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1 Inleiding
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1.1

Inleiding
Theorie Met deze sym bo len bi bli o theek heeft u meer dan

negendui zend sym bo len voor Au toCAD, Au toCAD LT en

BricsCAD di rect bij de hand. In de bi bli o theek zit ten zo wel

 
n statische symbolen als 
n dynamische symbolen en 
n annotatieve symbolen.

Toolpalette De sym bo len wor den ge ko zen uit tool pa let tes. De tool pa -

let te kan open blij ven staan, waard oor u snel kunt wer ken.

U kunt de tool pa let te aan pas sen aan uw ei gen voor keu ren. 
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Dynamische

 symbolen

U her kent dy na mi sche sym bo len aan het zig zag te ken. U

plaatst deze in de te ke ning en daar na ve ran dert u de ver -

schij nings vorm of de maat. Als deze sym bo len een maal een

ver schij nings vorm heb ben ge kre gen, dan blijft deze be hou -

den. Vaak zit on der een enk el sym bool ver schil len de an de re 

ma ten of vor men, zo als in het vol gen de voor beeld. 
 

 

Annotatieve

Symbolen

U her kent an no ta tie ve sym bo len aan het te ken van de door -

sne de van een schaal li ni aal. Anno ta tie ve sym bo len ne men

de schaal aan van de mo del ruim te of van het view port.

Deze an no ta tie ve sym bo len zijn een sym bo li sche aan dui -

ding van bij voor beeld het type scha ke laar of een ruw heids -

te ken of een vei lig heids sym bool. Deze sym bo len moe ten

al tijd lees baar zijn ong e acht de schaal van de te ke ning. Het

sym bool is bij voor beeld al tijd 5 mm of u de te ke ning 1:100 

of 1:10 plot. Dit werkt al leen in Au toCAD 2008 en ho ger

om dat de ou de re ver sies van Au toCAD dit niet on der steu -

nen. Als u werkt met een ou de re ver sie dan wor den deze

an no ta tie ve sym bo len 1:1 ge schaald. 

CannoScaleValue

Dimscale

In som mi ge tool pa let tes zo als de tool pa let te “ELEK;

bouw kun di ge in stal la tie te ke ning en” kunt u kie zen of de

verscha ling ge beurt met be hulp van de in stel ling van de no -

ta tie schaal (an no ta tief) of de be ma tings schaal (Dim sca le).

Bij de met ho de Dim sca le stelt u voor af de be ma ting in

door bij voor beeld Dim sca le in te ty pen en daar na een ge tal

in te ty pen; bij voor beeld 10 voor de schaal 1 op 10. Daar na 

plaatst u de sym bo len. 
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Groepen Het zou on doen lijk zijn als u ie de re keer moet kie zen uit

dui zen den sym bo len op tien tal len palettes. Daar om is de

bi bli o theek op ge deeld in groe pen van pa let tes. De vol gen de 

in de ling is ge maakt. 

Naam Afkor ting

BOUW BOUW

VEILIGheid VEILIG

METAAL METAAL

PROCES PROCES

ELEKtrisch (bv 5051) ELEK

elekTRONICA TRONICA

AUTOMATISERING AUTOMATISERING

U kunt bij de in stal la tie alle sym bo len op uw com pu ter

plaat sen en ach ter af aang even wel ke groe pen u wilt zien. U

kunt er ook voor kie zen om al leen de be tref fen de groe pen

te in stal le ren op uw com pu ter. 
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2 Installatie voor

AutoCAD en

AutoCAD LT
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2.1

Inleiding
Voorwaarden U kunt de sym bo len tool pa let te ge brui ken voor Au -

toCAD (LT) 2012 tot en met 2021. Voor die ver sies is dit

ge test. Waar schijn lijk wer ken de pa let tes ook op nog nieu -

we re ver sies van Au toCAD, maar dat is niet ge test op het

mo ment dat deze hand lei ding is ge schre ven.

Stappenplan voor 

de installatie

De in stal la tie van de sym bo len be staat uit een aan tal stap -

pen.

 
n Stap1: Setup 
n Stap2: Mappen instellen
n Stap3: Toolpalette activeren

Voor al de laat ste stap is ing ewik keld. Lees deze in stal la tie -

hand lei ding daar om goed door.

Stap1: Setup In deze eer ste stap van de in stal la tie wor den de sym bo len

ge ko pieerd naar een map op uw com pu ter. 

Stap2: Map instellen In deze twee de stap geeft u aan waar de sym bo len en de

tool pa let tes staan. Deze stap is niet no dig voor de vol le di ge 

ver sie van Au toCAD. 

Stap3: Toolpalette

activeren

U geeft aan met wel ke tool pa let tes u wilt wer ken. Het ac ti -

ve ren van een tool pa let te gaat ook weer vol gens een aan tal

stap pen. 

 
nU stelt een groep met toolpalette´s in.
nU activeert de groep van toolpalettes.
nU maakt de toolpalettes zichtbaar.  
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2.2

Stap 1: Setup
Theorie U in stal leert de sym bo len zo als u zou doen met een pro -

gram ma. U moet in log gen in het ac count van de ge brui ker

die met Au toCAD werkt. U dub bel klikt op se tup.exe. 

Categorieën De tool pa let tes zijn op ge deeld in de vol gen de ca te go rie ën

(groe pen) : 

Setup type Bij Se tup kunt u kie zen uit ver schil len de in stal la ties:

n Standaard installatie
nMinimale installatie
n Aangepaste installatie

Standaard

installatie

Bij de stand aar din stal la tie wor den alle sym bo len naar de

com pu ter ge ko pieerd op de juis te directory. 

Minimale

installatie

De sym bo len uit de ca te go rie bouw en vei lig heid wor den

ge ko pieerd. De rest niet. 

Aangepaste

installatie

U kunt zelf kie zen wel ke ca te go rie van sym bo len u wilt ko -

pi ëren. Dit is het meest zui nig wat op slag be treft. Dit is

 2D-2.2 Stap 1: Setup 9
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BOUW BOUW ELEKtrisch ELEK

VEILIGheid VEILIG elekTRONICA TRONICA
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voor al be lang rijk als u met een zwe vend pro fiel op een

server werkt. 

Map Omdat Au toCAD een ap pli ca tie op een be paal de plaats

verwacht wordt de map met de sym bo len ge ko zen door het 

in stal la tie pro gram ma. 

De map kan ver kort wor den aang ege ven met

“%TECDWG%".

U kunt Se tup ach ter af op nieuw star ten om an de re ca te go -

rie ën te ko pi ëren of te ver wij de ren. U dient dan wel Au -

toCAD op nieuw te star ten en de menu´s of tool pa let tes

op nieuw te ac ti ve ren. 
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2.3

Stap 2: Instellen mappen
voor AutoCAD LT

Map De vol gen de stap pen zijn al leen be doeld voor Au toCAD

LT. Deze stap pen zijn niet no dig voor Au toCAD.  

Au toCAD moet we ten waar de sym bo len staan en waar de

tool pa let tes staan. Nor maal ge spro ken is dit de map:

%APPDa ta%\Au toDesk\Appli ca ti onPlu gins\TECDWG.bund le.

De map wordt ver kort aan ge ge ven met  “%TECDWG%". 

Het kan zijn dat u een an de re map heeft ge bruikt tij dens

Setup. Bij voor beeld om dat u de sym bo len op de ser ver

heeft ge ko pieerd. De ver kor te naam is daar op aan ge past.

Zoekpad voor symbolen Au toCAD werkt met een zo ge naamd zoek pad voor de

symbolen. Dat is een lijst met map pen. Als Au toCAD de

in struc tie krijgt om een be paald sym bool toe te voe gen dan 

wor den alle map pen uit dat zoek pad door ge zocht tot dat

het be tref fen de sym bool is ge von den. U kunt map pen toe -

voe gen aan het zoek pad. Ver wij der nooit een be staan de

map uit een zoekpad, want dan werkt Au toCAD niet goed!

Zoekpad voor

Toolpalettes

Alle tool pa let tes die in het zoek pad van de pa let tes staan

wor den ge toond in Au toCAD. Het eni ge dat u moet doen

om een tool pa let te be schik baar te stel len is de juis te map

aan te ge ven.
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 Praktijk Instellen map symbolen
Voer de vol gen de stap pen al leen uit voor Au toCAD LT.

Opdracht Start Au toCAD LT. Als deze al ge start was tij dens de Se -

tup stop Au toCAD dan en start deze op nieuw.  Open een

te ke ning of start met een nieu we te ke ning zo dat de di a -

loog re gel zicht baar is.

 OPtions ¬  Type dit com man do in de di a loog re gels van Au toCAD LT. 

Ver geet niet op de Enter-toets te druk ken.   

Er ver schijnt een di a loog box met ver schil len de tab bla den. 

 Files Kies het eer ste tab blad. 

Support File

Search Path

Klik op de bo ven ste re gel van dit tab blad. Dat is het zoek -

pad. In de the o rie is uit ge legd dat dit een lijst is met

mappen.

Add Klik op de knop om een nieu we map toe te voe gen. 

 %TECDWG%  ©  Type de ver kor te naam in van de map waar de sym bo len

naar toe zijn ge ko pieerd. 
 

Laat de di a loog box open staan.
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 Praktijk Instellen map wijzigingen 
Voer de vol gen de stap pen al leen uit voor Au toCAD LT.

Als u van plan bent om de sym bo len aan te pas sen aan uw

ei gen ma nier van te ke nen dan voegt u nog een map toe. U

hoeft deze stap dus niet te doen.

Add Klik op nieuw op de knop voor het toe voe gen van een map.

 %TECDWG%\Modified Type de ver kor te naam in van de map in de kant lijn. Deze

map is aan ge maakt tij dens de in stal la tie. In deze map slaat

u de ge wij zig de sym bo len op. 

Move Up Klik op de knop om deze map bo ven de map

%TECDWG% te plaat sen. Au toCAD zoekt na me lijk al tijd

eerst in de bo ven ste map en als hij daar een be stand niet

vindt, dan zoekt AutoCAD in de map daar on der. Van daar

de naam zoek pad.   

Opdracht Con tro leer of de voor gaan de stap goed is ge gaan. Let goed 

op de volg or de van de laat ste twee map pen. 

Laat de di a loog box open staan. 
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 Praktijk Instellen toolpalette 

Voer de vol gen de stap pen al leen uit voor Au toCAD LT.

Opdracht Laat Au toCAD LT aan staan. Start Win dows ver ken ner.

 %TECDWG% ¬    Type de ver kor te map naam en druk op Enter. 

 

In Win dows ver ken ner wordt de ver kor te map naam ver -

taald naar de vol le di ge map naam . 

Opdracht Streep de vol le di ge map naam aan. Klik op de rech ter muis -

knop en kies voor ko pi ëren. Het adres van de map staat

dan op het klem bord van Win dows. 

Opdracht Ga verd er met Au toCAD. Als al les goed is, staat de di a -

loog box Opti ons nog open. Als u deze ge slo ten heeft; open 

deze dan op nieuw met OPTIONS <Enter>.

Tool Palettes File

Locations

Klik op de re gel met de map pen van de tool pa let tes. Dit is

een lijst van een of meer map pen.

Add Klik op op de knop om een nieu we map toe te voe gen. 

Opdracht Klik op de rech ter muis knop op het nieu we pad en kies

voor Plak ken. De vol le di ge map naam wordt ge ko pieerd. 

   OK Sluit de di a loog box Opti ons. 
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2.4

Stap 3: Activeren
toolpalette

Alle Versies van

AutoCAD

Deze stap moet u al tijd uit voe ren voor alle ver sies van

Au toCAD. 

Toolpalettes De sym bo len staan in zo ge naam de tool pa let tes. U kunt een 

tool pa let te kie zen via een menu. De sym bo len ge brui ken

menu´s in de tool pa let tes. Één in de groep Bouw, één in de 

groep Vei lig, één in de groep Tro ni ca en één in de groep

Proces. U kunt ook de tabs ge brui ken om een be paal de

tool pa let te te ac ti ve ren. 

Instellen

Toolpalette

De tool pa let tes zijn ge or ga ni seerd in groe pen. Een groep is 

bij voor beeld de groep Bouw met alle pa let tes uit de bouw

of de groep Vei lig met alle pa let tes met vei lig heids sym bo -

len. U maakt een groep ac tief met de vol gen de ac ties.

 
n Eerst importeert u een groep met toolpalettes.
nDaarna maakt u de toolpalettes zichtbaar.

De vol gen de groe pen zijn aan we zig: 

n Bouw
nVeilig (Veiligheid en vluchtweg)
n Elek (Elektrische)
nMetaal
n Proces
n Tronica (Elektronica)
n Automatisering
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 Praktijk Importeren groep palettes
U werkt verd er met Au toCAD of Au toCAD LT. 

 CUSTOMIZE ¬  Type dit com man do in de di a loog re gels van Au toCAD

(LT). Ver geet niet op de Enter-toets te druk ken. 

Er ver schijnt een di a loog box met daar in twee lijs ten. In de

link er lijst staan de na men van alle tool pa let tes die in de

map pen van de lijst “Tool Pa let tes File Lo ca ti ons” staan. In de 

rech ter lijst staan de groe pen van Tool pa let tes. Voor ie de re

groep staat het icoon van een map.

 

Import . . .

Klik met de rech ter muis knop op een van de map pen van

de groe pen. Er ver schijnt een menu. Kies uit het menu

voor het im por te ren van een groep.   

Opnieuw ver schijnt er een di a loog box. 

 BOUW    Typ de naam van de groep met tool pa let tes. Druk niet op

de Enter Toets. Heeft u wel op Enter ge drukt; ac ti veer dan 

op nieuw Cus to mi ze.

Tip: Als u het menu Bouw niet heeft gein stal leerd; kies

dan een van de an de re menu´s: Me taal, Elek, Pro ces, Tro -

ni ca, Au to ma ti se ring of Vei lig. 

Tip: Als er al een menu Bouw be staat, ver wij der deze

dan. Daar mee voor komt u pro ble men met ou de re ver sies.
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Tools q

Locate

Klik in de di a loog box op het menu Tools en kies voor “Lo -

ca te”. Bij deze func tie wordt het zoek pad van Au toCAD

(LT) ge bruikt om het be tref fen de be stand te vin den. 

Open Klik op Open. De groep komt voor in de lijst van groe pen

van de pa let tes. 

 

Set Current

Klik met de rech ter muis knop op de map van de groep die

u heeft ge ïmporteerd of op een van zijn on der lig gen de

map pen en kiest voor het ac ti ve ren van die groep. 

Tip: Soms blijft de tekst “Set Cur rent” grijs en is niet te 

se lec te ren. Her start Au toCAD (LT) ver wij der de  pa let te 

en pro beer op nieuw.

Tip: Bij de groep Bouw kunt u al leen de sub groe pen Alge -

meen of Ontwerp be stek of Con struc tieDe tails activeren. 

Close U kunt op dit mo ment an de re groe pen van tool pa let tes im -

por te ren. Als u daar mee klaar bent klikt u op Close.
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 Praktijk Zichtbaar maken toolpalette
U werkt verd er met Au toCAD. 

 ToolPalettes ¬  Type dit com man do in de di a loog re gels van Au toCAD

(LT). Ver geet niet op de Enter-toets te druk ken. In plaats

van het hele woord kunt u ook ge bruik ma ken van een van

de af kor ting en TP of Ctrl+3. 

Tip: Als u meer de re groe pen heeft ing ela den en als u met 

de rech ter muis knop op de ti tel re gel van de tool pa let te

klikt, dan kunt u een an de re groep ac ti ve ren. 

Tip: Als u met de rech ter muis knop op de tool pa let te

klikt, dan kunt u de zicht baar heids in stel ling en van de

tool pa let te wij zi gen. Bij som mi ge tool pa let tes is het bij -

voor beeld over bo dig om de naam op te ne men. 

Tip: Be kijk de film pjes van www.cad col le ge.nl om prak -

tijk voor beel den van de sym bo len bi bli o theek te zien.

Tip: In de bi bli o theek staan ook lijn soor ten. Deze ac ti -

veert u met Lin ety pe <Enter>. Load > File > Brow se >

TEC.LIN > Tools > Lo ca te.

Tip: Als de pre view te groot is, dan heeft u Au toCAD

gein stal leerd ter wijl de ge tal no ta tie op uw com pu ter in -

gesteld stond op Ame ri kaans. De sym bo len wor den dan

ge toond als of deze zijn ge te kend op in ches. Ve ran der

deze te rug naar mil li me ters met:  

INSUNITSDEFSOURCE ¬  4 ¬
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3 Installatie voor

BricsCAD

19
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3.1

Inleiding
Voorwaarden U kunt de sym bo len tool pa let te ge brui ken voor BricsCAD

20.2.06. Voor deze ver sie is dit ge test. Waar schijn lijk wer -

ken de pa let tes ook op nog nieu we re ver sies maar dat is

niet ge test op het mo ment dat deze hand lei ding is ge schre -

ven.

Stappenplan voor 

de installatie

De in stal la tie van de sym bo len be staat uit een aan tal stap -

pen.

 
n Stap1: Setup 
n Stap2: Mappen instellen
n Stap3: Toolpalette activeren

Voor al de laat ste stap is ing ewik keld. Lees deze in stal la tie -

hand lei ding daar om goed door.

Stap1: Setup In deze eer ste stap van de in stal la tie wor den de sym bo len

ge ko pieerd naar een map op uw com pu ter. 

Stap2: Map instellen In deze twee de stap geeft u aan waar de sym bo len en de

tool pa let tes staan.  

Stap3: Toolpalette

activeren

U geeft aan met wel ke tool pa let tes u wilt wer ken. Het ac ti -

ve ren van een tool pa let te gaat ook weer vol gens een aan tal

stap pen. 

 
nU maakt de toolpalettes zichtbaar. 
nU stelt een groep met toolpalette´s in.
nU activeert de groep van toolpalettes.
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3.2

Stap 1: Setup
Theorie U in stal leert de sym bo len zo als u zou doen met een pro -

gram ma. U moet in log gen in het ac count van de ge brui ker

die met BricsCAD werkt. U dub bel klikt op se tup.exe. 

Categorieën De tool pa let tes zijn op ge deeld in de vol gen de ca te go rie ën

(groe pen) : 

Setup type Bij Se tup kunt u kie zen uit ver schil len de in stal la ties:

n Standaard installatie
nMinimale installatie
n Aangepaste installatie

Standaard

installatie

Bij de stand aar din stal la tie wor den alle sym bo len naar de

com pu ter ge ko pieerd op de juis te directory. 

Minimale

installatie

Voor Au toCAD wor den de sym bo len uit de ca te go rie

bouw en vei lig heid ge ko pieerd. De rest niet. 

Voor BricsCAD wordt al les ge ko pieerd.
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Naam Afkorting Naam Afkor ting

BOUW BOUW ELEKtrisch ELEK

VEILIGheid VEILIG elekTRONICA TRONICA

METAAL METAAL AUTOMATISERING AUTOMATISERING

PROCES PROCES



Aangepaste

installatie

U kunt kie zen om de in stal la tie voor Au toCAD uit te

zetten. Dit is het meest zui nig wat op slag be treft. 

Map De map waar de BricsCAD sym bo len naar toe ge schre ven

wor den is meest al “C:\Users\Uw Inlog Naam\AppDa -

ta\Ro a ming\TEC\DWG\BricsCAD”.

 Deze kan ver kort wor den aang ege ven met

“%APPDa ta%\TEC\DWG\BricsCAD”

Of nog kor ter met:  “%TECDWGBC%". 

Alleen in wind ows ex plo rer kunt u deze af kor tingen in ty -

pen, ver geet dan niet de pro cent-te kens.

U kunt be ter niet zelf een map kie zen. Als u dat toch heeft

ge daan; schrijf deze an de re map dan op, om dat u deze in

een la ter sta di um aan BricsCAD moet door ge ven. 

U kunt Se tup ach ter af op nieuw star ten om an de re ca te go -

rie ën te ko pi ëren of te ver wij de ren. U dient dan wel

BricsCAD op nieuw te star ten en de menu´s of tool pa let tes

op nieuw te ac ti ve ren. 
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3.3

Stap 2 BricsCAD:
Instellen mappen

Map De vol gen de stap pen zijn al leen be doeld voor BricsCAD.

Deze stap pen zijn niet be stemd voor Au toCAD of Au -

toCAD LT, daar voor moet u een an der hoofd stuk door ne -

men.

BricsCAD moet we ten waar de sym bo len staan en waar de

tool pa let tes staan. Nor maal ge spro ken is dit de map:

%APPDa ta%\TEC\DWG\BricsCAD. De map wordt ver kort

aang ege ven met  “%TECDWGBC%". 

Het kan zijn dat er een an de re map is ge bruikt. De ver kor te 

naam is daar op aang epast.

Zoekpad voor symbolen BricsCAD werkt met een zo ge naamd zoek pad voor de

sym bo len. Dat is een lijst met map pen. Als BricsCAD de

in struc tie krijgt om een be paald sym bool toe te voe gen dan 

wor den alle map pen uit dat zoek pad door ge zocht tot dat

het be tref fen de sym bool is ge von den. U kunt map pen toe -

voe gen aan het zoek pad. Let op! Ver wij der nooit een be -

staan de map uit een zoek pad, want dan werkt BricsCAD

niet goed!

Zoekpad voor

Toolpalettes

Alle tool pa let tes die in het zoek pad van de pa let tes staan

wor den ge toond. Het eni ge dat u moet doen om een tool -

pa let te be schik baar te stel len is de juis te map aan te ge ven.
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 Praktijk Instellen map symbolen
Voer de vol gen de stap pen al leen uit voor BricsCAD.

Opdracht Start BricsCAD. Als deze al ge start was tij dens de Se tup

stop BricsCAD dan en start deze op nieuw.  Open een te ke -

ning of start met een nieu we te ke ning zo dat de di a loog re -

gel zicht baar is.    

 OPtions ¬  Type dit com man do in de di a loog re gels van BricsCAD.

Ver geet niet op de Enter-toets te druk ken.   

Er ver schijnt een di a loog box met een lijst met op ties. 

+ Files Open de groep Fi les. 

Support File

Search Path

Klik op de bo ven ste re gel van deze groep. Dat is het zoek -

pad. In de the o rie is uit ge legd dat dit een lijst is met map -

pen.

. . . Klik op de knop om een nieu we map toe te voe gen.  

 Add Path
Klik op de knop om een map toe te voe gen. 

. . . Klik op de knop om een fol der te kie zen. 

 %TECDWGBC%  ©  Type de ver kor te naam in van de map waar de sym bo len

naar toe zijn ge ko pieerd. 
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Select Folder Klik op de knop om de ge se lec teer de map te kie zen. 
 

 

OK Sluit de lijst met zoek pa den.

Laat de Optiedi a loog box open staan. 
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 Praktijk Instellen toolpalette 
Voer de vol gen de stap pen al leen uit voor BricsCAD.

Opdracht Opdracht Ga verd er met BricsCAD. Als al les goed is, staat de di a -

loog box Opti ons nog open. Als u deze ge slo ten heeft; open 

deze dan op nieuw met OPTIONS <Enter>.

+ Tool Palettes Klik op de re gel met de groep van de tool pa let tes. Dit is

een lijst van één of meer map pen. 

ToolPalette path Klik op op de knop om een nieu we map toe te voe gen. 

. . .

Path list

Klik op de knop om een nieu we map toe te voe gen. 

 
d Path Klik op de knop om een map toe te voe gen. 

. . . 

Choose a folder

Klik op de knop om een fol der te kie zen.

 %TECDWGBC% Type de ver kor te naam in van de map waar de sym bo len

naar toe zijn ge ko pieerd. 

Select Folder Klik op de knop Se lect Fol der.  

   OK Sluit de di a loog box 

X Sluit het ven ster Opti ons. 
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3.4

Stap 3: Activeren
toolpalette

Toolpalettes De sym bo len staan in zo ge naam de tool pa let tes. U kunt

een tool pa let te kie zen via een menu. De sym bo len ge brui -

ken menu´s in de tool pa let tes. Één in de groep Bouw, één

in de groep Vei lig, één in de groep Tro ni ca en een in de

groep Proces. U kunt ook de tabs ge brui ken om een be -

paal de tool pa let te te ac ti ve ren. 

Instellen

Toolpalette

De tool pa let tes zijn ge or ga ni seerd in groe pen. Een groep is 

bij voor beeld de groep Bouw met alle pa let tes uit de bouw

of de groep Vei lig met alle pa let tes met vei lig heids sym bo -

len. U maakt een groep ac tief met de vol gen de ac ties.

 
n Eerst importeert u een groep met toolpalettes.
nDaarna maakt u de toolpalettes zichtbaar.

De vol gen de groe pen zijn aan we zig: 

n Bouw
nVeilig (Veiligheid en vluchtweg)
n Elek (Elektrische)
nMetaal
n Proces
n Tronica (Elektronica)
n Automatisering
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 Praktijk Importeren groep palettes
U werkt verd er met BricsCAD. 

 Toolpalettes  ¬  Type dit com man do in de di a loog re gels. Ver geet niet op de 

Enter-toets te druk ken. Hier mee opent u het tool pa let te

menu. De eer ste keer kan dit erg lang du ren, om dat de

plaat jes wor den aang emaakt.  

Er is een di a loog box ver sche nen

 Customize palettes

Klik met de rech ter muis knop op een leeg ge deel te van de

pa let te. Er ver schijnt een menu.7 Kies voor het aan pas sen.
 

Er ver schijnt een di a loog box met daar in twee lijs ten. In de

link er lijst staan de na men van alle tool pa let tes die in de

map pen van de lijst “Tool Pa let tes File Paths” staan. In de

rech ter lijst staan de groe pen van Tool pa let tes. Voor ie de re

groep staat het icoon van een map.

      Import . . .

Klik met de rech ter muis knop op een van de map pen van

de groe pen. Er ver schijnt een menu. Kies uit het menu

voor het im por te ren van een groep. 
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Opnieuw ver schijnt er een di a loog box. 

 %TECDWGBC% ¬   Type op nieuw het adres van de pa let tes en druk op de

Enter-toets. In de lijst staan nu alle groe pen.

 BOUW    
Se lec teer de groep die u wilt la den. Druk niet op de Enter-

Toets.

Open Klik op Open. De groep komt voor in de lijst van groe pen

van de pa let tes. 

      Set Current

Klik met de rech ter muis knop op de map van de groep die

u heeft ge ïmporteerd of op een van zijn on der lig gen de

map pen en kies voor het ac ti ve ren van die groep. 

Tip: Bij de groep Bouw kunt u de sub groe pen Algemeen of

Gebouw, omgeving of ConstructieDetails ac ti ve ren.  

Close U kunt op dit mo ment an de re groe pen van tool pa let tes im -

por te ren. Als u daar mee klaar bent klikt u op Clo se. 
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4 Aanpassen

symbolen voor

AutoCAD
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4.1

Inleiding
Theorie De blok ken staan in te ke ning en. De na men van de te ke -

ning ko men over een met de na men van de pa let te. 

Als u een laag of een blok wilt aan pas sen, dan hoeft u al leen 

de be tref fen de te ke ning aan te pas sen. Als u een laag een

an de re naam geeft, dan zijn de lagen van alle blok ken uit

die pa let te ve ran derd.

De ve ran de ring en in dit hoofd stuk be schrij ven de ve ran de -

ring en van:

n Palettes
n Lagen
n Blokdefinities
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4.2

Palette
Read-only Als u een pa let te aan wilt pas sen, dan moet u er goed aan

denk en dat deze na de in stal la tie Read-only zijn. Voor dat u 

de pa let te kunt ve ran de ren moet u de be tref fen de pa let te

ve ran de ren van Read-Only naar Read-Wri te. Dit doet u

met Win dows ver ken ner. U na vi geert dan naar de map

%TECDWG%\PALETTES. U klikt rechts op de pa let te en 

kiest voor ei gen schap pen. U zet het vink je uit bij "Alleen le -

zen". 

Daar na werkt u verd er met Au toCAD. U klikt u met de

rech ter muis knop op een icoon uit de pa let te en kiest u

voor het ve ran de ren van een ei gen schap. 
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4.3

Lagen
Laag 0 De mees te blok ken zijn ge te kend in Laag 0, zo dat deze

blok ken de ei gen schap aan ne men van de laag waar aan deze

wor den toe ge voegd. Dit is meest al het mak ke lijkst.

Als u wilt dat deze blok ken in een be paal de vas te laag ko -

men te staan of een be paal de kleur aan ne men, dan moet u

de be tref fen de pa let te aan pas sen. U klikt dan rechts op het

icoon en en kiest voor de ei gen schap van die knop.  

Voor dat u deze aan pas sing en maakt, moet u eerst de be vei -

li ging van de pa let te ha len zo als be schre ven is in de vo ri ge

pa ra graaf. 
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Lagen TEC Er be staan ook een groot aan tal blok ken die ver schil len de

la gen ge brui ken. Deze la gen heb ben een naam die be gint

met TEC. Als u de ei gen schap pen van die la gen wilt ve ran -

de ren of de na men van deze la gen dan doet u dit als volgt:

U klikt met de rech ter muis knop op het icoon uit de tool -

pa let te. Er ver schijnt een me nu utje. U kiest voor de

menu-op tie "Block Edi tor". De te ke ning bi bli o theek waar

het blok in staat wordt ge o pend en het blok zelf wordt ge o -

pend in de block-edi tor. 

nKlikt daarna direct op de knop "Close Block Editor".
nVerander een naam van een laag met het commando

Rename. 
nVerander de kleur of lijnsoort van de laag met de

lagendialoogbox. Gebruik daarvoor het commando Layer.
nDaar na slaat u de bi bli o theek te ke ning op met het

com man do SAVEAS. Er ver schijnt een di a loog box voor

de plaats en de naam van de te ke ning. Kies de map

MODIFIED. Ve ran der be slist niet de naam van de

te ke ning an ders werkt de tool pa let te niet. (Omdat de

naam van deze map eer der in het file-sup port pad staat, zal 

in de toe komst de ve ran der de te ke ning ing evoegd wor den

en niet de oude. 
n Sluit de bi bli o theek te ke ning met CLOSE.  
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4.4

Blokdefinitie
Als u de vorm van een blok wilt aan pas sen of zijn kleur of

de naam van zijn laag, dan klikt u met de rech ter muis knop 

op het icoon uit de tool pa let te. Er ver schijnt een me nu utje.

U kiest voor de menu-op tie "Block Edi tor". De te ke ning bi -

bli o theek waar het blok in staat wordt ge o pend en het blok

zelf wordt ge o pend in de block-editor. 

nU past uw veranderingen aan en klikt op de knop "Close

Block Editor" en u kiest voor de optie Save.
nDaarna slaat u de bibliotheektekening op met het

commando SAVEAS. Er verschijnt een dialoogbox voor

de plaats en de naam van de tekening. Kies de map

MODIFIED. Verander beslist niet de naam van de

tekening anders werkt de toolpalette niet. (Omdat de

naam van deze map eerder in het file-support pad staat, zal 

in de toekomst de veranderde tekening ingevoegd worden

en niet de oude.
n Sluit de bibliotheektekening met CLOSE. 

Tip: Als u het oude sym bool al had ge plaatst, dan moet u

op nieuw met de rech ter muis knop op het icoon uit de

tool pa let te  klik ken en kie zen voor Re de fi ne. 
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