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Vítejte v GRAITEC Advance PowerPack 2017
Graitec PowerPack pro Advance Steel je esenciálním doplňkem pro každého uživatele Advance Steelu
zaměřeného na efektivitu.

Tato verze PowerPacku pro Advance Steel rozšiřuje funkcionalitu několika stávajících nástrojů, které poskytují
větší kontrolu a přesnost, jako například použitelnost Extendere ohýbaných plechů pro neohýbané plechy nebo
poskytnutí možnosti kontrolovat, jak jsou díly a modely exportovány.
Tato verze přichází s novou řadou inteligentních pokročilých spojů pro širokou škálu tenkostěnných profilů, které
automaticky přizpůsobují při změně výrobce. Také byly přidáni noví výrobci pro UK, indický, italský a Austrálský
trh a ostatní budou následovat.
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Nový
Nové přípoje pro zastudena válcované profily
Nové pokročilé přípoje pro tenkostěnné přípoje se automaticky přizpůsobují podle průřezu tenkostěnného
profilu. Přípoj bere v úvahu výrobce profilu a provede výchozí nastavení přípoje se správnou sadou parametrů,
které se automaticky upraví, pokud je vybrán jiný dodavatel profilu.

Připojení jedné / dvou vaznic

Tento příkaz vytvoří úchyt mezi dvě vaznice. Úchyt může být z ohýbaného plechu, plocháče, úhelníku nebo
vlastního profilu. Zaškrtávací políčko možnosti umožňuje přidat podpěry a spojky.

Nespojitá vaznice
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Systém stabilizačních táhel/vzpěr

Vytváří vzpěry/táhla napříč ke stěnám a střešní konstrukci s možností přidat upínací dráty.
Nový pokročilý stabilizační systém (Anti-Sag) se automaticky přizpůsobuje šesti různým konfiguracím a
zjednodušuje proces použití spoje pro tenkostěnné zastudena válcované profily včetně:
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Stěnové vzpěry / táhla
Stěnové stabilizační táhla a trubky
Střešní vzpěry / táhla
Střešní stabilizační táhla a trubky
Vrcholová výztuha – stabilizační vzpěry / táhla
Vrcholová výztuha – stabilizační táhlo

What's New in GRAITEC Advance PowerPack 2016

Nové profily, výkrsové styly a procesy
Nová verze GRAITEC Advance PowerPack pro Advance Steel přichází s několika důležitými vylepšeními pro
australský a italský trh.

Australský trh
 Nové knihovny pro tenkostěnné profily Stramit:
Střešní a opláštění stěn

Vaznice – C a Z profily
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Nové knihovny pro tenkostěnné profily Lysaght



Nové knihovny pro tenkostěnné profily BlueScope

What's New in GRAITEC Advance PowerPack 2016

Italský trh
 Výkresové styly a procesy.
Indický trh
 Nové ocelové duté profily proTata Structura: kruhové, obdélníkové a čtvercové duté profily.
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Vylepšení
Extender ohýbaného plechu
Příkaz "Ohýbaný plech, vytvořit záhyb" byl vylepšen, aby bylo možné přidat plech a ohyb na vybranou hranu
bez stávajícího ohýbaného plechu.

Jednoduché dialogové okno umožní uživateli upravit úhel nebo poloměr nově vytvořeného ohybu, jakož i upravit
velikost a tvar samotného plechu.

Tip:
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Po vytvoření lze upravit pomocí uchpovacích bodů pouze délku plechu nebo stranu, která není
připojena k ohybu. Pokud je třeba upravit oba rozměry, plech musí být odstraněn a příkaz znovu
proveden.

What's New in GRAITEC Advance PowerPack 2016

Export dílů do ACIS
Příkaz "Export dílů ACIS" příkaz byl vylepšen tak, aby umožnil větší kontrolu a větší míru flexibility:



Výzva informující, že položkování není aktuální, může být ignorována;



Dostupné nové možnosti:
−

Nyní, když je vybrána volba "Dílec", je možné exportovat také šrouby;

−

Složené plechy lze nyní exportovat s ohyby jako jediným objektem po exportu s příkazem "Spoj díly
ohýbaného plechu";

−

Možnost zachovat díly složeného nosníku jako jednotlivé objekty po exportu příkazem "Spojit díly
složeného nosníku";

−

Možnost zachovat díly nosníku proměnného průřezu jako jednotlivé objekty po exportu s příkazem
"Spojit díly svařovaného nosníku proměnného průřezu".
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Export modelu do ACIS
K dispozici jsou nyní nové možnosti také pro příkaz "Export modelu do ACIS":
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−

Složené plechy lze nyní exportovat s ohyby jako jediným objektem po exportu s příkazem "Spoj díly
ohýbaného plechu";

−

Možnost zachovat díly složeného nosníku jako jednotlivé objekty po exportu příkazem "Spojit díly
složeného nosníku";

−

Možnost zachovat díly nosníku proměnného průřezu jako jednotlivé objekty po exportu s příkazem
"Spojit díly svařovaného nosníku proměnného průřezu".

