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RAL-digitaalinen -koedata

JOHDANTO

RAL-värijärjestelmän (Colour Standards) on kehittänyt ja edelleen valvoo German Institute of 
Quality Assurance and Trademark Control. 194 klassista sävyä (RAL 840-HR) ja uusi RAL Design 
System, jossa on 1688 väriä, ovat molemmat tunnettuja teollisuudessa, rakennusmateriaaleissa ja 
kosmetiikassa. 

RAL-digitaalijärjestelmä yhdistää kaikki RAL-värit (194 + 1688) erilaisille suunnitteluohjelmistoilla 
mahdollistaen tapauskohtaisesti erilaisia tulostus- ja esitysvaihtoehtoja (näyttö, tulostin jne.). 

Uusi komento “Tuo RAL-värit...” tulee oletuksena valikkoon Vaihtoehdot. 

RAL-VÄRIEN TESTITIEDOSTOT GRAPHISOFT ARCHICADILLE 

840_TEST.PAL ja RDS_TEST.PAL tiedostot sisältävät ensimmäiset 50 väriä kummastakin RAL-
värijärjestelmästä. Niiden avulla voi testata RAL-värien käyttöä ARCHICADissa. 

RAL-värien käyttäminen ARCHICADissä

Kun laajennus on oikein asennettuna, ensimmäiset järjestelmien 50 väriä ovat käytössä 
ARCHICADissa: 

• Valitse Vaihtoehdot-valikossa “Tuo RAL-värit...” -komento. Aukeavassa valintaikkunassa voit 
selata paikallistamaan kaksi näytetiedostoa (ARCHICAD/Laajennukset/Avut/RAL). Valitse 
toinen tiedostoista. 

• Tuo RAL-värit -valintaikkuna aukeaa ja siinä esitetään käytössäolevat värit. Valitse väri ja 
osoita OK. Myös useita värejä voi valita kerralla. Valitut värit ladataan. 

• Valitse komento “Vaihtoehdot > Attribuutit > Pintamateriaalit”. Listaan on lisätty nyt 
materiaaleja, ja niillä on tuotujen RAL-värien nimet.

• Säädä materiaalin muut asetukset tarpeen mukaisesti.

• Käytä RAL-värejä suunnitelmassasi! 

Värit on optimoitu Trinitron-värinäytöille (6500 °K, Gamma = 1,8) sekä muille vastaaville 
korkealaatuisille näytöille. RAL-digitaalijärjestelmä mahdollistaa yli 20 erilaista tulostustapaa 
(tulostin, piirturi, jne.). 

RAL DIGITAL 

Täydellinen RAL-ohjelmisto sisältää tapauksittain väripaletit seuraaviin ohjelmiin: Adobe Illustrator, 
Corel DRAW Photo-Paint, Macromedia FreeHand, Adobe PageMaker, QuarkXPress, Adobe 
Photoshop, Micrografx Designer, Micrografx Picture Publisher kuten myös värisuunnitteluohjelmien 
lisäosiin Colour Dropper, Visual Colour Tuning ja Colour Maps. 
Copyright © 2017 by GRAPHISOFT, kaikki oikeudet pidätetään. ARCHICAD® on GRAPHISOFTin rekisteröity tavaramerkki. 
Kaikki muut tavaramerkit ovat asianomaisten haltijoidensa omaisuutta.
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Vastuuvapauslauseke: 

Ohjelmisto annetaan käyttöön “sellaisenaan” ja saattaa sisältää virheitä. GRAPHISOFT ei myönnä 
takuuta eikä vastaa sen toimivuudesta millään tavoin. 
Copyright © 2017 by GRAPHISOFT, kaikki oikeudet pidätetään. ARCHICAD® on GRAPHISOFTin rekisteröity tavaramerkki. 
Kaikki muut tavaramerkit ovat asianomaisten haltijoidensa omaisuutta.
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