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Για το Add-On “Χρώματα RAL”

Ral Digital - Test Data 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα Πρότυπα Χρώματα RAL αναπτύσσονται και ελέγχονται από το Γερμανικό Ινστιτούτο 
Διασφάλισης Ποιότητας και Ελέγχου Εμπορικών Σημάτων. Οι 194 κλασικές αποχρώσεις (RAL 840-
HR) και το νέο RAL Design System με τα 1688 χρώματα είναι και τα δύο πολύ γνωστά σε έναν 
μεγάλο αριθμό βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών υλικών και των 
καλλυντικών. 

Το λογισμικό RAL Digital ενσωματώνει όλα τα Χρώματα RAL (194 + 1688) σε πολλά κατασκευαστικά 
προγράμματα που παρέχουν σε κάθε περίπτωση περισσότερες από 25 παραλλαγές εξαγωγής 
(οθόνη, εκτυπωτής, κλπ.). 

Η νέα εντολή “Εισαγωγή Χρωμάτων RAL...” θα εμφανιστεί εξ ορισμού στο μενού Επιλογές. 

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ RAL ΓΙΑ ΤΟ ARCHICAD ΤΗΣ 
GRAPHISOFT 

Τα αρχεία 840_TEST.PAL και RDS_TEST.PAL περιέχουν τα πρώτα 50 χρώματα και από τα δύο 
Συστήματα Χρωμάτων RAL. Σας επιτρέπει να δοκιμάσετε τη χρήση των Χρωμάτων RAL στο 
ARCHICAD. 

Χρήση των Χρωμάτων RAL στο ARCHICAD

Μετά την εγκατάσταση, τα πρώτα 50 χρώματα και των δύο χρωματικών συστημάτων θα είναι 
διαθέσιμα στο ARCHICAD: 

• Πηγαίνετε στο μενού Eπιλογές και επιλέξτε την εντολή Εισαγωγή Χρωμάτων RAL.... Θα 
εμφανιστεί ένας διάλογος από τον οποίο θα μπορέσετε να επιλέξετε ανάμεσα από τα δύο 
αρχεία δοκιμών (ARCHICAD/Add-Ons/ΧΡΗΣΙΜΑ/RAL). Επιλέξτε ένα από τα δύο.

• Θα εμφανιστεί ο διάλογος Εισαγωγή Χρωμάτων RAL, με όλα τα διαθέσιμα χρώματα. 
Επιλέξτε ένα χρώμα και κάντε κλικ στο OK. Επιτρέπεται και η πολλαπλή επιλογή. Τα 
χρώματα που επιλέξατε, θα φορτωθούν. 

• Επιλέξτε Επιλογές > Χαρακτηριστικά Στοιχείου > Επιφάνειες. Θα δείτε να υπάρχουν 
πρόσθετα υλικά με το όνομα των Χρωμάτων RAL που επιλέξατε. 

• Ρυθμίστε το επιφάνεια που θα χρησιμοποιεί το κάθε εργαλείο (Διάλογος Ρυθμίσεων 
Εργαλείου). 

• Στις απεικονίσεις του μοντέλου θα χρησιμοποιούνται τα χρώματα RAL! 

Τα χρώματα είναι βελτιστοποιημένα για Έγχρωμες Οθόνες Trinitron (6500 °K, Gamma = 1,8) και 
δίνουν υψηλής ποιότητας απεικονίσεις. Στο σύστημα RAL digital οι χρωματικές παλέτες 
παρέχονται με περισσότερες από 20 περαιτέρω δυνατότητες εξαγωγής (εκτυπωτής, plotter κλπ.). 
Πνευματική Ιδιοκτησία © 2017 της GRAPHISOFT, η οποία διατηρεί όλα τα δικαιώματα. Το ARCHICAD® είναι μία κατα-
χωρημένη εμπορική ονομασία της GRAPHISOFT. 

http://www.graphisoft.com/
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ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ RAL DIGITAL 

Το πλήρες πακέτο λογισμικού RAL digital περιέχει διάφορες επιπλέον χρωματικές παλέτες για τα 
Adobe Illustrator, Corel DRAW Photo-Paint, Macromedia FreeHand, Adobe PageMaker, 
QuarkXPress, Adobe Photoshop, Micrografx Designer, Micrografx Picture Publisher, καθώς και 
πρόσθετο λογισμικό για τα Colour Dropper, Visual Colour Tuning, και άλλα. 

Αποποίηση Ευθύνης 

Το λογισμικό παρέχεται σε σας “ΩΣ ΕΧΕΙ”, και αποδέχεστε την πιθανότητα να περιέχει λάθη. Η 
GRAPHISOFT δεν αναγνωρίζει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση από τη λειτουργία ή τη χρήση του 
λογισμικού. 
Πνευματική Ιδιοκτησία © 2017 της GRAPHISOFT, η οποία διατηρεί όλα τα δικαιώματα. Το ARCHICAD® είναι μία κατα-
χωρημένη εμπορική ονομασία της GRAPHISOFT. 

http://www.graphisoft.com/

	Για το Add-On “Χρώματα RAL”
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ RAL ΓΙΑ ΤΟ ARCHICAD ΤΗΣ GRAPHISOFT
	Χρήση των Χρωμάτων RAL στο ARCHICAD
	ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ RAL DIGITAL


