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DDS-CAD Arkitekt

Installasjon av Staircon

Installasjon av Staircon trappeprogram
NB! Har Staircon fungert i tdligere versjoner så kan det være nok å legge
inn banen i Arkitekt som beskrevet i punkt 3) Klargjøring for bruk av
Staircon. Test dette før eventuell avinstallering.

1) Er Staircon installert fra før?
Har du eldre versjoner av Staircon installert anbefaler vi at du avinstallerer
disse og rydder vekk alle systemfiler som blir liggende igjen etter
avinstallering. Du må være lokal administrator for å kunne legge til og
fjerne programmer. Avinstaller fra Apper og funksjoner:

Bekreft eventuelle spørsmål under avinstalleringen.
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Slett deretter alle «rester» av systemfiler, dette kan være gamle
installasjoner og systemfiler. Sjekk følgende mapper:
C:\Staircon
C:\Consultec\Staircon
C:\Brukere\Felles\Consultec\Staircon
C:\Brukere\Felles\Felles documenter\Consultec\Staircon
C:\Users\Public\Consulte\Staircon
C:\Program Files (x86)\Consultec\Staircon
Finnes disse mappene bør de slettes.

2) Installer ny versjon av Staircon
Last ned Staircon fra følgende bane:
https://files.dds.no/User/Utilities/StairConSetup.exe
Kjør installasjonen som administrator:

Velg deretter norsk språk og svenske hjelpefiler

Dette gjør at du får norske standarder for beregning av trappen.
Får du opp eventuelle spørsmål om sikkerhet må du bekrefte disse.
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Velg baner som foreslått:

NB! Ikke installer driver for Sentinel. Vi har nyere verjson av driveren i vår
installasjon.

Avslutt installasjonen når den er fullført.
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3) Klargjøring for bruk av Staircon
Når installasjonen er fullført må følgende gjøres:
Start DDS-CAD Arkitekt.
Skriv VAR i kommandofeltet og bla deg frem til: 3.18.2

Kopier inn søkebanen som følger:
C:\Program Files (x86)\Consultec\Staircon\Staircon.exe
Velg så Oppdater og Lukk

DDS-CAD Arkitekt
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Start så Staircon.exe enten fra samme bane i utforsker eller direkte på Søk i
Windows:

Det vil da bli opprettet ei fil for innstillinger, bekreft følgende:

Du vil så få feilmelding på at Staircon ikke kan startes pga manglende
lisens:

Bekreft begge disse. Dette gjøres kun en gang, og programmet skal nå
være klart for bruk.
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4) Bruk av Staircon i DDS-CAD Arkitekt
Når du velger trapper i Arkitekt vil du normalt få denne meldingen:

Dette er en melding som er lagt inn for å gi Staircon litt tid i generering av
filen som skal hentes tilbake til Arkitekt. Vent ett par sekunder før du
trykker «Prøv på nytt». Trappen skal så vises i både plan og 3D - hvis bruk
av 3D er valgt i trappedialogen.

Får du ikke dette til å fungere, ta kontakt med kundestøtte så bistår vi deg.
Staircon oppdateres ikke fra Web oppdateringer, kun ved installasjon av
programmet.
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5) Beregning av trapp
I filen nor.nrm settes verdiene for hvordan trappen beregnes:
MIN_STEP_HEIGHT = 140
MAX_STEP_HEIGHT = 180
MIN_STEP_FORMEL = 600
MAX_STEP_FORMEL = 640

; Min. rise
; Max. rise
; Min. going = going + 2 * rise
; Max. going = going + 2 * rise

Vi ser at trinnhøyde da ofte kan bli for lav, og at man får ett ekstra trinn
ved normal etasjehøyde. Vi anbefaler derfor å justere denne til:
MAX_STEP_HEIGHT = 190

; Max. Rise

Dette er en overordnet verdi for programmet.
Filen nor.nrm finner du på:
C:\Users\Public\Consultec\Staircon\Dimension
Eller:
C:\Brukere\Felles \Consultec\Staircon\Dimension

