένων  

  Μέταλλα, πολυμερή, κεραμικά, σύνθετα υλικά

  150,000 + καμπύλες παραμόρφωσης

  74 αναπτυξιακοί οργανισμοί προτύπων 

  35,000 + υλικά με κυκλικές ιδιότητες

  Διεθνές πίνακες παραπομπών  

  Εκτίμηση ιδιοτήτων και παρεμβολή 

  Χημική σύνθεση

  Εξαγωγή δεδομένων για λογισμικό CAE

  Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες

  Προσδιορισμός της ταυτότητας αγνώστων υλικών 

  Πολλαπλές επιλογές σύγκρισης υλικών 

  Ενημέρωση προτύπων και δεδομένων υλικών 

Η Total Materia είναι η περιεκτικότερη παγκοσμίως βάση δεδομένων για υλικά,  
παρέχοντας γρήγορη πρόσβαση στις ιδιότητές τους για περισσότερα  

από 450,000 μέταλλα, πολυμερή, κεραμικά και σύνθετα υλικά. 

www.totalmateria.com
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H Total Materia προσφέρει μια σειρά 
πακέτων προσεκτικά δημιουργημένα,  
που παρέχουν την ιδανική λύση για όλες 
τις ανάγκες σε υλικά δεδομένα.  

Πρόσβαση στη Total Materia 
μέσω μιας σειράς από έκδοσεις 

του προϊόντος, για μεμονωμένους 
και πολλαπλούς χρήστες, για 

επιχειρήσεις μικρές και μεγάλες 
μέχρι και εταιρικές λύσεις για διεθνείς 

επιχειρήσεις.

Πακέτα προϊόντων

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΎ 

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν

Η απολυτη πηγη οροσημο για ολα τα δεδομενα και ιδιοτητες των υλικων

Από εταιρίες συμβούλων, μικρές επιχειρήσεις , μεσαίου μεγέθους εταιρίες, 
μέχρι τις μεγαλύτερες πολυεθνικές οργανώσεις, η Total Materia έχει το 

πακέτο και την άδεια χρήσης του που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Από την ναυαρχίδα βάση δεδομένων για μέταλλα με πάνω από 450,000 κράματα 
μέχρι το νέο δομοστοιχείο PolyPLUS, η Total Materia αποτελεί τη νούμερο ένα 
πηγή για υλικά δεδομένα. Στο Extended Range μια μοναδική πηγή δεδομένων 
παραμόρφωσης, κόπωσης κλπ. υποστηρίζει τη μείωση του φόρτου αναζήτησης 
κρίσιμων δεδομένων και δίνει περισσότερες δυνατότητες στο σχεδιασμό.   

Βασικα στοιχεια

ΠΑΚΈΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ESSENTIALS PREMIUM

ESSENTIALS BASIC

EXTENDED
RANGE

TOTAL
METALS

POLYPLUS EXPORTER DATAPLUS ENVIRO SMART
COMP

TRACKER SUPPLIERS

INSPECT BASIC

ESSENTIALS ULTRA

INSPECT PREMIUM

INSPECT ULTRA

DESIGN PREMIUM

DESIGN BASIC

DESIGN ULTRA

POWERPACK PREMIUM

POWERPACK BASIC

POWERPACK ULTRA

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ COMPLIANCE ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ PREMIUM Ή ULTRA!
Το στοιχείο Compliance δεν είναι διαθέσιμο με τις επιλογές Basic ή τις άδειες μονού χρήστη.
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Η παγκοσμίως περιεκτικότερη βάση δεδομένων για μέταλλα

Δεδομένα ιδιοτήτων για χιλιάδες μη μεταλλικά υλικά

Απαράμιλλη πηγή προηγμένων ιδιοτήτων υλικών 

Πληροφορίες σχετικά με τη συγκόλληση υλικών, λιπαντικά, πληροφορίες 
σχετικά με την τριβολογία, τις διαστάσεις και τις επικαλύψεις

Πρόσθετη ενότητα δεδομένων που παρέχει δεδομένα διάβρωσης, 
ακτινοβολίας, καιρικές συνθήκες και πληροφορίες γήρανσης

Μονάδα σχετικη με παγκόσμιους κανονισμούς για υλικά και ουσίες

Κατάλογος προμηθευτών μετάλλων και μηχανή αναζήτησης 

Άμεση αναγνώριση άγνωστων υλικών

Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του αρχείου προέλευσης δεδομένων 
και CAE λογισμικού

Παρέχοντας σημαντικές ενημερώσεις πρότυπων και υλικών



Η Π Α ΓΚΟΣΜΊΩ Σ ΠΕΡΊΕΚ Τ ΊΚΟΤΕΡΗ ΒΑ ΣΗ ΔΕ ΔΟΜΕΝΩΝ Γ Ί Α ΥΛ ΊΚ Α 

Η παγκοσμίως περιεκτικότερη βάση δεδομένων για μέταλλα

Οι προκλήσεις 
 k Εύρεση ισοδύναμων με ξένα υλικά και 
τη σύγκριση των εναλλακτικών λύσεων 
πλάι-πλάι

 k Εύρεση υλικών απ’ όλο το κόσμο 
σύμφωνα με την χημική τους σύνθεση ή 
τις μηχανικές ιδιότητες τους

 k Αποκρυπτογράφηση των 
προδιαγραφών των υλικών και 
ανίχνευση της σωστής ποιότητας για μια 
συγκεκριμένη εφαρμογή

 k Εύρεση ακριβών, ανιχνεύσιμων και 
αξιόπιστων μηχανικών, φυσικών και 
άλλων ιδιοτήτων για διάφορες συνθήκες 
και θερμοκρασίες

Η λύση
 Ο μεγαλύτερος πόρος μεταλλικών ιδιοτήτων που 

είναι διαθέσιμος σήμερα για βασικές και πολύπλοκες 
δραστηριότητες μηχανικών

 Διεθνείς πίνακες αναφοράς από 74 χώρες δίνοντας την 
απόλυτη βοήθεια για τον προσδιορισμό παρόμοιων και 
ισοδύναμων υλικών

 Τα τυπικά δεδομένα συμπληρώνονται από χιλιάδες ιδιόκτητα 
υλικά και άλλες πηγές παρέχοντας την πλήρη λύση

Βασικά οφέλη
 k Εξαιρετική εξοικονόμηση χρόνου

 k Αυξημένη ακρίβεια και αξιοπιστία

 k Κοινή πλατφόρμα για επαναλήψιμα αποτελέσματα σε ολόκληρο 
τον οργανισμό

Η Total Metals είναι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων στον κόσμο για μεταλλικά υλικά και  
τις ιδιότητες τους. Αποτελεί τον πυρήνα του προϊόντος Total Materia και χρησιμεύει ως  
η πύλη για μια ασύγκριτη συλλογή συνόλου δεδομένων και δομοστοιχείων που είναι  

χρήσιμα στην παγκόσμια κοινότητα των μηχανικών.

15 εκατομμύρια εγγραφές 350 χιλιάδες υλικά 74 χώρες (πρότυπα)

www.totalmateria.com

Total Metals



Επικεντρωμένη στο να παρέχει δεδομένα βασικών ιδιοτήτων των μετάλλων,  
η Total Metals περιέχει τον εντυπωσιακό αριθμό 15 εκατομμυρίων  
εγγραφών για πάνω από 350,000 υλικά από 74 χωρες/προτυπα.    

Η ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ, ΚΟΡΎΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Από χημικές συνθέσεις, πίνακες παραπομπή, μηχανικές και φυσικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 
δωματίου, αυξημένες θερμοκρασίες και υπό το μηδέν, από πρόσθετες πληροφορίες, όπως 
διαγράμματα θερμικής επεξεργασίας, μεταλλογραφία και  μηχανική επεξεργασία, η  Total 
Metals σάς προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα και  αξιοπιστία της βάσης δεδομένων, η μόνη 
επισήμως πιστοποιημένη του είδους της σε ολόκληρη τη βιομηχανία.

Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΙΣΧΎΡΗ ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΎΡΩΣΗΣ 
Η πιο ολοκληρωμένοι πίνακες παραπομπής με περισσότερα από 15 εκατομμύρια εγγραφές 
για ισοδύναμα υλικά σε όλο τον κόσμο, συστηματοποιημένη χρησιμοποιώντας ένα ιδιόκτητο 
σύστημα ταξινόμησης ομοιοτήτων. Επιπλέον, ο κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
αλγόριθμος SmartCross2 επιτρέπει προσδιορισμό των άγνωστο ισοδύναμων χρησιμοποιώντας 
ομοιότητα σύνθεσης, μηχανικές ιδιότητες ή συνδυασμό τους.

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΑΝΑΠΤΎΞΗ & ΎΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
Τα υλικά στην Total Metals και οι πληροφορίες των ιδιοτήτων ενημερώνονται κάθε μήνα, 
διατηρώντας σας ενημερωμένο για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των προτύπων, καθώς και 
τις αναβαθμίσεις του συνόλου των δεδομένων, νέων αλγορίθμων και των νέων δυνατοτήτων 
του λογισμικού.  Όλες τις πτυχές της Total Materia υποστηρίζονται πλήρως από μια 
αφοσιωμένη ομάδα ειδικών με πάνω από 300 χρόνια συνδυασμένης βιομηχανικής εμπειρίας 
που παρέχει συμβουλευτική τεχνική υποστήριξη ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους συνδρομητές!

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Πέρα από
350,000 υλικά

74 χώρες (πρότυπα)

Παραπομπή

Συγκρίνετε

Πρότυπα

Ιδιόκτητα φύλλα
δεδομένων

Πειραματικά δεδομένα

Εικόνες μεταλλογραφίας

Χημική σύνθεση

Μηχανικές ιδιότητες

Φυσικές ιδιότητες

Διαγράμματα θερμικής επεξεργασίας

Μαγνητικές ιδιότητες

Δεδομένα μηχανικής κατεργασίας

Η παγκοσμίως περιεκτικότερη βάση δεδομένων για μέταλλα

www.totalmateria.com
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Δεδομένα ιδιοτήτων για χιλιάδες μη μεταλλικά υλικά

Οι προκλήσεις 
 k Με ακρίβεια εύρεση δεδομένων μέσα από 
τα πρότυπα και ιδιόκτητα δεδομένα  για 
πολυμερή, σύνθετα και κεραμικά

 k Ταυτόχρονη σύγκριση διαφορετικών ειδών 
μεταλλικών και μη μεταλλικών υλικών, 
βρίσκοντας τις καλύτερες εναλλακτικές 
λύσεις

 k Εύρεση πληροφοριών σπάνιων 
προηγμένων ιδιοτήτων  για υπολογισμούς 
FEA/CAE συμπεριλαμβανομένων 
δεδομένων-παραμόρφωσης και κόπωσης

Βασικά οφέλη
 k Η απόλυτη πηγή ορόσημο για όλες τις ανάγκες σε ιδιότητες

 k Νέες ευκαιρίες στο σχεδιασμό, συγκρίνοντας τις επιδώσεις 
τελείως διαφορετικών υλικών

PolyPLUS είναι το δομοστοιχείο για μη-μέταλλα και τις ιδιότητες τους  
για χιλιάδες πλαστικά, κεραμικά και σύνθετα υλικά

Η λύση
 Η βάση δεδομένων για μη-μεταλλικά υλικά με χιλιάδες 

πλαστικά, κεραμικά και σύνθετα υλικά

 Περιέχει χιλιάδες υλικά προτύπων καθώς και ιδιόκτητα 

 Εύκολη αναζήτηση προηγμένων υλικών ιδιοτήτων για 
μη-μεταλλικά υλικά, συμπεριλαμβανομένου καμπύλες 
παραμόρφωσης και κυκλικές ιδιότητες

PolyPLUS

www.totalmateria.com

Πολυμερή Σύνθετα υλικάΚεραμικά Ίνες Τσιμέντα Αφρώδη Κυψελοειδή Ξύλο



Ενσωματωμένη με τη βάση δεδομένων Total Metals που περιέχει 
πάνω από 350,000 μεταλλικά κράματα, το PolyPLUS επιτρέπει στη 
Total Materia να χρησιμοποιηθεί ως μια πραγματικά μοναδική λύση 
για τις ανάγκες σας σχετικά με την εύρεση των κατάλληλων υλικών.

Δεδομένα ιδιοτήτων για χιλιάδες μη μεταλλικά υλικά

www.totalmateria.com

Σύνθεση δεδομένων

Μηχανικές ιδιότητες

Φυσικές ιδιότητες

Θερμικές ιδιότητες

Ηλεκτρικές ιδιότητες

Πληροφορίες κατασκευής

Καμπύλες παραμόρφωσης 

Πρότυπα υλικά

Δεδομένα κατασκευαστή

Πειραματικά δεδομένα

Πολυμερή

Κεραμικά

Σύνθετα
υλικά

 Ίνες

Τσιμέντα

Αφρώδη

Κυψελοειδή

Ξύλο

Η ΑΠΟΛΎΤΗ ΠΗΓΗ ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 
ΎΛΙΚΩΝ 
Σε συνδυασμό με την παγκοσμίως περιεκτικότερη  βάση δεδομένων ιδιοτήτων μετάλλων, η 
PolyPLUS παρέχει όλα τα οφέλη της βάσης δεδομένων Total Metals, αλλά για μη μεταλλικά 
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ιδιοτήτων για χιλιάδες πλαστικά, κεραμικά και 
σύνθετα υλικά και όλα αυτά διαθέσιμα με το πάτημα ενός κουμπιού!

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
Εκτός από μια μοναδική συλλογή προηγμένων δεδομένων ιδιοτήτων μεταλλικών υλικών, το 
Extended Range προσφέρει επίσης ένα ολοκληρωμένο σετ καμπυλών τάσης-παραμόρφωσης 
και κόπωσης για μη μεταλλικά στοιχεία. 

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ  
Μέσω της αφιερωμένης ομάδας του PolyPLUS, νέα δεδομένα και νέες αναβαθμίσεις 
λειτουργιών, προστίθενται σε μηνιαία βάση, γεγονός που σημαίνει ότι η  συνεχής αυξανομένη 
βιβλιοθήκη μη μεταλλικών στοιχείων, γίνεται γρήγορα ένας αναπόφευκτος πόρος για την 
κοινότητα μηχανικών.



Απαράμιλλη πηγή προηγμένων ιδιοτήτων υλικών 

Η Π Α ΓΚΟΣΜΊΩ Σ ΠΕΡΊΕΚ Τ ΊΚΟΤΕΡΗ ΒΑ ΣΗ ΔΕ ΔΟΜΕΝΩΝ Γ Ί Α ΥΛ ΊΚ Α 

Οι προκλήσεις 
 k Εύρεση  στοιχείων για υλικά, 
απαραίτητα για σύνθετους 
υπολογισμούς, σχεδίασης με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (CAE) και 
ανάλυση-προσομοίωση πεπερασμένων 
στοιχείων (FEA) 

 k Απόκτηση καμπύλων τάσης-
παραμόρφωσης σε διάφορες 
θερμοκρασίες και σε διαφορετικές τιμές

 k Σύγκριση ιδιοτήτων κόπωσης 
διαφορετικής προέλευσης με 
παραδείγματα αμερικάνικα, ευρωπαϊκά 
και ασιατικά υλικά

Η λύση
 Προσφέρει μια μοναδική συλλογή δεδομένων προηγμένων 

ιδιοτήτων για χρήση σε δραστηριότητες κρίσιμες στο 
σχεδιασμό 

 Αβίαστη απόδοση κατά την εξαιρετικά χρονοβόρα εύρεση 
αξιόπιστων πληροφοριών υλικής ιδιοκτησίας,  
για σύνθετους υπολογισμούς

 Μεθοδολογία απόκτησης ιδιόκτητων πληροφοριών από 
πειραματικά δεδομένα από περισσότερες από 3,000 
αναφορές και έγγραφα

Βασικά οφέλη
 k Αποφεύγοντας δαπανηρά και ενδεχομένως επικίνδυνα λάθη

 k Ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για βελτιστοποιημένη και αποδοτική 
σχεδίαση 

 k Βελτίωση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας σε 
ολόκληρη τη διαδικασία της αλυσίδας παραγωγής 

Καμπύλες  
παραμόρφωσης 

Καμπύλες  
διαμόρφωσης

Δεδομένα  
Κόπωσης 

Δεδομένα  
ερπυσμού

Προσφέρει μια μοναδική συλλογή δεδομένων προηγμένων ιδιοτήτων για  
χρήση σε δραστηριότητες κρίσιμες στο σχεδιασμό 

www.totalmateria.com

Extended Range



Το Extended Range της Total Materia παρέχει μια χωρίς προηγούμενο πηγή 
δεδομένων για προχωρημένους δομικούς και θερμικούς υπολογισμούς και την 
ανάλυση τους. Περιλαμβάνει χιλιάδες καμπύλες τάσης-καταπόνησης, κυκλικές 

ιδιότητες, καμπύλες  κάμψης και πολλά άλλα.

Απαράμιλλη πηγή προηγμένων ιδιοτήτων υλικών 

Προσφέρει μια μοναδική συλλογή δεδομένων προηγμένων ιδιοτήτων για  
χρήση σε δραστηριότητες κρίσιμες στο σχεδιασμό 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΜΠΎΛΕΣ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Μοναδική συλλογή από περισσότερες από 150,000-καμπύλες παραμόρφωσης  για 
υπολογισμούς στην πλαστική περιοχή καλύπτοντας περισσότερα από 50,000 υλικά, με διάφορες 
μεθόδους θερμικής επεξεργασίας, θερμοκρασίες λειτουργίας και ρυθμούς παραμόρφωσης, από 
ημιστατική καταπόνηση έως ρυθμό εργασίας πάνω από 1,000 1/s . Δίνονται και οι δυο καμπύλες 
παραμόρφωσης, πραγματική και κατασκευαστική, με δυνατότητα να παρεμβάλλονται δεδομένα 
θερμοκρασίας και ρυθμού παραμόρφωσης εισαγόμενα από τον χρήστη.  

Η ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΣΎΛΛΟΓΗ ΚΎΚΛΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 
Η μεγαλύτερη βάση δεδομένων παραμέτρων παραμόρφωσης για πάνω από 35,000 υλικά, e-N 
και S-N διαγράμματα για διάφορες καταστάσεις θερμικής επεξεργασίας και συνθήκες φόρτισης. 
Μονοτονικές ιδιότητες περιλαμβάνονται αναφορικά μαζί με τους παραμέτρους στατιστικής 
κόπωσης ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΑΤΟΧΎΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 
Βασιζόμενο στους πίνακες παρεμβολής της Total Materia και στις ιδιότητες των ισοδύναμων 
υλικών, το Extended Range παρέχει εκτιμήσεις για καμπύλες  παραμόρφωσης για πάνω από 
90,000 υλικά και πάνω από 80,000 περιοδικές ιδιότητες. Αν και οι εκτιμήσεις δεν μπορούν 
να αντικαταστήσουν πλήρως τα πειραματικά δεδομένα, αποτελούν πολύτιμη αφετηρία για 
περαιτέρω έρευνα και υπολογισμούς.

ΠΙΟ ΣΎΝΘΕΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 
Σχηματίζοντας όρια και καμπύλες παραμόρφωσης για ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, για 
προσομοίωση σφυρηλάτησης, σχεδιασμού και άλλες λειτουργίες Μηχανική θραύσεως 
παρουσιάζονται K1C, KC, μέγεθος ρωγμής και παράμετροι νόμου του Paris , με το αντίστοιχο 
γράφημα της ρωγμής. Ερπυσμός δεδομένα που περιλαμβάνουν τάση διαρροής και ένταση 
ρήξης ερπυσμού δε διάφορες θερμοκρασίες σύμφωνα με τον υπολογισμό της παραμέτρου 
Larsen-Miller και της εναπομένουσας διάρκειας ζωής του στοιχείου.

Πίνακες

Εκτιμήσεις

Γραφήματα

Σύγκριση υλικών

Αναφορές 
Βιβλιογραφίας

Εξαγωγή σε CAE

Δεδομένα ερπυσμού

Δεδομένα Κόπωσης 

Καμπύλες παραμόρφωσης 

Καμπύλες διαμόρφωσης

Μηχανική των θραύσεων

Πειραματικά 
δεδομένα ιδιοτήτων

Τεχνικός ερευνητικές 
εργασίες

Πειραματικά 
δεδομένα

www.totalmateria.com
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DataPLUS
Πληροφορίες σχετικά με τη συγκόλληση υλικών, λιπαντικά, πληροφορίες σχετικά με την τριβολογία, 
τις διαστάσεις και τις επικαλύψεις

Οι προκλήσεις
 k Κατανόηση των προκλήσεων επιλογής υλικού 
που σχετίζονται με εφαρμογές πραγματικής 
ζωής

 k Εύρεση δεδομένων για τη στήριξη 
αποφάσεων στο πλαίσιο νέων σχεδίων 
σχεδιασμού

 k Αναζήτηση στοιχείων δεδομένων ιδιοκτησίας 
και πληροφοριών εφαρμογής σε μια 
ενοποιημένη πλατφόρμα

 k Επικοινωνία μεταξύ της μηχανικής και των 
αγορών αποφεύγοντας πιθανά σφάλματα

Τα οφέλη
 k Οδηγεί σε πιο ακριβείς επιλογές υλικών

 k Παρέχει περαιτέρω διορατικότητα στη συμπεριφορά των υλικών σε 
πραγματικές συνθήκες

 k Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των διαδικασιών σχεδιασμού και την 
απόκτηση υλικού

Το DataPLUS είναι μια συμπληρωματική ενότητα που παρέχει υποσύνολα δεδομένων που 
καλύπτουν τις πληροφορίες των αρθρώσεων, τα λιπαντικά και τα ψυκτικά μέσα, τις διαστάσεις 

υλικών, την τριβολογία και τις επικαλύψεις για χιλιάδες μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά

Η λύση
 Το DataPLUS καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών μέσα στα 

πέντε υποσύνολα δεδομένων του που λειτουργούν ως κρίσιμος 
πρόσθετος πόρος για τη διαδικασία επιλογής υλικού 

 Εντελώς ολοκληρωμένο, το DataPLUS συνδέεται άψογα με άλλες 
βασικές πληροφορίες όπως χημική σύνθεση, πίνακες ισοδύναμων 
υλικών, μηχανικές και φυσικές ιδιότητες, πράγμα που σημαίνει ότι 
η προβολή της μεγαλύτερης εικόνας είναι εύκολη

Διαστάσεις ΕπίστρωσηΣυγκολλήσεις Λιπαντικά Τριβολογία
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Πληροφορίες σχετικά με τη συγκόλληση υλικών, λιπαντικά, πληροφορίες σχετικά με την 
τριβολογία, τις διαστάσεις και τις επικαλύψεις

Πρότυπα

Ιδιόκτητα φύλλα 
δεδομένων

Πειραματικά 
δεδομένα

Τεχνικοί 
κατάλογοι

Συγκολλήσεις
•

•
•

Ιδιότητες συγκόλλησης υλικών
Δεδομένα σχετικά με τα αναλώσιμα

Πληροφορίες σχετικές με το τρόπο συγκόλλησης

Λιπαντικά
•

•
•

Κινηματικό ιξώδες
Σημείο ανάφλεξης

Δείκτης ιξώδους

Τριβολογία
•
•
•

Κατώτατο όριο τάσης
Απώλεια βάρους
Συντελεστής τριβής

Διαστάσεις
•
•
•

Διαμέτρους και πάχη

Επιτρεπόμενα ανοχές
Τυποποιημένα έντυπα προϊόντων

Επίστρωση
•

•
•

Μάζες και πάχη
Σκληρότητα

Συντελεστής τριβής

Σε συνδυασμό με τις βάσεις δεδομένων πρωτογενών υλικών, τα Total Metals και 
το PolyPLUS, το DataPLUS υποστηρίζει και συμπληρώνει βασικές αποφάσεις για 

βιομηχανικές εφαρμογές, βοηθώντας στην πραγματοποίηση ακριβών και εξεταζόμενων 
επιλογών σχετικά με την επιλογή και τη χρήση του υλικού.

Πληροφορίες για παγκοσμίως διαθέσιμα υλικά και αναλώσιμα 
συγκόλλησης 
Βρείτε κρίσιμες πληροφορίες για τη συγκόλληση όπως μηχανικές ιδιότητες, πληροφορίες 
για χιλιάδες συνδυασμούς υλικών, βασικά δεδομένα υλικών ιδιοτήτων, χαρακτηριστικά 
αναλώσιμων και αναφορές σχετικές με τις μεθόδους συγκόλλησης.

Βρείτε πληροφορίες για διαστάσεις και ανοχές σε δευτερόλεπτα 
Απαραίτητο στην γεφύρωση της κατασκευής με την προμήθεια, τα δεδομένα διαστάσεων 
και ανοχών επιτρέπουν την εύρεση πληροφοριών σχετικές με συγκεκριμένες μορφές του 
προϊόντος και τις διαστάσεις του στις επιτρεπόμενες εκδοχές.

Αναζήτηση πληροφοριών επίστρωσης προς κατανόηση της απόδοσης 
Εκατοντάδες ονομασίες επιστρώσεων, διαθέσιμες με δεδομένα διατάσεων και ιδιοτήτων, 
βοηθώντας έτσι την ακριβέστατη λήψη αποφάσεων σχετικών με την επιλογή επιστρώσεων 
και την απόδοση τους Χρησιμοποιώντας την απλή λειτουργία αναζήτησης, βρείτε ιδιότητες 
όπως διαστάσεις, μέγιστη θερμοκρασία εργασίας, σκληρότητα και πολλές άλλες.

Λιπαντικα και τριβολογικα στοιχεια για χιλια υλικων 
Κάντε βασικές αποφάσεις σχετικά με τα κατάλληλα λιπαντικά και ψυκτικά μέσα για να 
μειώσετε το κόστος εξασφαλίζοντας βελτιστοποιημένη διάρκεια ζωής. Σε συνδυασμό με 
τα τριβολογικά δεδομένα για χιλιάδες υλικά, μπορεί να ανακαλυφθεί μια ολοκληρωμένη 
εικόνα της επιφανειακής αλληλεπίδρασης. Βρείτε τριβολογικά δεδομένα για να 
κατανοήσετε την τριβή και την επακόλουθη πιθανότητα φθοράς χιλιάδων διεθνών υλικών 
και να βοηθήσετε στην αποφυγή υπερβολικής απώλειας ισχύος και μερικής υποβάθμισης 
μέσω της σωστής επιλογής λιπαντικού και ψυκτικού.
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Enviro
Πρόσθετη ενότητα δεδομένων που παρέχει δεδομένα διάβρωσης, ακτινοβολίας, καιρικές συνθήκες 
και πληροφορίες γήρανσης

Οι προκλήσεις
 k Κίνδυνοι και πιθανές καταστροφικές 
αποτυχίες στην εκμετάλλευση

 k Προβλέποντας τη ζωή του προϊόντος κάτω 
από μια σειρά επιρροών που προέρχονται 
από εξωτερικές επιδράσεις

 k Πάντα αυξανόμενες προκλήσεις ποιότητας 
και απόδοσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 
ζωής του προϊόντος

 k Υποστήριξη της καινοτομίας με τη βοήθεια 
πλήρων και εμπεριστατωμένων αποφάσεων 
επιλογής υλικού Τα οφέλη

 k Μείωση των κινδύνων και αύξηση της ασφάλειας κατά την εκμετάλλευση

 k Υψηλότερο ποσοστό πρόληψης της βλάβης υλικού κατά τη διάρκεια 
ζωής του προϊόντος

 k Περισσότερες γνώσεις για τις βασικές αποφάσεις σχεδιασμού και 
επιλογής υλικού

Το Enviro είναι ενα πρόσθετο δομοστοιχειο δεδομένων που παρέχει δεδομένα 
διάβρωσης, ακτινοβολία, επιδραση καιρικων συνθήκων και πληροφορίες γήρανσης για 

χιλιάδες μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά

Η λύση
 Το Enviro επικεντρώνεται σε τέσσερα συμπληρωματικά σύνολα 

δεδομένων, τα οποία παρέχουν ακόμα μεγαλύτερο εύρος και 
βάθος στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της πλήρως 
ολοκληρωμένης πλατφόρμας Total Materia

 Η κάλυψη της διάβρωσης, της αντοχής στο χρόνο, της ακτινοβολίας 
και των διαφόρων τύπων αποτελεσμάτων γήρανσης, το Enviro 
αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών για το σχεδιασμό, την 
κατασκευή και την πώληση προϊόντων μεγαλύτερης ποιότητας και 
μακροζωίας στην αγορά

Διάβρωση Ανθεκτικότητα Γηράνση Ακτινοβολία
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Πρόσθετη ενότητα δεδομένων που παρέχει δεδομένα διάβρωσης, ακτινοβολίας, 
καιρικές συνθήκες και πληροφορίες γήρανσης

Ακτινοβολία

Χρόνοι έκθεσης
Δοσολογία ακτινοβολίας
Οίδημα, ερπυσμός, ευθραυστότητα

Γηράνση

Θερμοκρασία-χρόνος (Τ-t)
Αποικοδόμηση υγρών
Επίδραση στην ακτινοβολία UV

Ανθεκτικότητα
Ηλιακή ακτινοβολία
Έκθεση ρύπων
Παρουσία υγρασίας

Διάβρωση
Χιλιάδες μέσα διαβρωσης
Δεδομένα που σχετίζονται με την θερμοκρασία
PREN, σκασίματα, αντίσταση

Σε συνδυασμό με τις βάσεις δεδομένων πρωτογενών υλικών, το Total Metals και το PolyPLUS, το 
Enviro βοηθάει στις αποφάσεις εφαρμογής υλικών παρέχοντας μια ολοκληρωμένη κατανόηση 
της συμπεριφοράς των υλικών υπό την επίδραση μιας σειράς διαφοροποιημένων επιπτώσεων.

Πληροφοριεσ καιρικησ επιδρασησ και περιβαλλοντικησ εκθεσησ 
Συνήθως που σχετίζονται με πολυμερή, οι πληροφορίες σχετικά με την ελαστικότητα 
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, 
θερμότητα, ρύπους, αλατούχο νερό και ακόμη και μικροβιακή επίθεση για χιλιάδες υλικά. 
Βοηθά στην αντιμετώπιση των θεμάτων ακεραιότητας των βασικών υλικών, αποφεύγοντας 
τις αλλαγές στη χημική διαδικασία, την αποδυνάμωση των ιδιοτήτων των υλικών και τα 
αισθητικά ζητήματα όπως ο χρωματισμός.

Φαινομενα γηρανσησ και σχετικα στοιχεια ιδιοτητων 
Παροχή μιας σειράς πληροφοριών γήρανσης (χρόνου) σε συνδυασμό ενός ή περισσοτέρων 
πρόσθετων παραγόντων που προκαλούν γενική υποβάθμιση της ακεραιότητας του υλικού 
και συνεπώς μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στη μακροχρόνια εφαρμογή των υλικών. 
Οι καλυμμένοι πρόσθετοι παράγοντες σε συνδυασμό με το χρόνο περιλαμβάνουν τις 
θερμικές, χημικές και τις καιρικές επιπτώσεις.

Επιβαλλοντικεσ επιπτωσεισ στην συμπεριφορα υλικων 
Ένα βασικό σύνολο δεδομένων για την πυρηνική βιομηχανία, δεδομένα ακτινοβολίας 
παρέχουν μια σαφή σχέση μεταξύ του χρόνου έκθεσης, της δόσης ακτινοβολίας και των 
επακόλουθων επιδράσεων στις ιδιότητες του υλικού. Η ακτινοβόληση των υλικών μπορεί 
να προκαλέσει καταστροφικές καταστροφές δυναμικού που σχετίζονται με το πρήξιμο, το 
ερπυσμό και τη γενική ευθραυστότητα των εκτεθειμένων υλικών.

Δεδομένα διάβρωσης για χιλιάδες υλικά 
Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τιμές διάβρωσης των υλικών και τις αντοχές στη διάβρωση 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα και σε μια σειρά από συνθήκες θερμοκρασίας. Στοιχεία 
διάβρωσης που περιλαμβάνουν και το μέσο, θερμοκρασία, χρόνος έκθεσης, και το είδος 
διάβρωσης, ενσωματωμένα με τις μηχανικές και τις φυσικές ιδιότητες,  προσφέρουν μια 
ενιαία πλατφόρμα επιλογής υλικού. 
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Compliance
Μονάδα σχετικη με παγκόσμιους κανονισμούς για υλικά και ουσίες

Οι προκλήσεις
 k Πολύ δαπανηρές κυρώσεις και αποκλεισμός 
από την αγορά λόγω μη συμμόρφωσης

 k Η αποκρυπτογράφηση πολύπλοκων και 
διαφοροποιημένων κανόνων σε διάφορες 
χώρες, ακόμη και σε περιοχές

 k Να είστε ενημερωμένοι με τους συνεχώς 
μεταβαλλόμενους κανόνες και κανονισμούς

 k Απαιτείται τεράστιος χρόνος και προσπάθεια 
για τη συλλογή πληροφοριών και την 
εφαρμογή τους στη γραμμή προϊόντων

Τα οφέλη
 k Διασφάλιση της επιχείρησης με τη μείωση του κινδύνου μη 
συμμόρφωσης

 k Προσθέστε νέα διάσταση στις διαδικασίες επιλογής υλικού

 k Τεράστια εξοικονόμηση χρόνου κατά την ανάλυση συμμόρφωσης και 
την απαιτούμενη δουλειά

Η ενότητα *Συμμόρφωσης* παρέχει μια ενιαία πηγή πληροφοριών σχετικά με τους 
παγκόσμιους κανονισμούς για τα υλικά και τις ουσίες

Η λύση
 Η ενότητα Compliance προσφέρει μια συνολική εικόνα των 

επικαιροποιημένων κανονισμών τόσο για υλικά όσο και για 
ουσίες, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να συμβαδίζουν με την 
αυξανόμενη πίεση για τις εταιρείες να εκπληρώσουν τις νομικές 
υποχρεώσεις τους σχετικά με τα προϊόντα, τα εξαρτήματά τους και 
τα υλικά που χρησιμοποιούν

 Η συμμόρφωση συμβάλλει σε μια ποικιλία σύνθετων εργασιών, 
όπως ο σχεδιασμός και η κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος, η 
μετατροπή ενός υπάρχοντος χαρτοφυλακίου για την τήρηση 
κανονιστικών οδηγιών, η έγκριση των πωλητών, ο έλεγχος υλικών 
και πολλά άλλα

Χημικά Αποθέματα Αναγνώριση κινδύνου Κανονισμοί ΜεταφορώνΟυσίες
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Μονάδα σχετικη με παγκόσμιους κανονισμούς για υλικά και ουσίες

Χημικά
Αποθέματα

- οδηγίες REACH
- Ειδικοί κανονισμοί 
  της ΕΕ
- Διεθνείς 
  απογραφές
- Ομοσπονδιακοί και 
  κρατικοί κανονισμοί

Κανονισμοί
Μεταφορών

Αναγνώριση
κινδύνου Ουσίες

Compliance

Γενικά κριτήρια

Total Metals

PolyPLUS

- Σύστημα 
  παγκόσμιας 
  εναρμόνισης (GHS)
- Ταξινόμηση, 
  επισήμανση και 
  συσκευασία
- OSHA HCS

- RoHS
- Βιοσυμβατότητα
- Επαφή με τρόφιμα
- Μικροβιολογική αντίσταση

- Αριθμοί CAS / EC / MITI
- Ταυτοποιητές ουσίας
- Αναγνωριστικό κινδύνου ουσίας
- Κατάλογοι αποθέματος

- Αριθμοί 
  αναγνώρισης 
  του ΟΗΕ
- Κλάσεις κινδύνου 
  μεταφοράς
- Κίνδυνος για το 
  περιβάλλον

Η συμμόρφωση περιλαμβάνει διεθνείς κανονισμούς, όπως το REACH και την οδηγία RoHS, 
εθνικά, από τις ΗΠΑ έως την Ιαπωνία, την Κίνα και τη Ρωσία, καθώς και εξειδικευμένους 

κανονισμούς, όπως η βιομηχανία τροφίμων, νερό και αποχέτευση, όλα ενσωματωμένα και 
μπορούν να αναζητηθούν με πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των υλικών.

Γρηγορη αναλυση τησ καταλληλοτητασ υλικων για την διεθνη αλυσιδα 
εφοδιασμου 
Λόγω της κάλυψης των διεθνών και εθνικών κανονισμών, η συμμόρφωση παρέχει τη 
δυνατότητα ταχείας αξιολόγησης ενός παγκοσμίως δημιουργημένου προϊόντος, το οποίο 
μπορεί για παράδειγμα να σχεδιαστεί στις ΗΠΑ, με εξαρτήματα από την Ιαπωνία, τα οποία 
κατασκευάζονται στην Κίνα χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες και ουσίες, τελικά εξάγονται 
στην ΕΕ.

Ποροι πληροφοριων συμπληρωματικησ πληροφοριασ κεντρικησ 
εταιριασ, ενισχυμενων απο την εταιρια 
Είτε πρόκειται για την αξιολόγηση νέων υλικών σε εννοιολογικό σχεδιασμό, την αναθεώρηση 
των λογαριασμών των υπαρχόντων προϊόντων, τη δοκιμή ενός νέου στοιχείου στο εργαστήριο, 
τη σύνταξη εγγράφων περί απαιτητικότητας ή την αξιολόγηση ενός νέου προμηθευτή, η 
ενότητα Compliance παρέχει γρήγορη και απλή πρόσβαση σε συγκεντρωτικές, ενοποιημένες 
και ενημερωμένες πληροφορίες, εξαλείφοντας έτσι τα σφάλματα σε όλη τη ροή εργασίας.

Νεο επιπεδο ενοποιησησ 
Σε συνδυασμό με έναν τεράστιο πόρο βασικών και προηγμένων ιδιοτήτων υλικών, οι 
πληροφορίες συμμόρφωσης, η συμμόρφωση των ουσιών και όλοι οι σχετικοί διεθνείς 
κανονισμοί μπορούν εύκολα να εξαχθούν στα συστήματα πληροφορικής της εταιρείας, όπως 
η διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντος και ο προγραμματισμός επιχειρησιακών πόρων, που 
επιτρέπει τεράστιες εξοικονομήσεις και βελτιώνει τις πληροφορίες ροή.
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Άμεση αναγνώριση άγνωστων υλικών

Ο ιδιόκτητος αλγόριθμος της Total 
Materia βρίσκει κατάλληλα ταυτόσημα 

υλικά σε δευτερόλεπτα!

Ο ιδιόκτητος αλγόριθμος της Total 
Materia βρίσκει κατάλληλα ταυτόσημα 

υλικά σε δευτερόλεπτα!

Όπως τα λαμβάνετε από το όργανο 
μέτρησης, αποτελέσματα δοκιμών ή 

τεκμηρίωση

Επανεξέταση 
υλικών, ιδιότητων και 

περισσότερα

Πάρετε τα 
αποτελέσματα αμέσως

Εισάγετε τη χημική σύνθεση 
από ένα άγνωστο υλικό

1 2 3Β Η Μ Α Β Η Μ Α Β Η Μ Α

Τεράστια εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος μέσω αναγνώρισης υλικών υψηλής ταχύτητας. 
Ενδυναμώνοντας τις λειτουργίες ποιότητας από διασφάλιση προμηθευτή μέχρι και δοκιμές υλικών. 

Η εξειδικευμένη αναζήτηση βοηθάει γρήγορα στη λήψη της σωστής απόφασης. 

Το SmartComp,το πρόσθετο δομοστοιχείο επιτρέπει τον έξυπνο προσδιορισμό μετάλλων σύμφωνα 
με τη χημική τους σύνθεση, προερχόμενη από φασματογράφο ή άλλες αναλυτικές πηγές

www.totalmateria.com

SmartComp



Χρησιμοποιώντας έναν πατενταρισμένο αλγόριθμο, το SmartComp 
μπορεί να εξαλείψει ένα τεράστιο ποσό του χρόνου εργασίας που είναι 

αφιερωμένο στην έρευνα και αυξάνει έτσι την αποδοτικότητα.

Άμεση αναγνώριση άγνωστων υλικών

ΕΞΕΙΔΙΚΕΎΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΑΤΑΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Σχεδιασμένο να «σκέφτεται» όπως ο ειδικός, το  SmartComp εξάγει αποτελέσματα σε 
χρόνο δευτερολέπτων για μια κατά τ’ άλλα χρονοβόρα έρευνα. Χρησιμοποιώντας τον 
πατενταρισμένο αλγόριθμο, το SmartComp επικεντρώνει στην έρευνα με βάση τα πιο 
σημαντικά στοιχεία για τον χρήστη, αποτρέποντας τη επίδραση των προβληματικών 
στοιχείων-παγίδες όπως τα μη αγνά ιχνοστοιχεία . 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΎΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
Ακόμα και οι καλύτεροι ειδικοί δεν μπορούν να κάνουν πολλά χωρίς μια μεγάλη βάση 
δεδομένων για αναζήτηση και σύγκριση. Το SmartComp επομένως, είναι ενσωματωμένο με τη 
βάση δεδομένων της Total Materia, έχοντας τη δυνατότητα να συγκριθεί η χημική ανάλυση με 
τα δεδομένα σύνθεσης πάνω από 350,000 υλικών, εξασφαλίζοντας ότι η αναζήτησης τους είναι 
μια διαδικασία χωρίς ταλαιπωρία.     

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ  
Εκτός από την βασική επιλογή αναγνώρισης, η προηγμένη αναζήτηση δίνει τη δυνατότητα 
να ρυθμιστεί η σχετική σημαντικότητα του κάθε στοιχείου ξεχωριστά, δίνοντας έτσι ταιριαστά 
κράματα πιο κατάλληλα για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Το Reference Materials είναι 
ένα επιπλέον δομοστοιχείο, το οποίο διευκολύνει τη εύρεση υλικών για τη βαθμονόμηση 
φασματόμετρων. 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
Ο εντοπισμός των ταυτόσημων υλικών μπορεί να είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Η Total 
Materia επιτρέπει απευθείας πρόσβαση από τη λίστα υλικών, στη λίστα ιδιοτήτων τους, 
παρέχοντας τη δυνατότητα για λεπτομερέστερη σύγκριση των υποψηφίων υλικών και των 
ιδιοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένου την επιλογή side-by-side σύγκριση και συνδυάζοντας 
σύγκριση της χημικής σύνθεσης και των μηχανικών ιδιοτήτων, χρησιμοποιώντας πίνακες 
διασταύρωσης και το SmartCross2 δομοστοιχείο.

Λεπτομερείς
υλικές ιδιότητες

Υλικό
Διασταύρωση

Χημική
ανάλυση

Total Metals

 Λίστα πιθανών
αντιστοιχίσεων

Δομοστοιχείο
εξειδικευμένης

αναζήτησης

www.totalmateria.com
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Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του αρχείου προέλευσης δεδομένων και CAE λογισμικού

Οι προκλήσεις 
 k Εύρεση προηγμένων δεδομένων 
ιδιοτήτων για γραμμικούς και μη-
γραμμικούς CAE υπολογισμούς σε μια 
έτοιμη για επίλυση μορφή

 k Εισαγωγή δεδομένων από την πηγή 
στο λογισμικό CAE χωρίς την ανάγκη 
για επιπλέον επεξεργασία, αντιγραφή, 
επικόλληση και επαναπληκτρολόγηση

 k Απόκτηση αξιόπιστης εισαγωγής 
ιδιοτήτων των υλικών αποφεύγοντας 
επικίνδυνα και δαπανηρά σφάλματα

 k Διενέργεια πολλαπλών και 
επαναλαμβανόμενων σχεδιαστικών 
εργασιών με τον πιο αποτελεσματικό 
δυνατό τρόπο

Βασικά οφέλη
 k Τεράστια εξοικονόμηση χρόνου, ενώ απαλλάσσεστε από την 
κουραστική πληκτρολόγηση

 k Αυξανόμενη ακρίβεια μέσω της εξάλειψης σφαλμάτων 
επεξεργασίας των δεδομένων

 k Εξορθολογισμός και συστηματοποίηση δεδομένων και 
απόκτηση ροής εργασίας

Η λύση 
 Εξαγάγετε ένα πλήθος δεδομένων για χρήση σε πολλαπλές 

δραστηριότητες σχεδιασμού, από μηχανικές ιδιότητες μέχρι 
καμπύλες-παραμόρφωσης

 Απλή διαδικασία 3 βημάτων για την επιλογή, τον έλεγχο 
και την εισαγωγή δεδομένων σε ένα ευρύ φάσμα μορφών 
επιλθσης των κορυφαίων CAE solver 

 Γρήγορη και ακριβής μεταφορά των δεδομένων χωρίς 
την ανάγκη για επαναπληκτρολόγηση ή την επεξεργασία 
δεδομένων

Το eXporter είναι το πρόσθετο δομοστοιχείο που κατά κύριο λόγο βοηθά να γεφυρώσει το 
χάσμα μεταξύ της πηγής των δεδομένων και του λογισμικού ψηφιακής σχεδίασης (CAE). 

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

www.totalmateria.com

eXporter



Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του αρχείου προέλευσης δεδομένων και CAE λογισμικού

Αν θέλετε να εξάγετε δεδομένα από την Total Materia  απευθείας σε CAE λογισμικό ή 
απλά εξαγωγή σε excel ή .xml, το eXporter παρέχει όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε. 

Σε 3 απλά βήματα παρέχει εξαγωγή σε πολλαπλές μορφές σε μερικά δευτερόλεπτα. 

Μηχανικές ιδιότητες

Φυσικές ιδιότητες

Καμπύλες παραμόρφωσης 

Δεδομένα Κόπωσης 

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Επιλέξτε
Ιδιότητες

Βήμα 1

Επιλέξτε
μορφή

Βήμα 2

Εξαγωγή
σε CAE

Βήμα 3

Μηχανικές ιδιότητες

Φυσικές ιδιότητες

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΎΤΗ ΠΗΓΗ 
Η Total Materia παρέχει την παγκοσμίως μεγαλύτερη πηγή υλικών ιδιοτήτων και τώρα 
υπάρχει η δυνατότητα να επιλεχθούν δεδομένα για πάνω από 450,000 υλικά και 20 
εκατομμύρια εγγραφές ιδιοτήτων,  έτοιμα για εξαγωγή και για χρήση στο επόμενο βήμα της 
διαδικασίας σχεδιασμού. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ CAE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ 
Το eXporter μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή κρίσιμων δεδομένων υλικών 
για προχωρημένους υπολογισμούς, όπως μηχανικές και φυσικές ιδιότητες, καθώς και 
παραμορφώσεις και κυκλικές ιδιότητες, σε μεγάλο αριθμό συμβατών CAE μορφών.  Από το 
σύνθετο xml., μέχρι το απλό xls. το eXporter κάνει τη μεταφορά δεδομένων από τη πηγή στο 
λογισμικό μια γρήγορη και εύκολη υπόθεση. 

ΟΜΑΛΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ  TOTAL MATERIA 
Μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του eXporter, ολόκληρου του σύνολου δεδομένων  της Total 
Metals και του Extended Range για τη χρήση και τη εύρεση των ιδιοτήτων που ενδιαφέρουν.  
Με πλήρη πρόσβαση στους μεγαλύτερους διεθνείς πίνακες παραπομπής και τις λειτουργίες 
σύγκρισης, το πλήρες δυναμικό της Total Materia μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να 
εξασφαλιστεί πως η επιλογή των δεδομένων για εξαγωγή υποστηρίζεται από ενημερωμένες 
και ανιχνεύσιμες αποφάσεις.

www.totalmateria.com

Σημείωση: Έως και 100 εξαγωγές δεδομένων ανά άδεια ταυτόχρονα επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της συνδρομής.
Όλες οι προηγούμενες εξαγωγές είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν απεριόριστα  

κατά τη διάρκεια της συνδρομής.
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Οι προκλήσεις 
 k Εξασφαλίζοντας τις πιο πρόσφατες 
διαθέσιμες πληροφορίες που 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της 
εργασίας

 k Παρέχοντας αξιόπιστη, ακριβή και 
ανιχνεύσιμη πληροφορία σε άλλους 
τομείς της επιχείρησης

 k Μείνετε ενημερωμένοι με τις αλλαγές 
των υλικών,  των προτύπων και 
προδιαγραφών

 k Συνεισφέρει στη καλύτερη πρακτική 
της εταιρίας σχετικά με τη χρήσης της 
πληροφορίας, τη διαχείριση ρύθμισης 
παραμέτρων και τη συνολική διαδικασία 
ποιότητας

Η λύση
 Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι 

το πιο ενημερωμένα και ως εκ τούτου, πιο αξιόπιστες 
διαθέσιμες πληροφορίες  

 Δείτε ακριβώς τι έχει αλλάξει μέσα στη βάση δεδομένων. 
Από ενημερώσεις της τυπικής έκδοσης μέχρι και αλλαγές 
σε δεδομένα ιδιοτήτων

 Παρακολουθείστε τα αγαπημένα υλικά και τις αλλαγές 
τους σύμφωνα με τις συγκεκριμένες κατασκευαστικές 
ανάγκες σας 

Βασικά οφέλη
 k Βεβαιότητα ότι χρησιμοποιείται ακριβή και ενημερωμένη 
πληροφορία

 k Αποφυγή περιττών εξόδων για απόκτηση προτύπων

 k Οδήγηση της επιχειρηματικής ανωτερότητας μέσα από μια ροή 
εργασίας και χρήση βελτιστοποιημένων πληροφοριών

Στο σημερινό ολοένα αυξανόμενο ρυθμό αλλαγής διεθνών προτύπων και κατασκευαστικών 
προδιαγραφών, το Tracker είναι η απάντηση της Total Materia στις κρίσιμες  

ανάγκες για ανίχνευση υλικών.

Παρέχοντας σημαντικές ενημερώσεις πρότυπων και υλικών

www.totalmateria.com

Ύλικό Παρακολούθηση 
αγαπημένων Πρότυπο Κατασκευαστής 

Παρέχοντας ένα ενημερωτικό μηνιαίο δελτίο με υπηρεσία ειδοποίησης, το Tracker 
επιτρέπει, όχι μόνο ενημέρωση σημαντικών προτύπων και ενημέρωση υλικών που 
πρέπει να παρακολουθούνται, αλλά δίνει ακόμη και δίνει πληροφορίες σχετικά με 

τι ακριβώς άλλαξε εντός του υλικού, είτε πρόκειται για ανανεώσεις σημαντικών 
ιδιοτήτων των δεδομένων, προσθήκη εντελώς νέων συνόλων δεδομένων ή μια 

απλή αναπροσαρμογή στις λεπτομέρειες της έκδοσης.

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Total Materia
Μηνιαίες ενημερώσεις

Ενημερώσεις 
υλικών 

Τακτικές ενημερώσεις 
της έκδοσης

Ενημερώσεις ιδιοτήτων 
ή νέες ιδιότητες

Ενημερώσεις 
κατασκευαστών 

Παρακολούθηση 
αγαπημένων

Tracker
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Κατάλογος προμηθευτών μετάλλων και μηχανή αναζήτησης 

Οι προκλήσεις 
 k Έλεγχος για κατάλληλους προμηθευτές 
γρήγορα, σύμφωνα με μια σειρά 
από επιλεγμένα υλικάΈλεγχος για 
κατάλληλους προμηθευτές γρήγορα, 
σύμφωνα με μια σειρά από επιλεγμένα 
υλικά

 k Αντιμέτωποι με την αστάθεια των 
τιμών και συναντώντας αυστηρές 
προθεσμίες στην παράδοση των υλικών, 
αναζητώντας έτσι εναλλακτικές λύσεις 
σε χώρες με χαμηλότερο κόστος 

 k Εύρεση προμηθευτών υλικών σε άλλες 
χώρες, βοηθώντας τις δραστηρίοτητες 
αγοράς προϊόντων παγκοσμίως

 k Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ 
μελέτης, αγοράς και κατασκευής

Σε συνεργασία με το Total Metals, το Suppliers σας δίνει τις συγκεκριμένες συνδέσεις 
μεταξύ των ιδιοτήτων των υλικών και των προμηθευτών από ολόκληρο τον κόσμο. 

Εναλλακτικοί προμηθευτέςΑπευθείας προμηθευτές Διασταύρωση

Η λύση
 Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ μελέτης, αγοράς και 

κατασκευής

 Επιτρέπει μια παγκόσμια προσέγγιση για την αγορά και 
προμήθεια του υλικού σε συνέργεια με διεθνείς πίνακες 
αναφοράς

 Βρείτε εναλλακτικούς προμηθευτές με το πάτημα ενός 
κουμπιού μέσα από την απρόσκοπτη ενοποίηση με τα πακέτα 
της συνολικής Total Materia

Εναλλακτικοί
προμηθευτές

Απευθείας
προμηθευτές 

Πρότυπα υλικών
Τυποποιημένος αριθμός

Ομάδα χάλυβα
Μορφή παράδοσης

Θερμική επεξεργασία
Εναλλακτικά

υλικά 
Μηχανικές
ιδιότητες

Ομοιότητα

Χημική
σύνθεση

Διασταύρωση

Total Metals

2

1

Επιτρέπει μια απ’ ευθείας σύνδεση μεταξύ των υλικών ενδιαφέροντος και εύρεση 
των προμηθευτών τους. Το Suppliers επιτρέπει την μεγιστοποίηση της επικοινωνίας 

κατά την κρίσιμη αρχή της διαδικασίας αγοράς.  

Suppliers

Βασικά οφέλη
 k Ανοίγει νέες ευκαιρίες για την εξοικονόμηση στην προμήθεια 
υλικών

 k Φέρνει κοντά τον σχεδιασμό και την προμήθεια

 k Συνδέει τα υλικά με τους προμηθευτές, βοηθώντας στην 
αποφυγή δαπανηρών σφάλματα κατά την διαδικασία λήψης 
αποφάσεων



Η Π Α ΓΚΟΣΜΊΩ Σ ΠΕΡΊΕΚ Τ ΊΚΟΤΕΡΗ ΒΑ ΣΗ ΔΕ ΔΟΜΕΝΩΝ Γ Ί Α ΥΛ ΊΚ Α 

Νέα πλατφόρμα-βάση δεδομένων υλικών για αυξημένη παραγωγικότητα και βελτιωμένη ακρίβεια

Τα δεδομένα σας +          Total Materia =          Total Materia Integrator

Οι προκλήσεις 
 k Διαχείριση πολλαπλών 

αποδιοργανωμένων και διάσπαρτων 
αρχείων δεδομένων 

 k Κάνοντας ακριβείς και ουσιώδεις 
πληροφορίες εύκολα διαθέσιμες σε όλο 
τον οργανισμό

 k Διατηρώντας τη ανιχνευσιμότητα και τη 
διασφάλιση πληροφοριών ακριβή και 
ενημερωμένη

 k Συμβαδίζει με τον ολοένα αυξανόμενο 
ρυθμό των αλλαγών στα πρότυπα των 
υλικών

Η λύση 
 Απλό, lite και εύκολο στη χρήση, αλλά ισχυρή web-

εφαρμογή  για την εισαγωγή και τη διαχείριση των υλικών, 
της ιδιότητες και σχετικές πληροφορίες τους

 Πλήρους ανιχνευσιμότητας, παρακολουθώντας όλες τις 
αλλαγές που έγιναν

 Ευελιξία στη προσθήκη ιδιοτήτων καθοριζόμενες από το 
χρήστη, συνόλων δεδομένων και εγγράφων

 Προχωρημένη αναζήτηση ιδιοτήτων, σύγκριση υλικών και 
δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων και πολλά περισσότερα 
σε μερικά δευτερόλεπτα

Το Total Materia Integrator είναι ένα νέο λογισμικό για τη δημιουργία μιας ιδιόκτητης βάσης 
δεδομένων για την εταιρεία και τα δεδομένα της, είτε πρόκειται για εσωτερικά πρότυπα και 

κανονισμούς, είτε για πειραματικά δεδομένων και εξωτερικές πηγές δεδομένων.

Βασικά οφέλη

Απλο: Ευέλικτη διαμόρφωση 
πακέτου, διαθέσιμο online ή 
εγκατεστημένο

Γρήγορο: Αμέσως έτοιμη  
off-the-shelf πρόσβαση.  
Μπορεί να χορηγηθεί σε λίγες ώρες

Ενημερωμένο: Νέες λειτουργίες και 
αναβαθμίσεις δεδομένων κάθε μήνα

Εύκολο στη χρήση: Τυποποιημένο 
Total Materia περιβάλλον κάνοντας 
την εύρεση πληροφοριών ένα 
ανώδυνο εργαλείο εμπειριών 

Ισχυρό: Σε συνδυασμό με τη Total 
Materia, παρέχει ένα ανεκτίμητο 
εργαλείο διαχείρισης δεδομένων  

Προσιτό: Η τιμή είναι ένα κλάσμα σε 
σύγκριση με άλλες λύσεις της αγοράς

www.totalmateria.com



ΑΠΟΛΎΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΙΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
Το Integrator συνδυάζει απλότητα και ένα εύκολο στη χρήση interface, ευέλικτο στο να 
προσθέσετε πολλαπλές ιδιότητες, διαγράμματα και καμπύλες για τα δικά σας υλικά, μαζί με 
μια σειρά με ορισμένα από το χρήστη σύνολα δεδομένων και εγγράφων. Πρωτοφανή ταχύτητα 
της ανάπτυξης, άμεσο τεράστιο κέρδος σε παραγωγικότητα και ακρίβεια που μαζί με την 
παγκόσμιας κλάσης υποστήριξη, συνολικά, αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική αναλογία αξίας 
προς χρήμα.

Η ΔΎΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  
Μέσα από την σύζευξη με τη βάση δεδομένων της Total Materia, το Integrator παρέχει πλήρης 
πρόσβαση σε πάνω από 450,000 υλικά, την πλήρης λειτουργικότητα της Total Materia, όπως 
και την προηγμένη αναζήτηση ιδιοτήτων, τα εργαλεία σύγκρισης υλικών και δεδομένων, 
εξαγωγή δεδομένων σε διάφορες μορφές συμπεριλαμβανομένου τους κορυφαίους CAE solvers 
και πολλά περισσότερα σε δευτερόλεπτα. 

ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΒΑΣΗ
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Εξαγωγή

Συγκρίνετε

PDF

Διαγράμματα

Total Materia Integrator

PolyPLUS

SmartComp

Extended Range

eXporter
Tracker

Suppliers

Total Materia Database

Σύνθεση δεδομένων

Μηχανικές ιδιότητες

Φυσικές ιδιότητες

Θερμικές ιδιότητες

Καμπύλες παραμόρφωσης 

Πληροφορίες κατασκευής

Materia
Creator

Total 
ViewerΕπεξεργασία

υλικών
Προσθέστε
νέα υλικά

Επισυνάψετε
έγγραφα

Επιλέξτε
Ιδιότητες

Καθορίσετε
πηγές

DataPLUS

Σε συνεργασία με την βάση δεδομένων Total Materia, το Integrator παρέχει μια 
σταθερή, εύκολη στην ανάπτυξη βάση βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων κατά  

τη μελέτη, εξοικονόμηση χρόνου και αυξημένη αξιοπιστία.

Προσθέσετε το Integrator στο τρέχον πακέτο σας αμέσως!
Επικοινωνήστε μαζί μας να κανονίσετε ένα demo ή για περισσότερες πληροφορίες

www.totalmateria.com

Η περιεκτικότερη παγκοσμίως βάση δεδομένων για υλικά



Παραχώρησης αδειών χρήσης 
πολλαπλών χρηστών:  
Δίκτυα και Εταιρική Έκδοση

Διανείμετε την ενημερωτική δύναμη και γνώση 
της Total Materia με πρόσβαση ενσωματωμένη 
στο intranet σας. Εσείς και όλοι οι συνάδελφοί 
σας έχετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων 
σε μια “όπως απαιτείται” βάση οποτεδήποτε, 
απευθείας μέσα από το εταιρικό σας δίκτυο.

Οι λύσεις πολλαπλών χρηστών παρέχουν 
απαράμιλλη ευελιξία. Επιλέξτε την επιλογή 
έκδοσης αδειών που ταιριάζει καλύτερα στις 
ανάγκες σας:

Δίκτυο: A range of server-based license 
options, providing password free convenience 
and distributed access for mid-sized and larger 
organizations.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ: Server-based license, with unlimited 
access for the entire organization. Perfect price/
performance ratio for large companies and 
centralized resource centers.

Οφέλη από την λύσεις πολλαπλών 
χρηστών

Λύση κλειδί, χωρίς συντήρηση: Δεν 
χρειάζεται η εγκατάσταση, η λήψη, και 
η διατήρηση κάποιου λογισμικού στους 
υπολογιστές σας και στο διακομιστή σας.

Πάντα ενημερωμένοι: Οι χρήστες σας θα 
εργάζονται πάντα με την πιο πρόσφατη και 
ενημερωμένη έκδοση της βάσης δεδομένων.

Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε 
περιεχόμενο τη βάση δεδομένων: Οι χρήστες 
δεν χρειάζεται να ασχοληθούν με συνδέσεις και 
κωδικούς πρόσβασης.

Εξαιρετική οικονομία: Αυτή είναι η πιο 
οικονομική λύση, αν έχετε πολλά άτομα που 
χρειάζονται πρόσβαση στις πληροφορίες 
υλικές ιδιοτήτων. Πολλοί άνθρωποι μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης 
δεδομένων, όποτε τις χρειάζονται.

Λυσεις πολλαπλων χρηστων
Η πολλών χρηστών web άδεια της Total Materia είναι η πιο εύκολη και 

οικονομική λύση για ομάδες μικρές και μεγάλες, γραφεία και επιχειρήσεις.

Workstation

Workstation

User server

Total Materia
Web Server

Τιμολoγηση

Multi-user pricing is based on the number of named users and locations which require access to 
Total Materia with a cost effective solution for all eventualities. 

www.totalmateria.com
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Η πρώτη βάση δεδομένων μετάλλων αναπτύχθηκε το 1993

Παρουσιάζονται τα νέα 
δομοστοιχεία λειτουργικότητας,  
eXporter και Tracker

Οι πρώτες συνεργασίες με 
προμηθευτές λογισμικού CAE 
πραγματοποιήθηκαν

Παρουσιάζεται το Total Materia Integrator, 
η εταιρική βάση δεδομένων ενσωματωμένη 
με τα δεδομένα της Total Materia

DataPLUS - Πληροφορίες σχετικά με 
τη συγκόλληση υλικών, λιπαντικά, 
πληροφορίες σχετικά με την 
τριβολογία, τις διαστάσεις και τις 
επικαλύψεις

Επιχειρηματική ανάπτυξη 59% το 2013
Το νέο εμπορικό σήμα παρουσιάστηκε, 
η KEY to METALS γίνεται Total Materia

Η πρώτη βάση δεδομένων 
χάλυβα παρουσιάζεται online

Η πρώτη διπλή πιστοποίηση στη 
βιομηχανία που καλύπτει την 
ασφάλεια και την ποιότητα

Το μη-μεταλλικό δομοστοιχείο PolyPLUS 
διαθέσιμο για όλους τους χρήστες 

Η πρώτη από τις τρεις OEM 
συνεργασίες συμφωνήθηκε με ηγέτες 
κατασκευαστές φασματογράφων

Το Extended Range 
παρουσιάζεται στη 
κοινότητα σχεδιασμού 

Το SmartComp αναπτύχθηκε 
για να βοηθήσει στην 
αναγνώριση μετάλλων

2016 2017 2018

Enviro - Πρόσθετη ενότητα δεδομένων που 
παρέχει δεδομένα διάβρωσης, ακτινοβολίας, 
καιρικές συνθήκες και πληροφορίες γήρανσης

Compliance - Μονάδα σχετικη με 
παγκόσμιους κανονισμούς για 
υλικά και ουσίες

Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή  α ν ά π τ υ ξ η

Ποιοι είμαστε
Η Key to Metals AG είναι μια ιδιόκτητη ελβετική επιχείρηση 

αφιερωμένη στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του φάσματος των 
βάσεων δεδομένων της Total Materia και των σχετικών εφαρμογών 
λογισμικού, προσαρμοσμένων προγραμμάτων και OEM λύσεων.

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η

Να είμαστε οι παγκόσμιοι ηγέτες παρέχοντας την απόλυτη λύση για πληροφορίες υλικών 
ιδιοτήτων, βοηθώντας έτσι μηχανικούς, επαγγελματίες και εταιρίες παγκοσμίως, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία τους.  
  

Ο Ρ Α Μ Α

Να παραμείνουμε στη πρώτη θέση παρέχοντας μια συνεχώς βελτιωμένη, μοναδική και 
πολυδιάστατη, ιδιαίτερα διαισθητική πλατφόρμα για όλες τις υλικές ιδιότητες, αποτελώντας τη 
καθολική επιλογή στην επίλυση διαφόρων τεχνολογικών προκλήσεων στο παρόν και στο μέλλον. 
  

Ο Ι  Κ Ύ Ρ Ι Ε Σ  Α Ρ Χ Ε Σ  Μ Α Σ  Ε Ι Ν Α Ι

   Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και μείωση της αβεβαιότητας  παρέχοντας αξιόπιστα δεδομένα 
και ακεραιότητα στο υψηλότερο επίπεδο

   Αφοσίωση στους πελάτες μας με την απαράμιλλη υποστήριξη και παρουσία σε όλο το κόσμο 

   Ηγεσία μέσω της καινοτομίας με αμείλικτη επένδυση στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών  

www.totalmateria.com
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