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Nová kategorie
Do pásu Graitec PowerPack byla přidána nová kategorie pro vytvoření skleněných panelů.
 Pás karet Graitec PowerPack v aplikaci Autodesk Advance Steel 2015.1 s AutoCAD 2015:

Informace o skle
Tato funkce má schopnost ukládat profily, které budou použity pro vložení do skleněných panelů. Existují dva
způsoby výběru vstupních nosníků:
 Otevřete dialogové okno a vyberte ze seznamu profilů, které budou použity pro vložení skleněné
panely.
 Vyberte existující profily, které budou použity k vložení do skleněných panelů a pak otevřete volbu
"Informace o skle".

Skleněný panel lze odsadit od osy, je-li to nezbytné.
Důležité!

Je nezbytné uložit každý profil, který bude použit k vložení do skleněných
prostřednictvím funkce "Vložit sklo".

panelů
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Definovat panely
Tato funkce má schopnost vytvářet více vrstev skla.
 Zvolte počet a druh skleněných vrstev, které tvoří panel.

Vložit sklo
Tato funkce má schopnost vytvářet skleněné panely. Před použitím příkazu "Vložit sklo" je nutné uložit
profily v dialogovém okně "Údaje pro vložení skla". Jinak nebude rozpoznán a skleněné panely se nevytvoří.
 Použitím příkazu a výběrem obrysových profilů se vytvoří skleněné panely mezi vybrané profily.
Poznámka:
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Profily musí tvořit uzavřený obrys, jinak panely nebudou vytvořeny.
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Výpis skla
Výpis skel s jednou nebo více vrstvami automaticky získáte pomocí specifického příkazu.
 Skleněné panely by měly být vybrány před vytvořením výpisu skel
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Nový typ připojení
Zakrytí plošiny
Přípoj zakrytí plošiny vytváří plechy nebo rošty přes vybrané nosníky.
 Příkaz vyžaduje výběr oblasti (vytvořené pomocí příkazu "Definovat plochu opláštění") nebo nosníky
tvořící obrys plošiny.
 Je-li oblast je vybrána, zobrazí se nová zpráva pro výběr ořezávacích nosníků, pak se vytvoří plechy
nebo rošty.
 Jsou-li nosníky tvořící obrys vybrány, pak je třeba vybrat vnitřní nosníky pro dělení plechů nebo roštů.

Plošina může mít jakýkoliv tvar obrysu. Rošty a plechy se přizpůsobí hranici plošiny. Také lze vytvořit další
vnitřní ořezy zadáním vzdálenosti od centroidu plošiny.
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Pomocí tohoto připojení lze lze snadno pokrýt lávky.

Oříznutí zkruženým prvkem
Spoj "Oříznutí zkruženým prvkem" ořízne přímou trubku zkruženou trubkou. Přesnost oříznutí obrysu lze
nastavit v dialogovém okně volbou počtu bodů a koeficientem.
 Příkaz vyžaduje výběr prvního nosníku, který je oříznut na konci a pak výběr druhého nosníku, který je
tvořen zkruženou trubkou.
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Kromě toho spoj "Oříznutí zkruženým prvkem" připojení slouží k oříznutí plechu pomocí zkružené trubky.
 Příkaz vyžaduje výběr plechu, která je ořezáván na konci a pak výběr zkružené trubky.

Pokud je podpůrný prvek tvořen nosníkem z ohýbaného plechu, bude také oříznut zkruženou trubkou.
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Vylepšení prolamovaných nosníků / nosníků s otvory
Prolamovaný nosník
Byla přidána nová možnost vytvořit uživatelem definovaný prolamovaný nosník.
Uživatel může nastavit hodnotu pro tloušťku stojiny a příruby, jakož i výšku a šířku nových průřezů.

Správce katalogu
Jedná se o nový nástroj sloužící k přidání nových katalogů prolamovaných nosníků nebo nosníků s kruhovými
otvory.
Stejně jako charakteristiky průřezu lze přidat rozteče a rozměry otvorů.
Stávající katalogy lze upravit nebo uložit s novými názvy pro modifikace.
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Vylepšení makra Výztuhy plechu / roštu
Výztuhy plechu / roštu
Tento přípoj vytváří výztuhy rovnoběžné a kolmé na vybrané hrany. Výztuhy mohou být tvořeny plechy
a úhelníky. Toto vylepšení je tvořen novým typem průřezu - plocháčem.

Výztuhy mohou být vytvořeny na rošt nebo plech libovolného tvaru. Navíc plech nebo rošt může mít vnitřní
otvory a výztuhy se v této oblasti rozdělí.
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Licence
License utility
Tento nástroj pomáhá aktivovat, půjčit nebo vrátit licenci pro použití na jiných počítačích.
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