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1. fejezet 

Első lépések 

1.1 Az Equitone Homlokzatok CAD telepítése 

Az Equitone Homlokzatok CAD 2014 megoldás az ArchiCAD 15-ös és magasabb változataival használható. 
A program telepítéséhez válassza ki az Ön ArchiCAD szoftverének megfelelő változatot, majd indítsa el a 
telepítőt és kövesse az abban foglaltakat. 

 
 
A program használatához szükséges az ArchiCAD programhoz 
letölthető „kiegészítők” alkalmazáscsoport, amely tartalmazza a 
„Fal-kiegészítő” elemeket. A megoldások a www.graphisoft.com 
oldalról tölthetők le. A letöltéshez válassza ki ArchiCAD 
programjában a „Súgó / ArchiCAD kiegészítők” menüpontot. 

 

 

 

 

 

A kiegészítők telepítése után indítsa el az ArchiCAD programot. A 
telepített Equitone Homlokzat CAD könyvtárat tegye aktívvá a 
„File / Könyvtárkezelő” menüpontban. 
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A könyvtár betöltése után az egyes elemeket a falakhoz kapcsolva helyezheti el a „Tervezés / Tervezés extrák 
/ Kiegészítők” parancscsoportban elemeinek kiválasztásával. A parancs kiválasztásával megjelennek az 
Equitone Homlokzatok CAD termékkönyvtár elemei, melyeket a kiválasztott falakhoz kapcsolhat.  
 

 
 
 
 
Amennyiben az Ön ArchiCAD programjában nem találja meg a fent említett kiegészítőket, kérjük, töltse le 
azokat a Graphisoft honlapjáról a „Súgó/ArchiCAD letöltések” menüpont segítségével. A felnyíló 
Internetböngésző ablakban válassza a „Kiegészítők” Add-On megoldást. Töltse le a fájlt és telepítse az 
ArchiCAD programhoz.   
 
Közvetlen linkek: 
ArchiCAD15: 

http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/ac15/HUN.html 
 
ArchiCAD16: 

http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/ac16/HUN.html 
 
ArchiCAD17: 

http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/ac17/HUN.html 
 

 
 
Az elemek elhelyezésével és a további végrehajtható műveletekkel a következő fejezetekben foglalkozunk 
részletesen. 

http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/ac15/HUN.html
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/ac16/HUN.html
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/ac17/HUN.html
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2. fejezet 

Az Equitone Homlokzat CAD alkalmazás használata 

2.1 A program használatának alapjai 

Az alaprajzon kijelölt falak geometriájához igazítva kerülnek elhelyezésre a felparaméterezett könyvtári elemek 
(falburkolati elemek). A burkolatok és a hozzá illeszkedő tárgyak egy elemként kerülnek elhelyezésre, de a falak 
egymáshoz viszonyított kapcsolatát a program nem kezeli.  

A falhoz kötött elemek az ArchiCAD elemek változásait minden esetben lekövetik, a geometriai változások és 
az egyes kiegészítő elemek (ajtók, ablakok) elhelyezésének tekintetében is.  
Mivel az elemek nem rendelkeznek információval a csatlakozó szerkezetek kialakításának módjáról, ezért az 
egyes felületek éleinek típusát minden esetben ellenőrizze, állítsa be a kívánt típusra.  
 

2.2 Homlokzatburkoló elemek elhelyezése 
 
Az alkalmazás alkalmas az ArchiCAD fal elemek 
Equitone által forgalmazott, nagytáblás 
rendszerekkel történő burkolására. A megoldással 
különböző anyagú homlokzati rendszereket és 
annak minden kiegészítőjét (élképzések, 
nyíláskeretek) elhelyezheti a tervben. Az elemek 
mind alaprajzi jellel mind 3D épületelemként 
megjelennek a terven, így látványtervek, kiviteli 
tervek és pontos tételkimutatás készítésére is 
alkalmasak.   
 
A falburkolat elhelyezéséhez jelöljön ki egy falat az 
ArchiCAD alaprajzon.  
 
Amennyiben nem falazott szerkezetű épület 
burkolatát szeretné létrehozni, javasoljuk, hozzon 
létre egy nagyon vékony falazatot (üveg anyaggal) 
a tartószerkezet külső síkjához igazítva. Az 
ArchiCAD fal ebben az esetben csak azért 
szükséges, hogy a nyílászárókat elhelyezhesse, valamint, hogy a falszerkezet geometriáját meghatározza.  
Ebben az esetben az elsődleges szerkezetet (betonváz vagy acélváz) a tervezőnek kell meghatároznia.   
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Válassza ki a „Tervezés / Tervezési extrák / Kiegészítők / Fal kiegészítő” parancsot. 
 

 
A megnyíló dialóg bal oldalán keresse meg és válassza ki az 
„Equitone homlokzat” elemet.  
 
Az elem felhasználói felületen válassza ki a kívánt 
terméktípust. A terméktípusokkal kapcsolatban keresse fel az 
Equitone weboldalát: www.equitone.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A „Általános beállítások” oldalon megadhatja a felületen 
elhelyezhető panelek méreteit, a fúgák és a hátsó szerkezet 
vastagságát, valamint a teljes szerkezeti vastagságot.   

 
 
 
 
 
A „Anyagok” oldalon állítsa be a felület alapszínét és a további 
használni kívánt színeket. Itt külön színt adhat meg a burkolatok 
éleinek, valamint a háttérszerkezetnek is.  
Adja meg a tartószerkezet irányát és a rögzítő elemek típusát is. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az „OK” gomb megnyomásával a megoldás automatikusan elhelyezi a szükséges falburkolati elemeket, 
kiegészítőket is a terven.  
 
Az falak csatlakozási 
pontjainak kialakításánál a 
program automatikusan gérbe 
vágja a burkolati elemeket. 
Amennyiben más típusú 
kapcsolatot szeretne 
kialakítani a sarkoknál, azt az 
ArchiCAD alapelemek 
segítségével végezheti el.      
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2.3 Függőleges és vízszintes osztások/fugák meghatározása 
 
A falfelületre az alkalmazás a falpaneleket az Ön által meghatározott alapméretekkel osztja ki, egy színben.  
Ennek a hálós struktúrának a megváltoztatására Önnek lehetősége van. Válassza ki terven elhelyezett 
falelemet 3D nézetben. 

 
Nyissa meg az elembeállító ablakot a kis székecskére (    ) kattintva az információs sávban.  
 
Válassza ki a felhasználói felületen az „Általános 
beállítások” fület. Ezen a lapon a jobb oldalon kapcsolja 
be az ”Origó Szerkesztése” és a „Raszterek 
szerkesztése” gombokat.  
 
 
A szerkesztési módnál első alkalommal érdemes a 
„Háló” kiosztási típust választani.  
A későbbiekben foglalkozunk a „Sor vagy Oszlop” és 
az „Egyedi” kiosztási lehetőségekkel is.  
 
 
 
 
 
 
 
Hálós rendszerű kiosztás 
 
Az „OK” gomb megnyomása után a 3D nézetben a fal kontúrvonalán megjelennek a rózsaszín mozgatható 
fogópontok.  
 
A fogópontok egyikét 
megragadva Ön 
mozgathatja a 
függőleges és a 
vízszintes fúgákat a 
falfelületen.  
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Amennyiben a fal alsó élénél 
fogja meg a fogópontot, akkor 
a kiválasztott pontnál az 
origótól távolabb eső 
raszterek a kiválasztott 
raszterrel együtt fognak 
mozogni. 
 
 
 
 

 
 
 
Amennyiben a fal felső 
síkjánál fogja meg a rasztert 
mozgató fogópontot, akkor 
csak az adott raszter fog 
mozogni, minden más osztás 
a helyén marad.  
 
 
 

 
A raszterek beállítása az egyes falszakaszok közt átadható a pipetta (Alt+egérklikk)+ injekciós tű (Ctrl + 
egérklikk) segítségével, de ezzel az opcióval vigyázni kell, mert szerkesztési módban hibát okozhat, illetve az 
osztásokon kívül más információkat is átad a befogadó 
falpanelnek (élvisszavágások, színezés, szegélyek kezelése). 
Ezt a funkciót csak haladó felhasználóknak javasoljuk.  
 
Az osztások meghatározásánál elképzelhető, hogy az általunk 
kívánt osztástávolságok nem felelnek meg az általános gyártási 
méreteknek. A program vizsgálja a táblaméretek valódiságát, 
azok legyárthatóságát, de vágási optimalizálást nem végez, 
így a tervező feladata, hogy arra figyeljen, hogy a táblaméretek 
által létrejövő vágási hulladékot optimalizálja, figyelembe 
vegye.  
 
 
Sor vagy oszlop rendszerű kiosztás 
 
Abban az esetben, ha szeretné az egyes 
fugasorokat megszakítani vagy a táblarendszert 
kötésben kialakítani, Önnek lehetősége van az 
„Általános beállítások” aloldalon a 
„Szerkesztési mód” alatt a „sor vagy oszlop” 
kialakítási módot választani. Ebben az esetben 
megjelenik egy újabb választási lehetőség, ahol 
megadhatja, hogy a sorok közti vagy az oszlopok 
közti fugákat szeretné meghagyni.  
Válassza ki a „Sor” vagy az „Oszlop” 
paramétert.  
Az alsó felületen aktívvá válik a „Táblák 
szerkesztése” opció, kérjük, ezt kapcsolja be.  
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Az „OK” gomb megnyomása után a felületen megjelennek a táblák fugaszakaszainak felénél mozgatható 
fogópontok. Ezek a fogópontok a mellettük található tábla méretét növelik vagy csökkentik, a fuga eltolásával. 
Ennek hatására az origótól távolabb eső táblákat (és azok fugáit) a mozgatás során szintén mozgatjuk. 
Amennyiben csak egy tábla fugáját szeretnénk módosítani, akkor a kiszemelt fugát el kell tolnunk, majd a 
mögötte található tábla méretét (szintén a fugában található fogóponttal) ugyanennyivel vissza kell húznunk.  

 
 
A fugák módosításával az egyik irányban 
teljesen szabad felosztást alakíthatunk ki a 
táblák közt, de a másik irányban a fugák 
folytonosak maradnak. Amennyiben szeretné 
ezeket a fugákat is megszakítani bizonyos 
helyeken, akkor az „Egyedi” kiosztást kell 
választanunk.  
 
 

FIGYELEM: 
Amennyiben a táblakiosztási módot megváltoztatjuk, akár sorról oszlopra, akár oszlopról sorra, vagy ha 
visszatérünk a hálós kiosztási módra, az addigi beállításaink el fognak veszni.  
   
 
 
 
Egyedi kiosztás 
 
Amennyiben szeretne teljesen szabálytalan felületkiosztást alkalmazni, akkor használhatja az egyedi 
táblakiosztást. Ugyanakkor javasoljuk, hogy ez esetben is határozza meg a nagyságrendi rasztereket a hálós 
vagy a sor vagy oszlop kiosztási mód segítségével, mert úgy egy kész rendszert tud módosítani, ez pedig 
lényegesen egyszerűbb, mint a semmiből felépíteni egy teljesen újat.   
 
Az egyedi kiosztási mód esetében kapcsolja be a 
„Szerkesztő paletta” lehetőséget a „Szerkesztési 
beállítások” aloldal alján. 
Az „OK” gomb megnyomására a 3D képen 
megjelenik egy kis paletta a falfelület mellett.  
 
 
A paletta elemei:  
 
 
 
Tábla törlése -  - Tábla 
szerkesztése 
 
 
 - Új tábla hozzáadása 
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Táblák törlése 
A palettán található táblák törlése ikon közepén van egy 
mozgatható fogópont (rózsaszín rombusz). Ezt a pontot 
fogja meg és a megjelenő palettán válassza ki a 

négyirányba mutató nyíl (  ) ikont. A fogópontot 
mozgassa rá arra a táblára, amelyet törölni szeretne. A 
mikor az egérgombot elengedi a törölni kívánt tábla 
azonnal eltűnik.  
Amennyiben további táblákat is szeretne törölni, 
mozgassa tovább a pontot a következő törlendő táblára 
és folytassa a műveletet, amíg minden törlendő táblát ki 
nem választott.  
A törölt táblák a továbbiakban nem visszahelyezhetők, 
de a táblák elhelyezése ikonnal újabb táblák helyezhetők 
le a helyükre.  
 
Új táblák létrehozása 

 
A palettán található új tábla ikonon található mozgatható 
fogópont segítségével helyezhet el új táblákat a felületen. 
A fogópontot mozgassa a falfelület poligonja fölé. A 
létrehozható tábla azonnal megjelenik és Ön a táblát a bal 
alsó sarkának lehelyezésével teheti aktívvá a felületen.  
 
FIGYELEM: 
Egyszerre csak egy tábla helyezhető el a felületen. 
Amennyiben újabb táblát szeretne elhelyezni a 
falfelületre, mozgassa meg a szerkesztés ikon feletti 
fogópontot, majd a palettára visszaugró új paletta 
lehelyezése fogópontot mozgassa ismét a falfelület 
fölé.  
 
 

 

Táblák módosítása 
A paletta táblák módosítása ikonján található egy mozgatható fogópont. Ezt a pontot húzza arra a táblára, 
amelynek méretét módosítani szeretné. A kiválasztott tábla bal alsó és jobb felső sarkában megjelenik egy-egy 
fogópont. A bal alsóval a tábla helyzetét módosíthatja, a jobb felsővel a tábla méretét. Fugakeresztekben 
segédpontok, a fugák vonalában segédegyenesek vannak, így a táblák méretét nem kell szemre megadni, a 
fugakeresztekhez húzva, olyan méretű tábla alakul ki, amilyen méretű az adott fugaméretek mellett szükséges.  
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Origó szerkesztése Táblaméret módosítása 
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A program egyedi táblakiosztás esetén nem vizsgálja a táblák közti átfedéseket vagy nagyobb hézagokat. Ezért 
egyedi kiosztásnál mindenképp ügyeljen arra, hogy ne hozzon létre egymás fölött vagy átfedésben lévő 
táblákat, mert az a mennyiség kimutatásban és a látványterven is problémákat okozhat.  
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2.4 Nyílások kereteinek 
meghatározása 

 
A falburkolatban elhelyezkedő nyílások kereteinek meghatározásához válassza ki a falburkolatot a 3D nézetben 
és nyissa meg a tárgybeállító ablakot. A tárgybeállító ablak felhasználói felületén válassza ki a „Befordítások” 
aloldalt.  
 
 
Egy falfelületen található ajtók és ablakok típusonként csak egy beállítási móddal rendelkezhetnek. Önnek 
lehetősége van beállítani, hogy az ablakok és az ajtók körüli kávákra milyen módon és milyen mélységben 
fordítja be a külső burkolatot.  
A „Befordítások szélessége” paraméter a kávemélységhez igazítja a befordítandó burkolatok mélységét, 
ugyanakkor itt vegye figyelembe, hogy a szerkezetnek is van vastagsága. Egy 12 cm-es káva esetén 6cm teljes 
rendszervastagság esetén ebbe a paraméterbe 18 cm-t kell írni.  
A „Befordítás vastagsága” a beforduló szerkezet teljes vastagságát jelenti. Ez az érték általában eltér a 
homlokzaton alkalmazott vastagságtól, hogy a nyílászárók keretét ne takarja el teljesen a szerkezet. Itt a 
hősszigetelés és a burkolat együttes vastagsága kell, hogy szerepeljen.  
A „Befordítás kilógása” paraméter segítségével Ön megadhat olyan a nyíláskeretet is, amely a falsíkból kilóg. 
Amennyiben nem szeretné, hogy a nyílások körüli panelek kilógjanak a falsíkból, válassza a „0” értéket.  
A „Befordítások anyaga” paraméterrel megadhatja, hogy a nyílások körül milyen színű paneleket helyezzen el 
a program. Egy falfelületen egy anyag adható meg, amennyiben egyes nyíláskereteknek más-más anyagot 
szeretne adni, kérjük, vágja szét a falat több darabra és határozza meg egy új falszakaszként a kívánt 
nyíláskereteket.  
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2.5 Falpanelek színezése 
 
Az Equitone falburkolat elemeinek színezéséhez válassza ki a falpanelt a 3D nézetben. A tárgybeállító 
ablakban az „Anyagok”- aloldalon nyomja meg a „Színválasztó paletta” gombot.  
Ugyanezen az oldalon állítsa be a 
falfelület alapszínét.  
A „További színek” gombra kattintva 
további 5 szín beállítására nyílik 
lehetősége.  
Minden színnél lehetősége van az 
Equitone által javasolt színkínálatból 
vagy egyedileg, az ArchiCAD 
színválasztékából választani. 
Amennyiben nem az Equitone 
színválasztékból választ színt a 
falfelület színezésére, mindenképp 
győződjön meg róla, hogy az Ön által 
kiválasztott színű panel legyártható-e.  
 
Amennyiben kiválasztotta a 6 színt, 
melyeket a homlokzaton használni 
kíván, nyomja meg az „OK” gombot. A 
3D nézetben megjelenik a falfelület 
mellett a színező paletta.  
 
A paletta tartalmazza az Ön által kiválasztott színeket és kettő további ikont, az alábbiak szerint: 
 
 

 I. szín -  - II. szín 

 III. szín - - IV. szín 

 IV. szín - - VI. szín 

 Oszlop színezése - - Sor színezése 

 
Megjegyzés: Amennyiben sor vagy oszlop vagy 
„egyedi” kiosztási típust választ, a sor és/vagy 
oszlop színezés ikonja nem jelenik meg a 3D képen. 
Ez annyit jelent, hogy az adott kiosztási típusnál 
nem lehet az adott segédeszközt értelmezni, így a 
program ezt a lehetőséget fel sem ajánlja.  
 
A színező paletta minden ikonján egy-egy fogópont található. Amennyiben bármelyik szín feletti fogópontot 
ráhúzza a falfelületen elhelyezkedő panelek egyikére, a panel azonnal az adott színűre vált. Amennyiben 
további paneleket szeretne az adott színre színezni, csak mozgassa tovább a fogópontot a következő panelre.  
 
Amennyiben másik színt szeretne használni, válasszon ki a 
palettán egy másik fogópontot és mozgassa el azt a 
felületen. 
 
 
Ha egy adott színt szeretne egy egész sorban használni, 
akkor a kívánt színt húzza rá a sor egyik elemére, majd a 
paletta „vízszintes sorolás” ikonját húzza rá ugyanerre a 
panelre.  
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Amennyiben egy adott színt szeretne egy egész oszlopban használni, a kívánt színt húzza rá az oszlop egyik 
elemére, majd a paletta „függőleges sorolás” ikonját húzza rá ugyanerre a panelre. 
 
 

 
 
 
 
Amennyiben az alapszínt szeretné megváltoztatni, nyissa ki a tárgy beállítóablakát és változtassa meg az „I.” 
színt. Ez vezérli a teljes falpanelezés alapszínét.  
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3. fejezet 

Listázás 

Az ArchiCAD tervben használt Falburkolati elemekről a megoldás pontos tételkimutatást készít, amely lista a 
burkolt felületeket és a burkolóelem méretét is megjeleníti külön-külön. A megoldás és a listázás a 
tartószerkezettel és a rögzítő-elemek számával nem foglalkozik, azokat nem listázza. Amennyiben ilyen 
információra van szüksége, forduljon közvetlenül a gyártóhoz.  

3.1 A listázás menete 

A listában szerepel az összes burkolt felület, valamint a homlokzati panelek méret és szín szerint csoportosítva. 

Az Equitone termékeket összetevőként listázzuk. 

 

ArchiCAD listázás elérése: 

 

Fontos! Listázásnál automatikusan szűri a program az Equitone elemeket. Egyes esetekben, pl. amikor 
kijelöléssel szűkítjük a listázandó elemek körét, előfordulhat, hogy a listázási kritériumoknak nem megfelelő 
elem is bekerül a kijelöltek közé. Ebben az esetben egy figyelmeztető üzenetet kapunk: 

 

Javasoljuk, hogy válassza a Használd a szűrőket gombot. 
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3.2 Equitone homlokzati elemek listázása építészeti kalkulációhoz 

A lehelyezett Equitone falburkolati elemekről pontos összetevőlistát készíthetünk. Az egyes elemek 
csoportosítása fal-ID, méret, típus és szín alapján történik.  
A listához válasszuk a listaminták közül az „Equitone homlokzat egyesével” vagy a „Equitone homlokzat 
összes” nevűt: 

 

 

  



Equitone Homlokzatburkolatok CAD 2014 – Használati útmutató 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 18 

 
4. fejezet  

 

4.1 Technikai segítségnyújtás és hibabejelentés 

 

Az Equitone megoldást az ÉPTÁR Kft. készítette. Bármilyen hibajelentéssel vagy 

észrevételével forduljon hozzánk bizalommal a következő elérhetőségeken:  

 

ÉPTÁR Kft.  

1143 Budapest, Szugló utca 61-63.  

Tel:   1 / 225 73 55 

Fax:  1 / 225 73 56 

e-mail:  info@eptar.hu 

 

 

 

Budapest, 2014. július 31.  

 


