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1. Yleistä
Lakka Pihakivet GDL –objekti toimii Archicad–ohjelmistossa ja se on tehty helpottamaan seka nopeuttamaan suunnittelijan tyoskentelya. Objekti sisaltaa 80 millimetria paksujen betonikivien tuotevalikoiman ja varivaihtoehdot.

Varit ja pintakasittelyt ovat valokuvatekstuureita ja ne voivat poiketa todellisesta varityksesta. Betonikivien mitat ovat nimellismittoja ja kivet on ohjelmoitu ilman asennusnystyroita, jotka on huomioitu sauman leveydessa. Erikoisemmissa ladontakuvioissa voi asennusnystyrat sijaita vastakkain. Talloin objektin ladontakuvio ja pinta-ala voi poiketa todellisesta asennuksesta, johtuen leveammasta saumasta.

Objektin betonikivet ovat kaikilta pinnoiltaan valitun varin mukaisia. Tuotevalikoiman kivimalleista osassa on kuitenkin todellisuudessa vari ainoastaan kiven pintamassassa. Tama on syyta huomioida jos kivia kaytetaan kohteissa, joissa pystysivut jaavat nakyviin.

Vastuunrajoitus

Vaikka objekti on tehty huolellisesti viimeisimman tuotetiedon mukaisena ei virheiden mahdollisuutta voida sulkea kokonaan pois. Tekija ei vastaa objektissa mahdollisesti olevista virheista. Kohteen suunnittelija on vastuussa GDL–objektin kaytosta ja soveltuvuudesta suunnittelukohteessa.
Lisatietoja Lakka pihakivista ja tuotevalikoimasta loytyy osoitteesta www.lakka.fi.

2. Lataus
Lakka Pihakivet GDL –objektin lataus omalle tyoasemalle:

1.

Lataa nettisivuilta www.lakka.fi tiedosto Lakka Pihakivet.lcf koneellesi .

2.

Tallenna lataamasi tiedosto tietokoneellesi.

3.

Avaa Archicad ja lisaa objekti kirjastoon seuraavasti:
Arkisto -> Kirjastot ja objektit -> Kirjastojenhallinta.. -> Lisaa…
Valitse objekti tallentamastasi paikasta, jonka jalkeen hyvaksy lisays ok-painikkeella.

GDL objekti nakyy taman jalkeen projektin kirjastohakemistossa, kun valitset objektitoiminnon.
Valitsemalla aktiiviseksi Lakka Pihakivet objektin voit aloittaa suunnittelun.
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3. Käyttö
Tuotevalinnat tehdaan Lakka Pihakivet –kayttoliittymassa.

1.

Linkki valmistajan nettisivuille, josta loytyy ajantasainen tuotetieto.

2.

Tuoteryhmavalikko. Valitaan kaytettava tuoteryhma.

3.

Tuotevalikko. Valitaan kaytettava kivimalli.

4.

Vari / Pintakasittely. Valitaan tuotteen vari (tekstuuri).

5.

Ladontamallit (Yleinen / Roomalainen / Suorakaide). Yleinen ladontamalli mahdollistaa suorakaiteen muotoisen alueen tayton Archicadin yleisilla rasterivaihtoehdoilla. Roomalainen ja
suorakaideladonta ovat valittavissa Agora kivilajitelmassa, jotka muodostavat kolmesta eri kokoisesta kivesta ladontakuvion.

6.

Kallistus, jolla voidaan asentaa tuote vaakatasosta poikkeavaan kulmaan. Kallistuksen suuntaa
saa muutettua vaihtamalla asennon suuntaa (x/y). Objektin vaakatason asentoa voidaan muuttaa esikatselu– ja sijoitus valilehdelta loytyvalla kierto-ominaisuudella. Kallistus vaikuttaa yksittaiseen tuotevalintaan, joten kallistettujen alueiden osalta ladontaa joudutaan muokkaamaan 3D nakymassa. Isompien kallistettujen alueiden tekeminen nopeutuu kaytettaessa tuoteryhma– ja ladontavalintana ”Yleinen” valintaa.

7.

Mitat. Vakioita, jotka tulevat tuotevalinnan mukaisesti. Jos tuoteryhmaksi valitaan ”Yleinen”
ovat A ja B mitta saadettavissa. Talloin on syyta huomioida, etta oletusmitat eivat ole tuotevalinnan mukaisia!

8.

Piirtovalinnat, joilla voidaan asettaa rastereita ja havainnollistaa 2D –piirtamista.
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Objektin ominaisuuksia 3D nakymassa voidaan saataa parametrit sivulla.

1.

2D-apupisteiden nakyminen 3D-nakymassa voidaan valita.

2.

Lakka varit perustuvat valokuvatekstuureihin ja voivat kokonsa puolesta isoissa alueissa hidastaa tyoskentelya 3D nakymassa. Tekstuurin (Lakka varit) voi kytkea pois, jolloin voimassa
ovat Archicadin perusasetukset.

3.

Mikali suunnittelu halutaan tehda pelkastaan 2D nakymassa voidaan 3D nakyminen kytkea
kokonaan pois.

4.

Kaytettaessa tuoteryhmavalintana Yleinen –valintaa, voidaan parametreista valita myos leikattu kivi asetus aktiiviseksi. Talloin suorakaideobjektin toinen pystysivu leikkautuu viisteeksi alkaen sivumitan puolivalista.

HUOM! Tuoteryhma ”Yleinen” on tarkoitettu paaasiassa nopeaan laatoitusalueen piirtamiseen, jossa objektin mittoina kaytetaan yleensa laatoitettavan alueen mittoja. Objektia voidaan venyttaa
myos tartuntapisteistaan haluttuun mittaan. Taman vuoksi ko. valinnalla tuotteeseen ei tule nakyviin tuotevalinnan mukaisia mahdollisia viisteita tai nurkkapyoristyksia.
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Valitun tuotteen esikatselu ja sijoittelu valinnat tehdaan Esikatselu ja sijoitus - valilehdella.

1.

Objektin sijoituskerroksen ja korkojen valinta.

2.

Valitun tuotteen mittatiedot, jotka ovat vakioita.

3.

Tuotteen esikatselun painikkeet.

4.

Tuotteen asennuksen kulman saato, jolla voidaan kiertaa tuotetta haluttuun asentoon.

5.

Kiinnityspisteet, joiden avulla tuotteen sijoittelu kohdennetaan.

6.

Valilehti, jossa voidaan saataa mm. viiva-asetuksia ja leikkaustaytteita.

7.

Valilehti, jossa voidaan asettaa 3D-nakymassa tuotteelle ohjelmiston perusvarit.

8.

Valilehti, jossa voidaan saataa objektin tunnisteita.
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Suunnittelussa kaytettyjen nimikkeiden maaratiedot saadaan valikosta Dokumentti ->
Nimikkeet -> Elementtitaulukot ja maaraluettelot -> Nimikkeet -> Peruslista.

Valinnan jalkeen avautuu maaratietolistaus, jossa on suunnittelussa kaytettyjen tuotteiden maaratiedot pinta-alana ja kappaleina (Agorakivissa pelkastaan pinta-ala) alla olevan kuvan mukaisesti.
Lisaksi tuotevalinnan mukaan on listauksessa valmistajan tuotekoodi ilman valmistavan tehtaan
numerotunnusta.

4. Lisätietoja
Lakan Betonin pihakivista, suunnittelusta ja asentamisesta saat lisatietoja betonituotteiden myynnista 0207 481 252.
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