
Genereer	profielen
In het programma genereer profielen word op een snelle manier de meeste kozijn profileringen,
muuraansluitingen, binnenprofileringen en omfrezingen gegenereerd.
Dit word gedaan door middel van gegevens op te geven van bijvoorbeeld diepte en breedte van
sponningen.
Optie 1 GENEREER PROFIELEN, GEGEVENS VOOR KOZIJN

Hier worden de gegevens van de kozijnen opgegeven zoals de dikte en breedte van het kozijn hout
(belangrijk voor pennen en slissen) of er een duivenjager en waterhol voor binnen en buitenkozijnen
aangemaakt moet worden. Hier worden verder ook de afmetingen van de duivenjager,
voorsponning, scharnierhol, waterhol etc opgegeven.
Bij de knop Muuraansluiting word de vorm van de waterslag opgegeven diepte en de schuinte in mm.
Indien er renovatie dichtinsgroefjes bij de renovatie sponning gemaakt kunnen worden kunnen deze
hier opgegeven worden.



Knop Raam/Deur
Hier worden de vaste gegevens voor de ramen en deuren opgegven zoals breedte en dikte van het
raam en deur hout.
Eventueel groef in onderdorpel voor afwatering vorm, diepte en breedte
En de opstaande rand bij de binnenprofilering

Optie 2 Pen tabel
Indien de kozijnen ramen en of deuren met pen slis worden voorzien kan hier de benaming worden
opgegeven voor de verschillende breedtes waar onder de pen slis gemaakt kan worden voor de
kozijnen ramen en of deuren.
Deze pen slissen worden ten op zichten van de buitenkant opgegeven ( van links naar rechts)
Links bij de profiel tekeningen is altijd Buitenkant (sponning) rechts is altijd binnenkant (sponning)

Optie 3 Sponningen profiel opgeven
Hier worden de sponningen opgegeven voor de buitensponning buitenkozijn, binnensponning
buitenkozijn, binnenkozijn, draaival, binnendraaiend raam (stomp)
Topswing / H-Raam, Tuimelraam, schuifraam (boven+onderraam), hefschuif, Afwijkende paneel
buiten sponning, Muuraansluiting kalk, renovatie, hoekoplossing, schoon metselwerk, Vlak, dagstuk
en onderdorpel sponningen, raamprofiel, deurprofiel, stapeldorpels en paneel sponning deur.

Hieronder een paar voorbeelden voor invoer van de sponningen
Indien er gedeuveld word hoeft er niets te staan bij de kollommen van de Pen

Buitensponning



Draaivalsponningen

Kalksponninng
Hier word ook aangegeven bij welke sponning deze toegepast kan worden dit is belangrijk voor de
pennen zodat het programma voor die sponningen en muuraansluitingen bepaalde machine codes
kan aanmaken waar de machine aansturing aangehangen word. Indien het voor deuvelen is dan
maakt dit niet veel uit.

Deurprofielen

stapeldorpels



Optie 5 Genereer profielen + contra
Hier word opgegeven of de tussenstijlen gedeuveld worden en of de keepmaat voor alu profielen
uitgerekend moet worden.
Ook of de machine codes aangemaakt moeten worden word hier opgegeven.
Indien alles doorgelopen is word op de knop genereer gedrukt dit nu worden de profielen en contra’s
al in het profielen bestand gezet.
En de snelkeuze word aangemaakt voor de profielen
Snelkeuze’s komen te staan bij PROFIEL TEKEN, INSTELLINGEN, STANDAARD-PROFIELEN

Optie 6 Genereer pennen
Hier word aangegeven of de kozijnen ramen en deuren pen/slis of contra aan de randprofielen moet
hebben.
Deze worden naar het aangeven hiervan weer op de knop Genereer gedrukt.
Indien dit gedaan is dan worden de pennen in het profielen bestand gezet.

Optie 8 Genereer standaard-profielen/kozijn
Hier kunnen standaard wisselsponningen opgegeven worden met of zonder wissellat.
Door middel van een bepaalde omschrijving worden deze aangemaakt in profielen als standaard
snelkeuze.
PROFIEL TEKEN, INSTELLINGEN, STANDAARD-PROFIELEN

Optie A Omfrezing ramen/deuren
Bij de omfrezingen voor ramen en deuren worden de standaard omfrezingen voor de ramen en
deuren aangemaakt.
Doormiddel van bij soort omfrezing te zetten of het voor een Bu dr.-Bi dr-draaival etc te selecteren
en dan de sponningen op te geven of afwatering (verjonging)
Hier kunnen voor de verschillende houtdikte de omfrezingen ingezet worden.



Optie B Omfrezingen hefschuif
Hier worden de omfrezingen van de hefschuif opgegeven doormiddel van de sponningbreedtes en
dieptes op te geven voor de bovendorpel onderdorpel etc.

Optie C Genereer omfrezingen
Hier worden de ronde kantjes, kader waterhol, beslaggroef etc opgegeven met deze gegeven worden
de omfrezingen aangemaakt als de knop genereer ingedrukt word.
Deze omfrezingen worden dan in profiel gezet.
En de omfrezingen worden als snelkeuze aangemaakt voor ramen: PROFIEL TEKEN, INSTELLINGEN,
INVOER STANDAARD OMFREZING RAMEN
En voor deuren: PROFIEL TEKEN, INSTELLINGEN, INVOER STANDAARD OMFREZING DEUREN


