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Visualisatie doorlopen/stoppen van kleinhouten (3.37 P3 - 3403)
Voortaan wordt de omtrek van de kleinhouten gevisualiseerd zodanig dat men kan zien welke kleinhouten doorlopen en
welke stoppen.
De visualisatie van de verbinding bij het selecteren van de standaard kleinhouten kan men bij ‘Verbinding‘ instellen, voor de
speciale kleinhouten wordt dit bepaald via een instelling bij de desbetreffende editor functies:

Normaal worden kleinhouten gevisualiseerd met de omtrek kleur identiek aan de opvul kleur, zie onderstaande instelling:
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Door de omtrek te wijzigen ten opzichte van de normale kleur is het mogelijk om de omtrek van kleinhout te accentueren en zo te
verduidelijken welke profielen doorlopen en stoppen:

TECHWIN Software 03/2020

3

Patch versie 3.37 P3 van 13/03/2020

Wisselen links/rechts etiket informatie (3.37 P3 - 3377)
Extra instelling voorzien om links/rechts te wisselen indien later de kader met desbetreffende profielen omgekeerd op
de lasmachine wordt gelegd.
De extra instelling ‘Wisselen links/rechts voor’ laat de gebruiker toe om een lijst van profiel afdelingen op te geven waarvoor de
locatie informatie links/rechts dient omgewisseld te worden.
Voer in het veld Wisselen links/rechts voor’ de afdeling(en) in voor profielen die op het etiket links als rechts en rechts als links
moeten worden getoond:
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Parameters speciale vormen in de part tabel (3.37 P3 ,3.38 - 3407)
Voortaan wordt in de PART tabel informatie bijgehouden over oppervlakte en afmetingen van modellen met speciale vormen.
De resultaten tabel PART werd voorzien van 3 extra velden om de afmetingen van speciale vormen te rapporteren:
Surface3
WidthRect
HeightRect

oppervlakte van de omschreven rechthoek
breedte van de omschreven rechthoek
hoogte van de omschreven rechthoek

Als we onderstaande modellen met niet-rechthoekige vormen bekijken:

Deze speciale modellen geven de volgende 3 resultaten voor de respectievelijke velden in de PART tabel:

Model raam van 1000 x 2000 met schuine bovenkant:
overmeten oppervlak compleet raam = 1000 x 2000 = 2m2
overmeten oppervlak eerste opening = 1000 x 1250 = 1,25m2
overmeten oppervlak tweede opening = 1000 x 750 = 0,75m2
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Model raam van 700 x 1600 met ronde bovenkant:
overmeten oppervlak compleet raam = 700 x 1600 = 1,12m2
overmeten oppervlak eerste opening = 700 x 1235 = 0,8645m2
overmeten oppervlak tweede opening = 700 x 365 = 0,2555m2
Vanaf JoPPS 3.38 is deze informatie ook beschikbaar in het resultaat XML bestand via de nodes ‘PartData’:
RectSurface
RectWidth
RectHeight

overmeten oppervlak
overmeten breedte
overmeten hoogte
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Reststukken Pertici Scarabeo55 (337 P3 - 3411)
Indien gewenst is er nu de mogelijkheid om reststuk informatie toe te voegen aan het machine bestand.
Door middel van ‘Reststukken tonen’ in de instellingen dialoog kan de gebruiker beslissen of de reststuk informatie al dan niet
moet opgenomen worden in het formaat:

In het machine bestand verschijnt na elke baar een extra ‘R’ lijn met de reststuk informatie:

De extra parameter %WAREHOUSE% kan gebruikt worden bij de informatie velden.
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BUGFIXES & BETTERS JoPPS 3.37 P3
3162

Resultaat

Geen zicht informatie op schetsen calculatie detail in hout

3399

Machinecenter

Foutieve profiel code op Staba etiket als meerdere profiel parameters naar hetzelfde profiel
product verwijzen

3177

Resultaat

Probleem met gewicht indien onderdeel samengesteld profiel een aantal > 1 heeft

3333

Editor

Wijzigbare posities van verdelingen toch in grijs getoond

3154

Instellingen

Standaard kleuren terugzetten liep fout voor verdelingen bij kleuren/font instellingen

3162

Interface

Probleem met Franse vertaling zichtinformatie dialoog

2749

Resultaat

Instelling 'Geheugencyclus' werd niet meegenomen in gedeeltelijke back-up/restore via
Administrator

3101

Editor

Positie bewerkingen in editor verschuiven indien referentie ten opzichte van begin of einde
van profiel

3162

Resultaat

Zichtinformatie niet altijd volledig zichtbaar op rapporten

3228

Resultaat

Probleem mapping project prijs informatie betreffende beslag in Xml-bestand

3405

Editor

Post in vleugeldeel wordt niet bemaat ten opzichte van eigen referentie maar van het
vleugeldeel als omkeerkader

3406

Resultaat

Maximale fonthoogte voor uit te schrijven codes > 100mm

3269

Resultaat

ChronoLogic kruk uitvoering rechtstreeks opgegeven

3410

Resultaat

Geen bijlage vullingen bij net geen rechthoekige vormen ten gevolge van zeer kleine
afwijkingen

3408

Resultaat

3412

Resultaat

Kleinhouten tussen glas in rekening brengen voor berekening van de U-waarde
Rapportering onderbroken voor boogvormige modellen met kleursimulatie geactiveerd in het
schets scenario

3413

Resultaat

Geen bijlage vullingen voor cirkelvormig model met stijl

3414

Taken

Uitvoer- en herstel taken laten rekening houden met de opgegeven reeksen

3415

Jscript

Probleem toevoegen bewerkingen via scripting

3416

Resultaat

Sluitlatten in functie van krukpositie voor passieve vleugel
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