
De AutoCAD-Applicatie voor het construeren in de Metalen Ramen- en Gevelbranche
ATHENA



Om gecompliceerde gevelconstructies te kunnen ontwerpen en 
engineeren heeft de hedendaagse gevelconstructeur goed ge-
reedschap nodig: moderne en krachtige tools, die nauwkeurig 
zijn afgestemd op zijn specifieke werkzaamheden - een complete 
CAD-applicatie, die hem vakkundig, snel en foutloos ondersteunt 
bij het construeren en daarmee veel werk uit handen neemt.

Daar zetten we op in met onze AutoCAD-applicatie ATHENA, de 
complete software-oplossing voor engineering van:

•	metalen	ramen,	deuren,	puien	en	kozijnen

•	gevelconstructies

•	glaskapconstructies

•	lichte	staalbouw.

ATHENA is marktleider van applicatiesoftware  voor het construeren in de Metalen Ramen- en 
Gevelbranche. En dat is niet zomaar: sinds 1989 wordt onze software zorgvuldig verder ontwikkeld 
en naar volle tevredenheid toegepast op engineerings-afdelingen van ramen- en gevelfabrikanten, 
bij tekenbureau’s, bij adviesbureau’s en in het beroepsonderwijs, in 10 talen en in meer dan 
70 landen.

ATHENA is een compleet softwarepakket, dat nauwkeurig is afgestemd op de eisen van onze 
gebruikers en biedt praktisch alles om de dagelijkse taken van de gevelconstructeur te verlichten:

•	Een	2D-tekenomgeving	met	praktische	commando’s	en	bibliotheken	voor	het	creëren	van	
aanzichten, doorsneden en productietekeningen.

•	Een	veelzijdig	3D-constructiemodule,	met	de	mogelijkheid	om	uit	een	3D-constructie,	
automatisch stuklijsten en productietekeningen te genereren.

•	Krachtige	rekenmodules	voor	statische	en	bouwfysische	berekeningen.

•	Een	plaatbewerkings-programma	voor	het	construeren	en	vervaardigen	van	plaatwerkuitslagen.

En	bovendien:	ATHENA	is	onafhankelijk	van	profielsystemen	en	kan	altijd	individueel	worden	
aangepast.

Ideaal voor het internationaal ontwerpen is dat alle ATHENA on-
derdelen automatisch van teksten kunnen worden voorzien, die 
met één druk op de knop kunnen worden vertaald in één van de 
10 beschikbare talen.

4x goed!
ATHENA bestaat uit vier functiegroepen, 
met een prestatievermogen waarvoor 
anders vaak vier afzonderlijke pakketten 
aangeschaft moeten worden.

Functiegroep 1: 2D-constructies

De	2D-tekenfuncties	zijn	afgestemd	op	een	
vlotte vervaardiging van aanzichten detailte-
keningen, plattegronden en productieteke-
ningen. Bijzonder productiviteitsverhogend 
zijn de talrijke kleine hulproutines zoals bijv. 
commando’s voor halffabrikaten, folies, 
warmte-isolaties, panelen en lasnaden. 
Bijzonder nuttig is ook de bibliotheek met 
standaardonderdelen die naast de weer-
gave en opschrift van de delen ook infor-
matie verschaft over vergunningen of 
montage-instructies. Daarnaast ook de 
tools	voor	het	beheer	van	materialen,	layers	
en blocks.

Bijzonder voordelig: Alle ATHENA-objecten 
zijn intelligente ARX-objecten die met een 
dubbelklik kunnen worden voorzien van 
een tekst en worden aangepast.

Functiegroep 2: 3D-constructies

De	3D-module	is	zeer	geschikt	voor	willekeurige	en	
gecompliceerde	3D-constructies,	zoals	een	schuine	
polygone	gevel,	piramide-,	glasdak-	of	erkerconstruc-
tie. Daarbij worden profielen of profielgroepen ge- 
plaatst op assen van een draadmodel. Profielbewer-
kingen worden automatisch berekend en de elemen-
ten zoals profielen worden inclusief snijbewerkingen 
in een stuklijst of in een werkplaatstekening weerge-
geven.

Eigen basisgegevens kunnen worden vastgelegd: 
profielgeometrie, materiaaleigenschappen, standaard-
bewerkingen en fabricagevoorschriften. Aan de hand 
van deze basisgegevens worden de ruimtelijke ele- 
menten, zoals serres, glaskappen en vliesgevels snel 
geconstrueerd. 

De	3D-module	houdt	rekening	met	profielgroepen,	
doorsneden, bewerkingen, plaatwerk, beglazingen 
en	diverse	onderdelen.	De	constructie	kan	in	3D-	en	
2D-aanzichten	en	als	willekeurige	doorsnede	worden	
weergegeven. De gegevens kunnen worden weerge-
geven in stuklijsten en productietekeningen. Optioneel 
is een NC-X Generator beschikbaar, waarmee NC- 
gegevens gegenereerd kunnen worden voor profiel-
bewerkingscentra. 

Ook	interfaces	voor	LogiKAL	(Orgadata)	en	ERPlus	
(T.A.	Project)	zijn	voorhanden.

Functiegroep 3: Plaatbewerkingen.

ATHENA beschikt over een compleet plaat-
bewerkings-programma voor het versneld 
construeren van beplatingen, met de daar-
bij behorende uitslagen. Onze bijdrage tot 
een verhoogde pro ductiviteit van plaatbe-
werkingen is: overzichtelijke dialoogboxen 
voor de invoer van basisgegevens en be- 
werkingen,	een	3D-viewer	voor	een	perma-
nente visuele controle, alsmede uitgebreide 
mogelijkheden voor de import en export 
van data uit tekeningen.

Functiegroep 4: Engineering.

Altijd zekerheid: ATHENA’s statische en 
bouwfysische	rekenprogramma’s	zijn	
volwassen hulpmiddelen voor de exacte 
bepaling van bijv. zwaartepunten en weer-
standsmomenten van profielen, maar ook 
van de warmteweerstand en de geluids-
isolatie. U berekent eenvoudig het beno-
digde traagheidsmoment of de maximale 
doorbuiging. U kunt eventueel snel een 
dauwpunts-analyse	uitvoeren.		



Maximale	efficiëntie	
voor uw tekeningen 
en ontwerpen

Thermische isolatie
Nadat de isolatie is geconstrueerd, kan deze door slepen 
met „grips“, of doormiddel van het commando „stretch“ 
worden gewijzigd in complexe doorsneden. De ge- 
wenste dikte van de isolatie kan worden samengesteld 
uit verschillende lagen isolatiemateriaal. De isolatie kan 
worden weergegeven als hard of zacht. Talrijke vormen 
zijn mogelijk: recht, gebogen, schegvormig, buisvormig 
en	polygonaal,	inclusief	sparingen.	

Bevestigingen
Routines voor het snel vervaardigen en 
veranderen van bevestigingen, die uit 
meerdere	ATHENA	onderdelen	(zoals	
gaten,	bouten,	ringen,	moeren)	bestaan.	
Veelvuldig toegepaste bevestigingen 
kunnen snel uit de bibliotheek worden 
opgeroepen. Verschroevingen kunnen 
in 6 verschillenden aanzichten en als 
3D	objecten	in	de	tekening	ingevoegd	
worden. 

Gevelaanzichten
ATHENA biedt meerdere commando’s om vensters, deuren en gevelaanzichten op te 
stellen.	Die	kunnen	moeiteloos	gecreëerd	en	nadien	ingevuld	worden	met	profielen	en	
vlakvullingen. Genereren van doorsneden en ook extracten zijn mogelijk.

2D-constructies
Bij	de	alledaagse	werkzaamheden	van	de	constructeur	worden	doorgaans	2-dimensio-
nale projecties vervaardigd: aanzichten en details, doorsneden van constructies en werk-
tekeningen. Wellicht zal dat ook niet zo snel veranderen. Wie hier de werkzaamheden 
d.m.v. ATHENA kan optimaliseren, scoort niet alleen op basis van productiviteit, maar 
onderscheidt zich ook door de kwaliteit van zijn tekeningen en de daarin opgenomen 
informatie. ATHENA bewijst de constructeur een grote dienst, omdat deze niet langer 
wordt afgeremd door de beperkingen van zijn huidige hulpmiddelen, maar nu wordt 
ondersteund door een goed presterende assistent, die hem veel werk uit handen neemt.

ATHENA bewijst al jaren zijn praktische toepasbaarheid. Dit geldt met name voor de 
2D-module,	omdat	deze	voortdurend	zorgvuldig	wordt	onderhouden	en	ontwikkeld.

Talrijke routines vereenvoudigen het tekenen van bijv. panelen, isolaties, folies, lasna-
den, plaatwerk en glasdetails. Door overzichtelijke dialoogboxen wordt gevraagd naar 
specifieke informatie en met de hulpmiddelen voor de positionering komt het object 
op de juiste plaats in de tekening. ATHENA doet de rest.

Meerdere goed gevulde bibliotheken -welke bovendien individueel kunnen worden 
uitgebreid- maken het invoegen van objecten in de tekening tot een plezier. Hiertoe 
behoren	o.m.	profielsystemen,	gestandaardiseerde	onderdelen,	maar	ook	schroeven	
en andere kleine onderdelen. Veel van deze onderdelen zijn gebaseerd op diverse 
internationale normen.

De maatvoering met ATHENA verloopt ook heel prettig: Naast de AutoCAD-maatfuncties 
zijn	er	efficiënte	kettingmaten,	volledig	automatische	objectmaten,	peilmaten	en	de	
onderbroken	maten,	die	ook	via	de	weergavevensters	in	de	lay-outs	uitgevoerd	zijn	
en associatief meegenomen worden bij veranderingen van de geometrie.

Alle ATHENA-objecten zijn ARX-objecten, waardoor ze eenvoudig kunnen worden 
aangepast door te ‚dubbelklikken‘. Na wijziging van een object of een maat wordt de 
tekst automatisch aangepast.

De	krachtige	2D-tools	van	ATHENA	verhogen	de	productiviteit,	besparen	arbeidstijd	
en -kosten, en dragen er toe bij dat de constructeur zich  kan concentreren.

Genormaliseerde onderdelen 
Genormaliseerde onderdelen zijn beschikbaar in de normen 
DIN,	ISO,	EN,	GOST	(Rusland),	GB/T	(China)	en	AISC	(USA).	
De genormaliseerde onderdelen of onderdelen van de 
fabrikant kunnen geselecteerd worden in het dialoogven-
ster via afbeeldingen of lijstvelden. De weergave 
kan worden beïnvloed door wijziging van de tekst 
of door het tonen van de middellijnen, verborgen 
lijnen, schroefdraadlijnen en boorassen. 

Belangrijk: Deze delen zijn geen “domme” blokken, maar 
intelligente “varianten”. Dit maakt het bijv. mogelijk om een 
schroef in stappen te wijzigen overeenkomstig de norm. 
Ook afmetingen die afwijken van de norm zijn mogelijk.

Het aantal delen is enorm en regelmatig komen er nieuwe 
bij. Aan de hand van handige zoek- en filterfuncties kunnen 
ze eenvoudig gehanteerd worden. Genormaliseerde on-
derdelen zijn beschikbaar in zes verschillende aanzichten 
en	als	3D-delen.	Profielen	(bijv.	van	staal)	kunnen	onmid-
dellijk	overgenomen	worden	in	3D-modellen.

Nieuw: Voor onderdelen van fabrikanten staat verdere 
informatie zoals vergunningen, montage-instructies enz. 
ter beschikking.

Teksten /opschriften van onderdelen
Alle onderdelen zijn intelligent en kunnen 
volledig automatisch worden voorzien van 
tekst, ook in twee talen. Wanneer het onder- 
deel wordt gewijzigd, wordt de met een leader 
geleide tekst automatisch aangepast. Ook het 
bewerken is uiterst eenvoudig.

Plaatdoorsneden
Elke gewenste plaatdoorsnede kan worden 
gegenereerd en gekoppeld aan plaatmate-
riaal, incl. sandwichplaten zoals Alucobond. 
De afzonderlijke zettingen kunnen scherp of 
rond verlopen. Met de routine voor plaatuit-
slagen kunnen de doorsneden materiaalaf-
hankelijk worden afgewikkeld, dus ook sand-
wichplaten. Platen kunnen ook volledig auto-
matisch	gebruikt	worden	voor	3D-modellen.

Kitvoegen
Diverse kitvoegen met rugvulling worden 
snel en eenvoudig gemaakt en kunnen 
desgewenst voor-zien van informatieve 
tekst. De afdichtingsvoeg wordt gecreeerd 
door	twee	lijnen	(Lines	of	Poly-lines)	aan	
de wijzen en kan middels „grips“ in de 
gewenste vorm worden gebracht. 

Vlakvullingen
Het management van diverse vlakvullingen, bijvoorbeeld beglazingen of panelen, geschiedt 
in een dialoogbox. De vullingen kunnen in een Database worden opgeslagen en vervolgens 
in	tekeningen	worden	gegenereerd,	ook	in	de	3D-module.	Ook	bijzondere	vlakvullingen	zijn	
mogelijk,	bijv.	geëmailleerd	glas	of	ongelijkzijdig	isolatieglas.

Vormplaaten
De plaatvorm-generator maakt het mogelijk 
om trapezium- en golfplaten van verschillende 
fabrikanten snel in te lezen. De plaatparameters 
worden in een dialoogvenster vastgelegd.
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3D-constructies
Nog	nooit	was	het	construeren	van	vliesgevels	in	3D	zo	eenvoudig	als	nu.	Schuine	polygonale	vliesgevels,	piramides,	
glaskappen,	erkers	en	andere	gecompliceerde	geometriën	worden	ongecompliceerd	en	snel	gemaakt.

Een	asmodel	vormt	de	basis	voor	het	creëren	van	omvangrijke	3D-constructies.	Aan	deze	aslijnen	worden	enkele	
profielen	of	complete	profielgroepen	gekoppeld.	Met	een	eenvoudige	functie	wordt	een	analyse	van	het	asmodel	
uitgevoerd, waarbij ook de buitenzijde wordt gedefinieerd. Daarna kent ATHENA alle hoeken, veldgrotes en profiel-
richtingen binnen het model. Zo ontstaat, in combinatie met eigen bouwgroepen, een hoge mate van automatisering. 
Zo kan met onverwachte snelheid bijvoorbeeld een complete vliesgevel van alle doorsneden worden voorzien.

Slechts enkele stappen zijn nodig om een asmodel compleet van profielgroepen inclusief verbinders en kleine delen 
te voorzien, knopen te snijden, vullingen zoals bijv. glas of panelen te plaatsen en productietekeningen of stuklijsten 
te genereren. Ook bestaat de mogelijkheid om aan de profielgroepen bouwgroepen toe te wijzen in de vorm van 
verbinders, boringen of andere onderdelen of bewerkingen, die ATHENA automatisch kan overbrengen naar de 
profielverbindingen	in	de	3D-constructie	en	kan	evalueren.

De	ATHENA	3D-functionaliteit	is	zo	opgebouwd,	dat	een	complexe	ruimtelijke	gevel	voor	productie	wordt	voorbereid.	
Interfaces	voor	overdracht	aan	berekenings-	en	ERP/PPS-systemen	zijn	voorhanden.	Nieuw	is	nu	ook	een	optionele	
NC-X- of SAT-output voor de productie.

Vulelementen
Er kunnen willekeurige vlakvullingen worden gepro-
duceerd die uit verschillende lagen kunnen bestaan, 
bijv. uit panelen. Deze vullingen worden toegewezen 
aan de grensobjecten, zoals stijlen en regels, aan 
de hand van de vrij definieerbare inbouwdiepte. Ook 
ongelijkzijdig isolatieglas is mogelijk.

Bouwgroepen
Naast	staafvormige	3D-bouwgroepen	(zoals	profielen)	en	vlakke	objecten	
(zoals	glas	en	panelen)	kunnen	nu	ook	specifieke	bouwgroepen	worden	
gemaakt, zoals profielverbindingen en glashouders. Alle in ATHENA 
gedefinieerde elementen kunnen worden toegepast: genormaliseerde 
onderdelen	(schroeven,	moeren	enz.),	boorgaten,	sleufgaten,	plaat-
doorsneden en zelfgemaakte contouren. Deze bouwgroepen kunnen 
stuk voor stuk, of volgens een vooraf gedefinieerd patroon worden 
toegevoegd	aan	de	3D-profielen.	Bij	de	2D-verwerking	(productieteke-
ningen)	van	de	3D-profielen	worden	al	deze	onderdelen	van	de	bouw-
groep mee gepositioneerd. In de gestructureerde stuklijsten worden 
deze bouwgroepen gerelateerd aan de profielen of aan de vlakvullingen, 
zodat	ze	gedetailleerd	kunnen	worden	verwerkt	in	ERP-systemen.

Bouwgroepen genereren
De Bouwgroepen-manager beheert de samenstelling van meerdere 
profielen tot een bouwgroep, bijv. een regel met rubberprofielen, isolator, 
klemlijst en dekkap. Binnen een bouwgroep kunnen de afzonderlijke 
onderdelen gewijzigd en toegevoegd worden, welke bovendien kunnen 
worden gedraaid en gespiegeld. De invoegpunten zijn verplaatsbaar.

Vervaardiging van stuklijsten
Uit	de	3D-constructie	kunnen	stuklijsten	worden	gegenereerd	van	de	toegepaste	onderdelen.	Daarbij	kunnen	
lijsten voor de spijlen met indicatie van de profieldoorsnede en lijsten voor de vulelementen opgesteld worden. 
Er	wordt	een	herkenning	van	identieke	delen	toegepast,	zodat	complexe	3D-delen	die	identiek	zijn	op	dezelfde	
wijze worden geïdentificeerd en het aantal stuks ervan wordt vermeerderd. De lijsten kunnen worden geopend 
in Microsoft Excel en bevatten naast de profielen, platen en glazen ook alle kleine onderdelen, bijv. verbinders 
en schroeven.

Beglazing
Apart van de basisconstructie kan een beglazingsbouwgroep 
met dekkap, isolator en rubbers worden samengesteld. Deze 
bouwgroep	kan	aan	verschillende	stijlen	en	regels	in	de	3D-
constructie worden toegewezen. Dit heeft als voordeel dat, 
als er in de vliesgevel verschillende stijl- en regelprofielen 
worden gebruikt, de beglazingsbouwgroep steeds dezelfde 
is. Men kan zo ook verschillende glasdikten in een gevel 
toepassen.

Vereenvoudigde weergave
De profielen kunnen gedetailleerd en desgewenst ook vereenvoudigd worden weerge-
geven.	Er	zijn	meerdere	weergaveniveaus.	Bij	de	eenvoudigste	weergave	(rechthoek)	
wordt de file ca. 15x kleiner en wordt de verwerkingsnelheid navenant groter.

Werkplaatstekeningen 
Nadat	de	automatische	profielbewerkingen	(bijv.	geprofileerd	of	verstekken)	zijn	uitgevoerd,	kunnen	
de	profielextracten	worden	gecreëerd.	ATHENA	genereert	automatisch	2D-productietekeningen	van	
het profiel voorzien van maatvoering met de lengtes, hoeken, bewerkingen, onderdeelnummers en 
opdrachtgegevens.	Tevens	worden	productietekeningen	van	vullingen	(bijv.	glas	of	panelen)	weergegeven.

BIM-interface
ATHENA	bevat	een	BIM	(IFC)	interface.	IFC	staat	voor	„Industry	
Foundation	Classes“	en	is	in	de	bouwsector	de	standaard	voor	
de	beschrijving	van	digitale	gebouwmodellen,	ook	BIM	(Building	
Information	Modelling)	genoemd.	Met	de	interface	is	het	mo- 
gelijk	om	3D-gevelmodellen	van	ATHENA	aan	zogenaamde	
BIM-programma‘s, zoals bijv. Autodesk Revit, over te dragen 
en	onder	botsproeven	met	andere	systemen	uit	te	voeren.	
Naast	de	3D-objecten	worden	ook	opdrachtspecifieke	gegevens,	
zoals bijv. artikel- of positienummers overgedragen.

Ook kunnen objecten van Revit overgedragen worden aan 
ATHENA en dan ingevuld worden met profielen, vlakvullingen, 
platen enz. Daarna kunnen ze opnieuw teruggebracht worden.

NC-X- of SAT-Export (optioneel)
Met	deze	twee	optionele	programma’s	kunnen	enerzijds	NC-gegevens	van	ATHENA	3D-profielen	gecreëerd	
worden in NC-X formaat. De NC-gegevens bevatten naast alle geometrische informatie, zoals doorsneden en 
bewerkingen, ook informatie over de opdracht en deelopdracht, alsook die van de productie bijv. op een profiel-
bewerkingscentrum.	Anderzijds	kunnen	SAT-bestanden	van	ATHENA	3D-profielen	worden	opgemaakt,	die	
eveneens op een profielbewerkingscentrum kunnen worden bewerkt met behulp van de postprocessor.



Plaatbewerkingen
ATHENA bevat een compleet plaatbewerkingsprogramma, waarmee plaat-
werk, inclusief plaat-uitslagen, zeer snel kan worden geconstrueerd.

Het construeren van plaatwerk geschiedt aan de hand van een aantal basis-
gegevens: het plaatmateriaal, de plaatdikte en de buigstraal. De vorm van de 
plaat wordt via een Dialogbox of een vrije ATHENA-plaatcontour gedefinieerd. 
Vervolgens worden de verschillende zettingen opgegeven, die dan op een 
eenvoudige manier kunnen worden overgedragen naar de aan- of tegenover-
liggende zijden.

Er zijn verschillende vormen voor de verbinding van gezette kanten. Achteraf 
aan een grondvlak toegevoegde zettingen kunnen worden ingekort en worden 
afgeschuind.

De	visuele	controle	van	de	plaat	met	de	dynamische	3D-viewer	zorgt	ervoor	
dat het werk foutloos verloopt. 

Op elk moment kunnen gaten of stansingen aan de plaat worden toegevoegd. 
Daarvoor kunnen basisvormen worden gebruikt, zoals een boorgat, een 
rechthoek, of een vrije vorm zoals een cilinderslotgat. Specifieke vormen 
kunnen worden gemaakt en vervolgens opgeslagen in een bibliotheek voor 
hergebruik. De bewerkingen kunnen absoluut of associatief worden geplaatst. 
Ook stansrijen zijn mogelijk.

Belangrijk voor de uitslag is de definitie van de sluitvorm. Dit geschiedt 
eenvoudig via een Dialogbox, waarin de naadbreedte en de relatie van de 
zettingen worden vastgelegd. De berekening van de plaatuitslag geschiedt 
op basis van de gebruikelijke toeslagtabel, welke bovendien kan worden 
opgeslagen.

De	aangemaakte	plaat	kan	als	plaatuitslag	of	als	3D-model	in	de	tekening	
worden	ingevoegd.	De	plaatuitslag	kan	bovendien	als	DXF-file	worden	
opgeslagen, of worden overgedragen aan MS-Excel.

Een overzicht van de voordelen van het plaatbewerkings-
programma:

•	Vrije	keuze	van	basisvormen:	zettingen,	bewerkingen,	sluitvor-
men en stuiknaden.

•	Plaatconstructie	door	overname	van	een	2D-doorsnede	of	in	
een dialoogbox.

•	Permanente	visuele	controle	via	een	3D-viewer	met	Zoom/Pan	
functies.

•	Berekening	van	de	plaatuitslag	met	de	voor	de	plaatbewerking	
gebruikelijke toeslagtabellen.

•	Platen	worden	in	de	bibliotheek	beheerd	(opdracht,	deelop-
dracht	...)

•	Automatische	overdracht	naar	DXF-format	voor	de	NC-machi-
nebesturing.

•	Volledig	uitwisselbaar	met	ATHENA	3D

•	Geen	aanvullende	plaatbewerking	programma	nodig,	zolang	
het niet om uitzonderlijk complexe plaatbewerking gaat.

Sandwichplaten
Naast normale platen kunnen ook 
sandwichplaten,	zoals	Reynobond	
en Alucobond worden bewerkt. 
Verschillende sluitvormen zijn be-
schikbaar.

Rasterverdeling
Met de functie “Rasterverdeling” kan 
een vlak in gelijkmatige rechthoeken 
worden ingedeeld, met een willekeurige 
hoek en een instelbaar startpunt. Deze 
functie is nuttig voor tal van toepassin-
gen, zoals wand- en plafondpanelen, 
elementgevels, profielplaatgevels, pla-
ten met dubbele bodem en veel meer. 
Als output kunnen een constructieplan, 
stuklijsten en tekeningen met enkele 
delen worden opgemaakt.

Trap
De module „Trap“ maakt de constructie van een trap en de aansluitende 
evaluatie	mogelijk.	Het	resultaat	van	deze	evaluatie	kan	zowel	in	2D	als	in	
3D	weergegeven	worden	en	bevat	de	plattegrond,	de	looplijn,	de	zijwanden	
en de treden. Voor de constructie van trappen is geen bijkomende trap-
pensoftware meer vereist!

Plaatsingsschema voor profielplaten

Deze tool maakt de volledig automatische 
plaatsing van profielplaten binnen willekeurige 
contouren mogelijk, bijv. wanden of daken, en 
de gedetailleerde evaluatie.

Door het vastleggen van de plaatsingsrichting 
(horizontaal	of	verticaal),	het	selecteren	van	een	
profielplaat uit de ATHENA-database en een con-
tour via twee diagonale hoekpunten wordt een 
plaatsingsschema met opschrift gegenereerd. 
Tijdens dit proces kunnen uitstekende delen, 
toleranties en plaatdikten worden bepaald. Met 
slechts één stap kan uit het plaatsingsschema 
een stuklijst worden opgemaakt, waarin gelijke 
delen zijn samengevat.  De platen kunnen met 
het commando “object naar volumelichaam” in 
3D-objecten	worden	omgezet,	bijv.	voor	gebruik	
in een BIM-project.



Warmtetransmissie
Berekening	van	de	warmtedoorlaatweerstand	(Rc-waarde)	van	de	constructiedelen.	
Deze	kunnen	worden	samengesteld	uit	diverse	lagen	(materialen),	die	met	de	Dialoog-
box worden gekozen uit de vrij uitbreidbare materialenbibliotheek.

Engineering

Berekening van de plaatdikte
Berekening van de dikte van een 
ruit of een plaatvormig element 
bij een bepaalde belasting, op 
basis van de plaattheorie van 
Bach.

Zwaartepunt en momenten
Met dit commando worden het zwaartepunt, de statische 
momenten, de zwaartepuntassen, traagheidsstraal, doorsne-
de-informatie zoals oppervlak, buitenomtrek en het gewicht 
van een of meer profielen berekend. Het zwaartepunt van de 
profielen wordt aangeduid en automatisch van maten voor- 
zien. Ideaal ook voor de ontwikkeling van projectprofielen.

Ucw – gemiddelde warmtedoorlascoëfficiënt
Met dit commando kun de gemiddelde warm-
tedoorlascoëfficiënt	van	een	raam	of	een	gevel	
berekend worden. Een resultaattabelletje kun 
optionele in de tekening ingevoegd worden.

Rw – geschat onderzochte klantisolatiewaarden
Met deze routine kun het klanisolatiewaarden voor een 
constructie geschat onderzocht worden. Een resultaatta-
belletje kun optionele in de tekening ingevoegd worden. 

Koppelingen

Belastingstatica
Met dit statische programma kan de belasting van spijlen worden bere-
kend door selectie van de voorwaarden met hoge vrijheidsgraad. De 
vereisten en omstandigheden worden gedefinieerd met een dialoog-
venster. De resultaten kunnen als report in de tekening worden inge-
voegd. Dit zijn de functies:
•	Willekeurig	aantal	ondersteuningen
•	Diverse	opslagwijzen
•	Willekeurige	combinatie	van	lasten	(punt-	en	lijnlasten)
•	Onderscheiding	van	nuttige	en	continue	belastingen
•	Inachtneming	van	veiligheidsfactoren	(ook	vrij	definieerbaar)
•	Controle	van	de	ingevoerde	waarden	op	vereisten	en	toelaatbaarheid

•	Weergave	of	voldaan	is	aan	de	vereiste	criteria
•	Procentuele	weergave	van	de	volledige	belasting
•	Berekening	van	de	knikspanning	en	knikkracht
•	Report:	Resultaten	van	de	berekening	als	tabel	of 
			grafiek	(max.	doorbuiging,	max.	spanning	in	door- 
			snede,	reactiekrachten	enz.)

Koppeling met ERPlus
ATHENA beschikt over een koppeling met ERPlus met de volgende functies:

•	ATHENA-standaarddelen	(bijv.	genormaliseerde	delen)	kunnen	met	ERPlus	worden	
gesynchroniseerd	en	opgevraagd	(bijv.	volgens	beschikbaarheid	in	het	magazijn).

•	Uit	een	met	ATHENA	gebouwd	3D-model	kunnen	de	delen	(spijlen,	vullingen,	
kleine	delen)	aan	ERPlus	worden	overgedragen.

IFC-koppeling (BIM)
Via	de	eigen	IFC-koppeling	kunnen	ATHENA	3D-modellen	(glazen	
daken,	gevels,	elementen	enz.)	in	de	gewenste	weergavekwaliteit	
(LOD)	incl.	alle	relevante	gegevens	worden	overgedragen	aan	een	
BIM-compatibele software zoals Revit of Navisworks. Ook niet-
grafische delen kunnen worden overgedragen. ATHENA kan zo 
ideaal in het BIM-proces worden gebruikt.

Elementenkoppeling voor LogiKal 
en ERPlus (vlakke elementen)
Gebruikers van ATHENA beschikken nu 
over een tridirectionele interface, waarmee 
ATHENA,	LogiKal	en	ERPlus	in	real	time	
verbonden zijn. Het bijzondere daarbij is 
dat de drie producten toegang hebben 
tot dezelfde gegevensbron. Een wijziging 
van een gevelelement in een van de 
programma’s leidt tot een automatische 
update in beide andere programma’s, of 
het nu gaat om een profielwissel, veldwij-
zigingen	(bijv.	draaien/kantelen	in	draai-
en),	geometrische	aanpassingen	of	aantal	
stuks. Dat spaart enorm veel tijd uit en 
oorzaken	van	fouten	worden	geëlimi-
neerd.

Constructiekoppeling LogiKal 
(3D-modellen)
Met	behulp	van	LogiKal-profielbasisge-
gevens kunnen in ATHENA complexe 
en	intelligente	3D-modellen	tot	stand	
worden gebracht. Na creatie bestaat 
de mogelijkheid om ze over te dragen 
aan	LogiKal,	waar	ze	kunnen	worden	
geëvalueerd.

Optioneel	kunnen	de	3D-modellen	in	
ATHENA worden aangevuld, bijv. draag-
constructie, wandaansluitingen, platen 
enz.	en	vervolgens	via	de	IFC-koppeling	
worden overgedragen aan een BIM-
software zoals Revit of Navisworks.

Revit-app voor BIM (optioneel)
Om een eenvoudige en snelle BIM-gegevensuitwisseling tussen ATHENA en Revit 
mogelijk	te	maken,	werd	de	Revit-app	“Familie/DWG	Exporter	Importer”	ontwik-
keld. Deze plug-in wordt gebruikt wanneer bijv. in het Revit-architectplan de ven-
ster-/gevelelementen	reeds	als	“dummies”	(rechthoekige	profielen)	beschikbaar	
zijn.	Die	worden	dan	volgens	het	type	overgedragen	aan	ATHENA,	daar	omgezet	
in	“reële”	intelligente	gevelelementen	en	dan	terug	in	het	juiste	type	naar	Revit	
overgebracht.	Daarbij	worden	dezelfde	typen	door	dezelfde	typen	vervangen.	De	
evaluatie van de “omgezette” elementen gebeurt in ATHENA.

App	kan	worden	gedownload	op	https://apps.autodesk.com	(zoek	naar	athena).



•	Onafhankelijk	van	profielsystemen			

•	Eenvoudig	te	leren

•	Zeer	goed	uitwisselbaar

•	Complete	engineering;	dus	niet	alleen	tekenen,	maar	ook	berekenen	(statisch	en	
bouwfysisch)

•	Een	indrukwekkende	referentielijst

•	Marktleider	op	het	gebied	van	AutoCAD-applicaties	voor	de	gevelbouw	

•	Taal-onafhankelijk. Verandering van de taal is mogelijk tijdens het construeren. De 
volgende talen zijn beschikbaar:

CAD-PLAN GmbH 
Hanauer Landstrasse 174 
60314	Frankfurt 
Duitsland

Tel. +49-69-800 818-0 
Fax	+49-69-800	818-18

info@cad-plan.com 
www.cad-plan.com

CAD-PLAN vertegenwoordigers wereldwijd:

Nederland,	België,	Luxemburg:	CAD-PLAN	Benelux

Duitsland: CAD-PLAN GmbH

Tsjechië,	Slowakije:	CAD-PLAN Czechia

GOS: CAD-PLAN Russia

Spanje, Portugal: MEGA Ingenieras

Roemenië:	Window	&	Facade	Technology

Turkije:	Orgadata	Turkey

CAD-PLAN China

Zwitserland,	Frankrijk:	ACOSOFT

Midden-Oosten: Orgadata Middle East

Orgadata India

Oostenrijk:	Grabmayer	&	Sommer

Letland, Litouen: AGA-CAD

Maleisië: IAN Metall Engineering

Italië:	CAD-PLAN	Italia

Bulgarije: STUDIO CAD

Hongarije: HungaroCAD Informatics

Systeemeisen

AutoCAD onder Windows

De huidige stand vindt u op het internet onder: www.cad-
plan.com/systemeisen

Hardware: 
ATHENA verlangt dezelfde hardware-configuratie  
als AutoCAD
AutoCAD, Revit, Navisworks – gedeponeerde handelsmerken van Autodesk Inc. 
Windows, Excel – gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Inc.  
LogiKal	–	gedeponeerd handelsmerk van ORGADATA AG 
ERPlus – gedeponeerd handelsmerk van T.A.Project GmbH

ATHENA – de oplossing voor het construeren in de metalen ramen- en gevelbranche

- Duits 
- Engels GB 
-	Frans 
- Italiaans 

- Nederlands              
- Spaans 
- Tsjechisch 
- Pools 

- Russisch 
- Chinees

Meer informatie op www.cad-plan.com

VS, Canada: CAD-PLAN

Slovenië,	Albanië,	Bosnië	en	Herzegovina,	Kroatië,	
Macedonië,	Montenegro,	Servië:	DevASI	Projektiranje

Zuid-Afrika: Orgadata Middle East

Polen: CAD-PLAN Poland


