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1.1

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

zend Au toCAD (LT) sym bo len di rect bij de hand. In de

bi bli o theek zit ten zo wel sta ti sche sym bo len als dy na mi sche

sym bo len en an no ta tie ve sym bo len.

Menu / dialoogbox

of Toolpalette

De sym bo len wor den ge ko zen uit een menu met bij be ho -

ren de di a loog box of uit een tool pa let te. U kiest voor een

menu of een tool pa let te of u ge bruikt bei de.

Menu´s en

dialoogboxen

De menu´s met hun di a loog boxen zit ten in alle ver sies van

Auto CAD. Met de hulp van een een pulldown me nu, een

werk balk (Eng: Tool bar) of het lint (Eng: Rib bon) wordt

een be paal de di a loog box met sym bo len ge toond. 

Een na deel van een dia-

loog box is dat deze voor ie der sym bool op nieuw ge o pend
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Werkbalken

(Eng: Toolbar)

Lint (Eng: Ribbon) Pulldown

Dialoogbox



moet wor den en dat de dialoogbox zich zelf sluit na het

plaat sen van een sym bool. 

Toolpalette De tool pa let te is mo der ner dan het menu met zijn di a loog -

boxen. Een tool pa let te kan open blij ven staan, waard oor u

snel ler kunt wer ken. U kunt de tool pa let te aan pas sen aan

uw ei gen voor keu ren. 

Er zit ten ook na de len aan een tool pa let te. Een tool pa let te is 

mak ke lij ker te ont re ge len. Het is ook moei lijk om een tool -

pa let te te ac ti ve ren. Bo ven dien is de tool pa let te niet al tijd

aan we zig in Auto CAD. De tool pa let te is al leen een on der -

deel van Au toCAD 2006 en nieu we re ver sies. Door al deze 

na de len is pas bij de vijf de druk van de CD be slo ten om

niet al leen het menu, maar ook de toolpalette te ge brui ken. 

Dynamische

 symbolen

De dy na mi sche sym bo len van de CD zijn al leen bruik baar

van af Au toCAD 2006. Voor gaan de ver sies van Au toCAD

on der steu nen geen dy na mi sche blokken. U her kent de dy -

na mi sche sym bo len aan het zig zag te ken. U plaatst deze

sym bo len 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

ook al schrijft u de te ke ning weg naar een ou der for maat.

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 voorbeeld.
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Annotatieve

Symbolen

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 het is bijvoorbeeld 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

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

ta tief-te ken). In som mi ge tool pa let tes zo als de tool pa let te

hierboven 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). Deze laat ste tech niek ge -

bruikt u al leen voor ou de re ver sies van Au toCAD. 

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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Stappenplan voor 

de installatie

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

stap pen.

 
n Setup 
nMap instellen
nMenu activeren
n 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.

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. 

Map instellen In deze twee de stap geeft u aan Au toCAD door waar u de

sym bo len naar toe heeft ge ko pieerd.

Menu activeren Als u al leen met menu´s en di a loog boxen wilt wer ken, dan

is dit voor u de laat ste stap. In deze laat ste stap ac ti veert u

een van de menu’s. 

Toolpalette activeren Als u met tool pa let tes wilt wer ken dan dient u deze te ac ti -

ve ren. Het ac ti ve ren van een tool pa let te gaat ook weer vol -

gens een aan tal stappen.

 
nU stelt de map met Toolpalettes in.
nU stelt een van de groep met toolpalette´s in.
nU activeert de groep van toolpalettes.
nU maakt de toolpalettes zichtbaar. 
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1.2

Stap 1: Setup
Theorie U in stal leert de sym bo len op de nor ma le ma nier waar op u 

een pro gram ma in stal leert. U doet de CD in de com pu ter

en soms moet u met Win dows ver ken ner dub bel klik ken op

het sym bool van de CD. U heeft ad mi ni stra tie rech ten no -

dig.

Map Bij de in stal la tie kunt u kie zen voor een map waar in de

sym bo len weg ge schre ven wor den. Als u zelf niets kiest, dan 

wordt de map ge ko zen door het in stal la tie pro gram ma.

Deze map is dan “C:\Pro gram Fi les\TEC\DWG-NL”. De

map kan ver kort wor den aan ge ge ven met “%TECDWG%".

Zelf kiezen U kunt tij dens deze Se tup zelf een map kie zen, maar dat

kunt u be ter niet doen. 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 Au toCAD moet door ge ven. 

Categorieën De menu´s en de tool pa let tes zijn op ge deeld in de vol gen -

de ca te go rie ën:
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Naam Afkorting Naam Afkor ting

BOUW BOUW ELEKtrisch ELEK

VEILIGheid VEILIG elekTRONICA TRONICA

METAAL METAAL AUTOMATISERING AUTOMATISERING

PROCES PROCES



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. Dat zal voor al bij Win dows Ze ven

en Win dows Vis ta veel tijd in beslag nemen.

Minimale

installatie

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

ge ko pieerd. Deze in stal la tie is voor de mees te ge brui kers

het beste.

Aangepaste

installatie

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

pi ëren. 

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 activeren.

Windows Vista,

Windows Zeven

Als tij dens de in stal la tie wordt ge vraagd of u in stal leert

voor een enk ele ge brui ker of voor alle ge brui kers. Kies dan

voor Alle ge brui kers. 

U kunt de in stal la tie uit voe ren als nor ma le ge brui ker in

plaats van administrator, maar u heeft wel het wacht woord

van de ad mi ni stra tor no dig.

 2D-1.2 Stap 1: Setup 9



1.3

Stap 2: Instellen
map symbolen

Map Deze twee de stap van de in stal la tie is al tijd no dig on af -

hank elijk of u met een menu of met een tool pa let te werkt.

U geeft in deze stap aan wel ke map (Eng: Di rec to ry) ge -

bruikt is bij het het ko pi ëren in de vorige stap. 

Deze map is nor maal ge spro ken “C:\Pro gram Fi -

les\TEC\DWG-NL”. De map kan ver kort wor den aan ge ge -

ven met “%TECDWG%". Het kan zijn dat u een an de re

map heeft ge bruikt tij dens het ko pi ëren.

Zoekpad Au toCAD werkt met een zo ge naamd zoek pad. 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

gevonden.
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 Praktijk Instellen map symbolen
U stelt eerst Au toCAD in op de map met de sym bo len.

Opdracht Start Au toCAD (LT). Als deze al ge start was tij dens Se tup. 

Stop Au toCAD dan en start deze op nieuw.  

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

 %TECDWG%  ©  Type de naam in van de map waar de sym bo len naar toe

zijn ge ko pieerd. U kunt ook de af kor ting ge brui ken zo als

hier naast is gebeurd.
 

OK Con tro leer de in voer en sluit het ven ster. 
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 Praktijk Bij een foutmelding
Als er geen fout mel ding is ver sche nen; ga dan verd er op de

vol gen de blad zij de. Als er wel een fout mel ding is ver sche -

nen dan volgt u deze bladzijde. 

De fout mel ding is ver oor zaakt doord at u het pad niet juist

heeft ing etypt, of doord at de eer ste stap niet goed is ge -

gaan, of doord at heeft u een af wij ken de map wilt

gebruiken. 

U werkt verd er met het scherm van de vo ri ge blad zij de. 

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

Browse Klik op de knop om naar de juis te map te bla de ren. 

 y C:
Klik op het te ken voor C: .

 y Program Files
Klik op het te ken voor  Pro gram Fi les

 y TEC 
Klik op het te ken voor TEC.

 DWG NL
Klik op de map DWG-NL.

OK Sluit de di a loog box om een map te kie zen. 

OK Sluit de di a loog box Opti ons.
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1.4

Stap 3: Activeren
menu

Theorie Er zijn dui zen den sym bo len ge ko pieerd. Met be hulp van

een menu kunt u deze mak ke lijk kie zen. Het menu ac ti veert 

een be paal de di a loog box met symbolen. 

Toolpalette of menu U hoeft niet te wer ken met een di a loog box. Als u Auto -

CAD 2006 of nieu wer heeft kunt u ook wer ken met een

tool pa let te. De tool pa let te is mo der ner dan het menu, maar 

is niet zo sta biel. Door alle in stel mo ge lijk he den is de tool -

pa let te een vou dig te ontregelen.

Als u al leen wilt wer ken met een tool pa let te, dan scha kelt u 

nu om naar Stap 4. Deze wordt be han deld in de vol gen de

pa ra graaf. Als u het menu wilt ge brui ken al dan niet in

com bi na tie met de tool pa let te; dan leest u verd er in deze

paragraaf. 
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 Praktijk Activeren menu
U heeft de vo ri ge twee stap pen door lo pen en werkt nu

verd er met Au toCAD. 

 MENULOAD ¬  Typ het com man do in om een menu te ac ti ve ren. 

Tip: Als er een fout mel ding ver schijnt dan heeft u de af -

kor ting en van Au toCAD ve ran derd. U kunt het com man do

Me nu lo ad dan nog steeds ac ti ve ren, maar u typt dan Cui -

lo ad in plaats van Me nu lo ad. 

Er ver schijnt een di a loog box. 

Tip: Als u werkt met Au toCAD 2006 of ou der dan staan

er twee tab bla den op de di a loog box. Kies in dat ge val

voor het tab blad “Menu Groups”.

 BOUW    Typ de naam van het menu. Druk niet op de Enter Toets.

Heeft u wel op Enter ge drukt; ac ti veer dan op nieuw Me nu -

lo ad.

Tip: Als u het menu Bouw niet heeft ge ac ti veerd; kies dan 

een van de an de re menu´s: Bouw, Me taal, Elek, Pro ces,

Tro ni ca, Au to ma ti se ring, Veilig. 

Load Klik op de knop om het menu te la den. 

Close Klik op de knop om de di a loog box te slui ten. De menu´s

wor den zicht baar op het scherm.
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Tip: Als u werkt met

Au toCAD 2006 of ou der dan is het pulldown me nu niet

ver sche nen. U dient op nieuw het com man do Me nu lo ad te

ge ven. U kiest dan het tab blad “Menu Bar”. U klikt ik de

link er ko lom op Bouw en ver vol gens op de knop Insert >>.

Het menu wordt dan toegevoegd.

Tip: Voor de ou de re ver sies van Au toCAD is het ver stan -

dig om niet te veel menu´s ge lijk tij dig ac tief te ma ken.

Het sys teem wordt tra ger en soms werkt de knop Osnap

niet meer zo als het hoort. In plaats daar van laadt u al -

leen de menu´s die u no dig hebt. U kunt ie der mo ment

met Me nu lo ad wis se len tus sen de menu´s.

Tip: Als bij Win dows Vis ta of Win dows 7 de vol gen de

fout mel ding ver schijnt dan heeft u niet vol doen de rech -

ten op uw com pu ter. Laat ie mand met ad mi ni stra tie rech -

ten het menu ac ti ve ren. 
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1.5

Stap 4: Activeren
toolpalette

Theorie Een tool pa let te werkt in het al ge meen snel ler dan een di a -

loog box. He laas zit ten er ook na de len aan de tool pa let te.

Het is moei lijk om deze in te stel len en het is mak ke lijk om

deze te ont re ge len. We ad vi se ren om al leen een tool pa let te

te ge brui ken als u Au toCAD (LT) 2008 of nieu wer heeft. 

Versies van

AutoCAD

De tool pa let te werkt van af Au toCAD 2006, maar is dan

beperkt. Van af Au toCAD 2008 kan een be paal de tool pa let -

te ge ac ti veerd wor den met het com man do Tpna vi ga te.

Daard oor is het mo ge lijk een tool pa let te te kie zen via een

menu. De sym bo len CD ge bruikt twee menu´s in de tool -

pa let tes. Een in de groep Bouw en een in de groep Tro ni ca. 

Bei de menu´s wer ken niet als u een ou de re ver sie van Au -

toCAD ge bruikt. In plaats daar van dient u de tabs te 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. U stelt deze

in met de vol gen de ac ties.

 
n Eerst stelt u een map in, zodat de toolpalettes gevonden

kunnen worden. 
nDaarna importeert u een groep met toolpalettes.
nDaarna maakt u de toolpalettes zichtbaar.

16 Deel I  1 Installatie



 Praktijk Instellen map toolpalette
U kunt deze prak tijk al leen vol gen als u “Stap 1: Se tup” en

“Stap 2: Instel len map sym bo len”  heeft uit ge voerd.

 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. 

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. 

Browse Klik op de knop om naar de map te bla de ren.    

 y C:
Klik op het te ken voor C: 

 y Program Files
Klik op het te ken voor 

Pro gram Fi les

 y TEC 
Klik op het te ken voor TEC.

 DWG NL
Klik op de map DWG-NL. Als u de sym bo len CD naar een 

an de re map heeft ge ko pieerd, dan dient u die an de re map

aan te ge ven. 

OK Sluit de di a loog box om een map te kie zen. 

OK Sluit de di a loog box Opti ons.
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 Praktijk Importeren groep palettes
U werkt verd er met Au toCAD. 

 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: Bouw, Me taal, Elek, Pro -

ces, Tro ni ca, Au to ma ti se ring.
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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 vinden. 

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

meen of Ontwerp be stek of Con struc tie De tails ac tief

ma ken. 

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 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: Het tab blad Menu van de bouw of de elek tro ni ca

werkt al leen bij Au toCAD 2008 en nieu wer. Bij de ou de re 

ver sies van Au toCAD ge bruikt u de tabs van de tab bla -

den.

20 Deel I  1 Installatie



1.6

Versies AutoCAD
Theorie Niet alle ver sies van Au toCAD (LT) kun nen het zelf de.

Som mi ge ver sies kun nen bij voor beeld met dy na mi sche

blok ken om gaan en an de re ver sies niet. 

Soms maakt het ver schil niet zo veel uit. Een Anno ta tief

blok dat ing ele zen wordt in Au toCAD (LT) 2006 werkt

bij voor beeld als een sta tisch blok met de schaal 1 in plaats

van een an no ta tief blok dat mee ve ran dert met de schaal

van de mo del ruim te. U moet deze schaal dan hand ma tig

instellen.

Menu´s met

dialoogboxen 

Als u werkt met een menu met di a loog boxen zult u niet

mer ken dat uw pro gram ma iets niet kan. Omdat de ene

ver sie van Au toCAD (LT) een an der menu laadt dan de an -

de re ver sie van Au toCAD (LT) kon den de ver schil len weg -

ge werkt wor den door ver schil len de menu´s aan te ma ken.

Als u werkt met het menu van Au toCAD (LT) 2004 komt

u bij voor beeld geen dy na mi sche blok ken te gen en ook geen 

an no ta tie ve blokken.
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Toolpalettes Als u werkt met een tool pa let te dan kunt u wel ver schil len

mer ken tus sen de ver schil len de ver sies. Alle ver sies van Au -

toCAD (LT) zien na me lijk de zelf de tool pa let tes. Zo kan

het zijn dat in Au toCAD (LT) 2006 een tool pa let te wordt

ge toond die niet werkt in die ver sie. Dit is niet te ver mij -

den. We heb ben ons best ge daan om het aan tal dis cre pan -

ties zo klein mo ge lijk te krijgen. In de vol gen de ta bel zijn

de groot ste ver schil len aan ge ge ven.
 

Als u de menu´s uit de tool pa let te niet kunt ge brui ken dan

be te kent dit dat u de tab bla den zelf moet aank lik ken.  

Als u geen an no ta tie ve sym bo len kunt ge brui ken, dan

werkt de tool pa let te Plat te grond beperkt. Dit be te kent dat

u de mu ren moet te ke nen met de nor ma le Au toCAD (LT)

func ties en dat u de ra men en deu ren moet te ke nen met de

blok ken van de tool pa let te Muurd oor bre king en.

In Au toCAD (LT) 2008 dient u de te ke ning die ge maakt is 

met de tool pa let te Plat te grond re gel ma tig  te re ge ne re ren

om de ar ce ring juist weer te ge ven.

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

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