Gebruiksaanwijzing:
U heeft zojuist een BIM file gedownload gemaakt met de Rodruza Gevelsteen configurator. Om het BIM bestand
optimaal te gebruiken moet er nog e.e.a. ingesteld worden. Door de stappen in deze gebruiksaanwijzing te
volgen kunt u snel starten.
Standaard Revit installatie:
•
Maak een map aan genaamd Rodruza in de C:\Program Files (x86) map en pak hierin het *.zip bestand
uit. Resultaat: in C:\Program Files (x86)\Rodruza\Artikelnummer (voorbeeld: WF-HV-Alems-bont) staan
nu diverse *.jpeg bestanden en het Revit bestand.
•
Nu zullen de texturen na een herstart van Revit ook in Revit zichtbaar worden.
Aangepaste Revit installatie:
•
Maak een lokale map aan en pak hierin het *.zip bestand uit.
•
Deze map dient in Revit ingesteld te worden als Additional Render Appearance Path, volg hiervoor
onderstaande stappen:
o Klik op de Revit Menu knop
o Klik op Options

o
o
o
o

Ga naar Rendering
Klik op de Groene Plus om een Additional Render Appearance Path aan te maken
In Revit 2014 en Revit 2015 kan het Additional Render Appearance Path ingesteld worden bij
Places
Klik in de aangemaakte regel op het blokje met de driepunten

Revit 2013

Revit 2014 / Revit 2015

•

o Klik de map aan met de gedownloade texturen
o Klik op Open
o OK
Nu zullen de texturen na een herstart van Revit ook in Revit zichtbaar worden.

Custom BIM files
Indien u na het gebruik van de gevelsteen configurator de mogelijkheid krijgt om een Custom BIM file te
downloaden dient u de wand een unieke type naam te geven en de textuur handmatig te koppelen aan de wand.
Volg hiervoor onderstaand stappenplan:
•
Download de Costum BIM file
•
Maak een lokale map aan en pak hierin het *.zip bestand uit
•
Open het BIM bestand met de *.rvt extensie
•
Ga naar de Type Properties van de wanden en hernoem de wandtypes naar een unieke naam, druk
hiervoor op Edit Type en daarna op Rename. Het hernoemen van de wandtypes is nodig om te
voorkomen dat 2 Costum BIM files elkaar zouden overschrijven als ze in hetzelfde project geladen
worden.

•
•

Ga naar het Manage tabblad op de Ribbon
Klik op Materials

•

Klik op het materiaal van de betreffende wand en pas de naam van het materiaal aan.

•

Klik op de Appearance Asset, vouw de Information tab uit en wijzig de naam.

•
•

Klap de Masonry tab en Relief Pattern tab uit.
Klik op de afbeelding

•
•
•
•
•
•

Klik op de naam van de afbeelding achter Source
Selecteer de eerder gedownloade textuur behorende bij deze wand
Klik op Open
Pas eventueel bij Scale de Width en Height aan
Klik op OK
De texturen zullen nu meteen zichtbaar worden in Revit.

Afwijkende voegafmetingen
Heeft u een gevelsteen geconfigureerd met een voegafmeting afwijkend van onderstaande lijst, dan dient u de
afmetingen van de textuur te corrigeren in het materiaal van de wand.
Standaard voegafmetingen:
Stootvoeg (mm)

Lintvoeg
(mm)

Stootvoegloos
(mm)

Waalformaat

10

12

2

Dikformaat

10

12

2

Hilversumsformaat

10

12

2

Volg de
•
•
•

volgende stappen om de textuur afmeting te wijzigen:
Open het BIM bestand met de *.rvt extensie
Ga naar het Manage tabblad op de Ribbon
Klik op Materials

•

Klik op het materiaal van de betreffende wand

•
•
•
•

Klik op het potlood icoon achter de naam, dit zal de material editor openen.
Klik op de Appearance Asset
Klap de Masonry en Relief Pattern tab uit.
Klik op Image bij Relief Pattern en stel bij Scale de juiste breedte en hoogte in voor de textuur op basis
van jou instellingen in de Gevelsteen configurator.
Klik op Image bij Masonry en stel hier bij Scale dezelfde waardes in voor de breedte en hoogte.
Klik op OK om de wijzigingen te bevestigen.

•
•

Hoe krijg ik de Rodruza BIM wand in mijn Revit project?
•
Open het BIM bestand met de *.rvt extensie.
•
Selecteer de gewenste wand op basis van het metselverband of selecteer ze allemaal en kopieer ze naar
het klembord (ctrl – C).

•

Open uw project en plak deze op een plattegrond (ctrl – V).

•

Nu kan de Rodruza wand gebruikt worden.

Tip: Sla afbeelding welke specifiek voor een project gebruikt worden op in één map. Stel deze map in conform de
bij de Aangepaste Revit installatie beschreven stappen. Wanneer je een project naar een projectpartner wilt
sturen, moet je ook de map met de “project” texturen meesturen. Hierdoor garandeer je dat de ook het model
van projectpartner juist weergegeven wordt en dat hij alle informatie van het project beschikbaar heeft. Ook de
projectpartner dient het Additional Render Appearance path in te stellen zoals beschreven bij de Aangepaste
Revit installatie.

