
• Uitgebreid

• Modulair opgebouwd

•   Laagdrempelig en snel

• Goede ondersteuning

Productpaper /

Construct
De meest complete gereedschapskist 
voor de constructeur



Krachtige constructieve rekensoftware voor detailberekeningen van beton-, staal-, hout- en 
metselwerkconstructies.

Technosoft Construct is een verzameling van een groot aantal praktische constructieve berekeningen. 
Naast diverse mechanicaberekeningen kunt u met het programma normberekeningen maken op het 
gebied van beton, staal, hout en metselwerk. Deze normberekeningen zijn gebaseerd op de Eurocode.

Productomschrijving Construct



Construct is een programma dat elke constructeur bij de hand zou moeten hebben.

De kracht zit hem in de modulaire opbouw voor staal, beton, hout en metselwerk. Met deze gunstig 
geprijsde module kunt u ook een stalenbalk controleren of de wapening van een betonnen funderingsbalk 
bepalen. Ook is het mogelijk een “klein” stalen raamwerk te ontwerpen. Voor “grote” portaal- en 
vakwerkberekeningen kunt u gebruik maken van Technosoft Raamwerken.

Construct in de praktijk

Krachtige punten

• In- en uitvoer 
gecombineerd op één 
scherm. 

• Meerdere (soorten) 
berekeningen binnen één 
project. 

• Modulaire opbouw (u 
bepaalt zelf wat u nodig 
hebt).

• Snelle invoer. 

• Overzichtelijke uitvoer 
(configureerbaar). 

• Grafische weergave 
wapening. 

• Meer inzicht in het 
betonrekenhart van 
Technosoft. 

• Willekeurige doorsnede 
ngemakkelijk via DXF 
formaat in te lezen. 

Construct Kolomwapening MN-Kappa

Technosoft Construct, de bijdehandse gereedschapskist
- Hans Mulder Support

De grafische interface, maar ook de op één scherm gecombineerde in- en uitvoer en het brede scala 
van algemene en materiaalspecifieke rekenfuncties, maken Technosoft Construct tot een gemakkelijk 
hanteerbaar, uiterst nuttig hulpmiddel. Veel functies zijn voorzien van een grafische weergave van de 
invoer. U ziet direct wat u invoert: u heeft dus direct controle op de juistheid van de door u ingegeven 
gegevens. 

Binnen de normmodules zijn de relevante bepalingen in de rekenfuncties opgenomen. Zo kan met 
Technosoft Construct elke constructie meteen aan de norm worden getoetst.

In- en uitvoer gecombineerd op één scherm



Construct

Construct Algemeen

Voor kleine raamwerken (tot 10 knopen en 12 
staven), kleine liggers (tot 5 velden), profiel                   
berekeningen en grondmechanica. Voor grotere 
ligger- en raamwerkberekeningen kunt u gebruik 
maken van Raamwerken en Liggers.

Bij het ontwerp van elk gebouw, groot of klein, hoog 
of laag, is een belangrijke taak van de constructeur 
het bepalen van de juiste belastingen op alle 
onderdelen. Technosoft Gewichtsberekening is 
daarbij voor u een krachtige oplossing.

Construct Gewichtsberekening

Modules

Construct Hout EC5
Met deze module kunnen o.a. een balklaag, een 
gording en een mede op druk belaste staaf worden 
getoetst op basis van NEN-EN 1995-1-1.

Construct Staal EC3

In deze module wordt de Eurocode 3 aangestuurd. 
Een recent toegevoegd onderdeel is ‘Staal 
doorsnede en stabiliteitscontrole’; de doorsnede-, 
stabiliteits- en doorbuigingscontroles voor een 
stalen staaf op twee steunpunten. Er wordt 
getoetst op basis van NEN-EN 1992-1-1.

Deze module kent de volgende onderdelen:          
‘Bepaling hoofdwapening’, ‘Controle hoofd-          
wapening’, ‘Dwarskracht en wringing’, ‘Controle 
dwarskrachtwapening’ en ‘Ponsberekening’. Er 
wordt getoetst op basis van NEN-EN 1992-1-1.

Construct Beton EC2

Construct Metselwerk EC6

Met deze Eurocode 6 module kunt u zowel de 
oplegging als de knikstabiliteit van metselwerk 
controleren. Er kan worden gekozen uit de 
steensoorten baksteen, kalkzandsteen, 
betonsteen en cellenbeton. Er wordt getoetst op 
basis van NEN-EN 1992-1-1.



Kolomwapening

Kolomwapening
EC2

Met deze module kunnen zowel vierkante en 
ronde kolommen als ook wanden volgens de                      
NEN-EN 1992-1-1 worden gedimensioneerd. 
Enkele en dubbele excentrische belastingen zijn 
daarin voorzien. Bij de berekening wordt ook 
het 2e orde effect meegenomen door gebruik te 
maken van de “EC-methode”.

Een brandwerendheidstoets volgens de                       NEN-
EN 1992-1-2. Het enige wat u hoeft te doen is het 
aantal minuten brandwerendheid op te geven en 
belastingcombinaties ‘brand’ aan te maken. Deze 
module bepaalt de maatgevende situatie; sterkte 
of brand.

Kolomwapening 
Brandwerendheid EC2

Modules (vervolg)

MN-Kappe EC2

Voor het doorrekenen van constructies die bestaan 
uit symmetrische of uit asymmetrisch gewapende 
betondoorsneden. Hoe complex de doorsnede, de 
wapening en de spanningsrekdiagrammen van de 
materialen ook zijn, MN-Kappa kan het aan.

Om kostbare tijd te besparen. Met deze module 
bent u verlost van het gepuzzel in de wapenings- 
tabellen om de juiste wapening voor uw balk of 
vloer te vinden. U krijgt u in één overzicht alle      
mogelijke wapeningscombinaties aangeboden!

Wapeningstabellen EC2

MN-Kappa

Wapeningstabellen



Technosoft bedient sinds 1977 bedrijven en overheden met eigen ontwikkelde rekensoftware. 
Daarnaast zijn we met kantoren in diverse Europese steden ook een partner in de (door)ontwikkeling  
en het testen van uw eigen software.  

Contactpersonen Rekensoftware:

Rob Rekers - Salesmanager             Frank Langeslag - Accountmanager 
Tel: +31 (0) 6-53414963              Tel: +31 (0) 570-682964

Balkroosters proeflicentie
Wanneer u meer wilt weten over het werken met Balkroosters, kunt u een gratis proeflicentie aanvragen. 
Hierdoor krijgt u een beter beeld van de mogelijkheden en het gebruik van de software. Een proeflicentie 
kunt u aanvragen via www.technosoft.nl of gewoon even bellen. Wij helpen u graag op weg.
  

Over Technosoft

Service & Support

Service
Wanneer u een serviceovereenkomst heeft 
voor Technosoft Construct, profiteert u van 
het onderhoud dat Technosoft verricht aan 
de software. Normupdates, certificering, het 
doorvoeren van wensen van klanten en het 
verbeteren of uitbreiden van functionaliteiten 
maken daar onderdeel vanuit. Regelmatig 
worden er nieuwe updates van de software 
beschikbaar gesteld, die u eenvoudig kunt 
installeren.

Support
Met een serviceovereenkomst kunt u 
ook gebruik maken van onze Helpdesk-
ondersteuning   bij het gebruik van Construct .
U kunt via ons online helpdesksysteem 
tickets aanmaken en reageren op eerder door 
u aangemaakte tickets. Zo geeft u simpel 
uw vragen, opmerkingen en wensen aan 
ons door. Bij telefonisch contact met onze 
Helpdesk, bieden wij u ook de mogelijkheid 
dat een specialist van Technosoft meekijkt op 
uw beeldscherm via TeamViewer.

Dankzij Technosoft toetsen wij al decennia lang op een efficiënte manier onze ontwerpen. 
Wij doen dit in verschillende branches. De software van Technosoft geeft ons de 

mogelijkheid constructies snel en duidelijk te toetsen en te documenteren.“ ”- Klanten over Technosoft -
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