Metaloterm® Building Blocks Handleiding
• De Building Blocks zijn opgezet in AutoCad 2012
• De nieuwste versie van de Building Blocks is online in te zien via onze website
• Bij het samenstellen van de Building Blocks moet de veiligheid en functionaliteit van de eindconfiguratie in acht worden genomen. Denk hier bij aan: overdruk of
onderdruk, gebruikstempratuur, lengte kanaal, diameter kanaal, aantal bochten, aantal verslepingen, uitmondingsgebieden.
• Sommige onderdelen/systemen zij alleen geschikt voor onderdruk.

Schiedel Metaloterm B.V. geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de Building Blocks en handleiding en
verwerpt uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor wat betreft fouten en/of weglatingen in de Building Blocks en handleiding.
Het gehele assortiment is in 1 drawing getekend.

Elke diameter heeft een eigen tabel.

De producten zijn in Blocks op geïnstalleerde lengtes getekend. Wanneer er een
configuratie van de producten opgebouwd wordt, zal het aanzicht de in praktijk
geïnstalleerde configuratie weergeven.

Bovenaan in de tabel staan:
1. METALOTERM -- Ø … (geeft diameter en soort systeem aan)
2. ART.		
(geeft artikel code aan)
3. LEFT,RIGHT,FRONT,TOP (geeft aanzichten links, rechts, voor, top van product aan)

De producten worden onderzijde aan bovenzijde opgebouwd. De onderzijde is
te herkennen aan dichte opening. De bovenzijde is te herkennen aan een open
opening. De stroomrichting van de rookgassen is van de onderzijde naar de
bovenzijde.

Bijzonderheden:
De paspijp (--PP) en het inkortbare lengte element (--XX) zijn Blocks waar
meerdere werkende lengtes aan kunnen worden gegeven. De Blocks kunnen
even ver uitschuiven als in de werkelijkheid. Hierdoor kunnen eenvoudig de
werkelijke dimensies van configuraties waar een paspijp of het inkortbare lengte
element worden gebruikt, worden bepaald. Ook de (--PP) en (--XX) Blocks worden
opgebouwd door de onderzijde en bovenzijde lijn aan lijn te zetten.

Configuraties goed en fout opgebouwd:
1. Goed (de lijnen liggen aan elkaar)
2. Fout (de lijnen liggen over elkaar)
3. Fout (de lijnen liggen over elkaar)

1. Door de blauwe pijl te selecteren kunnen de --PP en --XX in en uit worden
geschoven.
2. Uitgeschoven stand
3. Ingeschoven stand

Onderaan de drawing staan de onderdelen die alleen geschikt zijn voor
onderdruk.

Maken onderdelenlijst vanuit AutoCAD >>>

Maken onderdelenlijst vanuit AutoCAD
Zorg dat alle bouwdelen in de juiste laag getekend zijn (Z-part Schiedel Metaloterm of een eigen laag genoemd naar de machine die er achter staat bv. Uitlaat ketel links)

Na het maken van de tekening eerst alles wat niet gebruikt is volledig uit de tekening verwijderen met behulp van de
opdracht Purge

Klik dan op “Purge All” en bevestig dit. Herhaal dit tot dit niet meer kan.

Ga dan naar Insert en kies “Extract Data”

Volg daarna de volgende 8 stappen:

Klik op next en sla de file als een dxe op.

Zorg dat alleen de tekening waarin u bezig bent er in staat, en klik dan op next

Haal het vinkje weg bij “Display all object types” en zorg dat “Display blocks only” en “Display objects currently in-use only” aan staan. Klik daar na op Next

Zet alle vinkjes in de “Category filter” uit behalve General. Daarna in de “Properies” alles uit zetten behalve Layer. Klik daarna op next

Laat alle drie de vinkjes aan staan en klik op next

Om een onderdelenlijst in de tekening te zetten vinkt u “Insert data extraction table into drawing” aan.
Om een excel file te maken vinkt u “Output data to external file” aan. Door op de puntjes te drukken kunt u de file opslaan waar u wilt. Hiermee creëert u een
daadwerkelijke onderdelenlijst

Hier kunt u de eigenschappen van de in te voegen tabel aangeven.

Klik op Finish. U gaat nu als u daar voor heeft gekozen de tabel in de tekening voegen.
De excel file wordt aangemaakt en deze kunt u openen vanaf de locatie waar u hem heeft opgeslagen.

Als u de excel file opent krijgt u bijvoorbeeld:

Als u gebruik heeft gemaakt van meerdere lagen vanwege het feit dat u bijvoorbeeld meerdere kanalen heeft is dit direct duidelijk. Zo kunt u een onderdelenlijst per kanaal
maken.
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