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LIUNE  GDL - liukuoviobjekti on suunnit-telijan työväline, jota käytetään 
käytetään ArchiCAD 13 tai sitä uudemmassa Windows - tai Macintosh  
ohjelmaversiossa.Kirjaston toimivuus on testattu myös uudemmissa 
ArchiCAD-versioissa. 

 Objektin kaikkia yksityiskohtia ei ole mallinnettu vaan 
on keskitytty tuoteominaisuuksien valintoihin ja 
suunnitelmien havainnollisuuteen. Objektia onkin 
luonteva käyttää yhdessä tuote-esitteiden ja 
tarkempien teknisten piirustusten kanssa, jotka ovat 
ladattavissa valmistajan verkkosivulta. Käyttäjän 
tuleeolla tietoinen siitä, että kirjasto toimitetaan 
sellaisena kuin se on, eikä tekijä näin ole 
minkäänlaisessa vastuussa siinä esiintyvistä virheistä, 
toiminnallisista vioista tai sen käytöstä aiheutuneista 
suorista tai välillisistä vahingoista. 

LIUNE VAKIO OVIMALLIT

Tovotamme hyviä mallinnuskokemuksia Liune objektin kanssa!

VOIMA D2 

TAIKA D3 

KLASSIKKO  D4 

TEEMA  D5 

VUORI D6 

VALO  D7 

TÄHTI D8 

AIKA  D9 lasi 

HEIJASTUS  D10 kuvastinpeili

LÄMPÖ  D11 sauna

AALTO D13 puuviilu

VAPAUS  D14 printti

PINTA  D15 pinta 

DESIGN  D16 erikoiskorkea

LIUNE GDL KIRJASTO

Käyttäjä käyttää kirjastoa omalla vastuullaan. 

Tämä dokumentti on lyhyt ohje objektin parametrien 
käyttämiseksi. Kehitysideat, toiveet ja korjausehdotukset 
objektin kehittämiseksi ovat tervetulleita.

Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, FIN-08500 Lohja
Tel. +358 (0)20 7341 400

liune@aulislundell.fi
www.liune.fi

D1TOIVO massiivi
laminaatti
sileä valkoinen 
peili
kosteudenkestävä 
tammiviilu
valoaukollinen
lasipeili
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LIUNE GDL KIRJASTO

PARAMETRIT JA
KÄYTTÖLIITTYMÄ 

Rakenne

Vedin ja lukko

Säädöt

Ohjeet
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Objektiin kannattaa tutustua kokeilemalla parametrien toimintaa objektissa. Parametrien tarkoitus selviää yleensä jo 
sen nimestä. Yleisimmin suunnittelussa tarvittavat parametrit eli muuttujat valitaan objektin käyttöliittymässä. 
Käyttöliittymä on jaettu neljään eri osaan, joiden välillä liikutaan ylärivin painikkeilla.
Osa arvoista on näkyvissä käyttöliittymän lisäksi myös parametriluettelossa, jotta ne voidaan esittää tarvittaessa 
ovikaavioiden tiedoissa automaattisesti.

LIUNE GDL KIRJASTO

OVITYYPIN JA  
OVIMALLIN 
VALINTA

vityypin ja ovimallin valinta

Tyyppi-parametrilla valitaan onko Liune tyypiltään 
tavallinen, sähkötoiminen, erikoiskorkea vai pinta-
asennettava. Sähkötoimisessa, erikoiskorkeassa ja 
pinta-asennettavissa ovissa kaikki ovimallit eivät 
ole valittavissa. Ovimalli valitaan käyttöliittymässä 
kuvakkeellisesta valikosta.
Osa parametrien valinnoista vaikuttavat myös 
muihin parametreihin tai niiden valintoihin. 
Esimerkiksi ovilevyn paksuuden vaihtoehdot 
riippuvat ovityypistä ja valitusta runkosyvyydestä. 
Parametriluettelossa harmaana näkyvät arvot 
muodostuvat toisten parametrien mukaan, eikä 
niitä siten voi itse muuttaa.

LiuneDoor

Liune GDL on älykäs liukuoviobjekti. Valitsemalla 
halutun aukon koon lisäksi runkosyvyyden sekä 
ovilevyn paksuuden ja mallin, objekti muodostaa 
seinään sijoitettavan Liune-elementin muut mitat. 
Lisäksi ovella voi olla mallikohtaisia säätöjä, kuten 
esimerkiksi ”Näytä urasyvyys 3D:ssä” tarkoittaa, 
että oven urat näkyvät todellisina. Jos kohta ei ole 
valittuna, näytetään ura havainnekuvissa 
yksinkertaisemmin vain viivalla.

LiuneDoor
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LIUNE GDL KIRJASTO

OVITYYPIN JA  
OVIMALLIN 
VALINTA

SähköLiune
SähköLiunen Säädöt-välilehdellä valitaan avauspainikkeet ja liiketunnistimet, jotka näkyvät myös 3D-näkymissä. 
Sähköistetyn oven tunnuksen edessä on automaattisesti S-kirjain.

PintaLiune
PintaLiunen ovilevyn koko on moduulinen mutta seinässä oleva aukko on vapaasti säädettävissä.PintaLiunen 
yläkapan voi valita alkamaan aukon reunan kohdalta, esimerkiksi silloin kun ovi sijaitsee nurkassa. Kapan pituutta voi 
lisäksi säätää vapaasti kummastakin päästä tartuntapisteestä raahaamalla tai antamalla mitan numeerisesti. 
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LIUNE GDL KIRJASTO

RUNGON SISÄÄNVETO JA  
PAKSUUS
VAPAA KULKUAUKKO 
OVEN AUKEAMINEN

Tälläisissä tilanteissa näytetään varoitus, jotta 
kulkuaukon riittävyys tulisi varmistettua.

Yleisiä ominaisuuksia

Seuraavassa kuvatut säädöt ovat Liune-objektia 
varten käyttöä helpottamaan tehtyjä ominaisuuksia, 
jotka eivät muissa ovissa toimi ehkä vastaavalla 
tavalla. 

Rungon s isäänveto ja  paksuus

ArchiCAD-ohjelmassa ovella on erillinen sisäänveto-
parametri eli smyygi, jolla Liune-ovi sijoitetaan 
normaaliin tapaan oikeaan kohtaan seinärungossa. 
Vaihtoehtoisesti, kun sisäänveto-parametri on nolla, 
olettaa Liune-objekti työskentelyn nopeuttamiseksi 
sisäänvedoksi ”Pintalevyn oletusvahvuuden” mukaisen 
arvon.
Tämän jälkeen käyttäjä voi siirtää ovea pohjanäkymässä 
tartuntapisteestä raahaamalla, mutta ovea ei voi vetää 
seinän ulkopuolelle.
Rungon toisesta tartuntapisteestä muutetaan rungon 
vahvuutta.

Rungon s isäänveto ja  paksuus

Lasiovissa tai jos oveen on valittu ulkoneva vedin tai 
lukitus, vapaa kulkuaukko kaventuu koska ovi ei 
avaudu kokonaan. Tälläisissä tilanteissa näytetään 
varoitus, jotta kulkuaukon riittävyys tulisi varmistettua.

Oven aukeaminen

Liukuoven avautumista säädetään käyttöliittymän 
parametrillä tai raahaamalla tartuntapistettä pohja- 
tai 3D-näkymässä.
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LIUNE GDL KIRJASTO

Symbolikynät
Kun ovisymbolin kynän numero on nolla se perii arvonsa jostakin muusta parametristä. Tämä mahdollistaa jokaisen 
parametrin säätämisen yksittäin, tai noudattavan muuta määritystä seuraavasti:
– 2D-kynä eli runkoviivojen kynä on arvolla nolla sama kuin Pohja- ja leikkaus -asetuksen symbolin viivakynä

SYMBOLIKYNÄT 

- Ovilehden kynä on arvolla nolla sama kuin edellinen
- Aukon reunaviiva on arvolla nolla sama kuin seinän ääriviiva.
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LIUNE GDL KIRJASTO

Oven perusmateriaalit on opetettu objektiin ja ne on helppo valita putkahdusvalikon listasta. Valinnalla 
”ArchiCAD” tulee näkyviin lisävalikko, josta voidaan valita jokin muu erikoisväri tai muokattu materiaali 
tiettyä havainnekuvaa varten.
Osa materiaaleista säädetään vain parametriluettelossa.

MATTERIAALLIT 

Liune D14 on printtilasiovi, jonka materiaaliksi valitaan kirjastossa sijaitseva kuva valitsemalla materiaaliksi 
”Kuva” ja kirjoittamalla kuvan nimi. Pariovessa eri ovilehdille kuva valitaan erikseen. Kirjastoon kuva valitaan 
joko sijoittamalla se kirjastoksi valittuun hakemistoon tai valitsemalla se valikon komennolla Arkisto–Kirjastot 
ja objektit–Kirjastojenhallinta…
Tarkempia lisätietoja printtilasiovesta löytyy valmistajan verkkosivulta www.liune.fi/mydoor, joka avautuu 
selaimessa osoittamalla objektin käyttöliittymässä olevaa painiketta.
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LIUNE GDL KIRJASTO

MUUT

Toivotamme hyviä 
mallinnuskokemuksia 
Liune objektin kanssa!
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The environmental register of packaging 
Pyr Ltd since 2004.

Liune Door is patented No FI 7139 - 16.11.2005.

Operation of Aulis Lundell Oy has been 
certifi ed according to iso 9001:2008 standard.

Aulis Lundell Oy
Tel. +358 20 7341 400    liune@aulislundell.fi  

  fi rstname.lastname@aulislundell.fi 

www.liune.fi 




