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Mere præcise Psi-værdier giver bedre Uwværdier

Varemærkeprofiler og -termoglas er nu integreret i Caluwin
Kreuzlingen/Schweiz og Rosenheim/Tyskland, januar 2018
Ruder og rammeprofiler har afgørende betydning for
vindueskonstruktioners ydeevne. Det gælder både
energieffektiviteten og risikoen for dannelse af kondensvand i
rudekanten. Her kan planlæggerne gøre meget rigtigt – og meget
forkert. De mange produkter, som findes på markedet, gør det
svært at vælge.
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Softwareværktøjet Caluwin fra SWISSPACER og Sommer
Informatik er en stor hjælp for vinduesproducenter, arkitekter,
energirådgivere og bygningsbiologer. Med dette værktøj kan de
beregne og sammenligne vindueskonstruktioners Uw-værdier,
kondensvandsproblemer og energibesparelser. Nu kommer der en
ny version på markedet, der gør denne proces endnu mere enkel
og sikker at planlægge med.
"Med vores mangeårige erfaringer inden for udvikling af software
til vinduesbranchen og indholdskoncepterne fra SWISSPACER er
Caluwin blevet et omfattende værktøj. Det udmærker sig som før
ved at være intuitivt at bruge", siger Robert Sommer, direktør for
Sommer Informatik GmbH.
Hvor der før kun lå repræsentative rammeprofiler i Caluwin, kan
man nu bruge helt konkrete markedsprodukter til beregningen.
"Det giver mange fordele", siger Karl-Theo Roes, leder af
markedsudvikling og innovative produkter hos SWISSPACER.
"Vindueskonstruktioner kan nu beregnes hurtigere og frem for alt
mere nøjagtigt, fordi pålidelige data fra mange producenter er til
rådighed. Psi-værdierne for de nye, integrerede profilsystemer
kombineret med termoglassene og afstandsholderne er beregnet
individuelt af ingeniørkontoret Bauwerk. Resultaterne er mere
nøjagtige og frem for alt bedre end de repræsentative Psi-værdier
fra BF-databladene og giver lavere Uw-værdier". Indtil videre er
profilsystemer fra systemleverandørerene; aluplast, Gealan,
Hueck, Profine og Salamander blevet integreret, og der kommer
snart flere.
Arno Bender, leder af systemsupport hos aluplast understreger:
"Efter vores mening er SWISSPACER førende med sine produkter,
når det gælder om at minimere risikoen for kondensvand i
rudekanten. Derfor var det en selvfølge for aluplast at blive en del
af værktøjet CALUWIN. Sammen med vores højisolerende
profilsystemer ser vi her gode muligheder for at anskueliggøre de
beregnede, bedre isolationsværdier for vores kunder."
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Ud over mærkeprofilerne bliver produkterne fra
termoglasproducenterne Saint-Gobain, AGC INTERPANE og
Guardian også en del af den nye Caluwin-version, inklusive
mærkenavn og nøjagtige tekniske produktinformationer.
"Vores kunder modtager produktdata gennem de klassiske kanaler
og online, f.eks. via interpane.com og licitationsdatabaser. Caluwin
er et ideelt supplement til disse referencekanaler og med
SWISSPACERS tilstedeværelse på markedet findes nu et værktøj,
som også anvendes aktivt af vores kunder. Her må vi heller ikke
glemme at gøre opmærksom på vores produkter", understreger
Sebastian Schmidt, direktør for Interpane Glasgesellschaft.
Caluwin-brugerne kan helt specifikt vælge komponenter i det
indlæste katalog og dermed på en sikker måde beregne og
optimere vinduets energimæssige ydeevne. Der arbejdes i
øjeblikket på at integrere produkter fra andre
termoglasproducenter.
Vinduesproducenter, vinduesforhandlere samt profil- og
termoglasproducenter kan med Caluwin give deres kunder en
optimal rådgivning og informationer til beslutningsgrundlaget.
Sommer Informatik integrerer kundespecifikke profiler og
termoglas i Caluwin og tilpasser logoer og corporate design, så I
kan få jeres helt individuelle udgave.
For første gang er det nu muligt i Caluwin at hente nøjagtigt
beregnede Psi-værdier og fRSi -værdier (temperaturfaktor) for alle
kombinationer af rammeprofiler, termoglas og afstandsholdere.
"Med få museklik er den helt nøjagtige Uw-værdi beregnet, og du
kan med det samme se, om der er risiko for kondensvand og
skimmelsvamp. Det sker i overensstemmelse med standarden EN
ISO 10077-1 og kommer meget tæt på en kompleks,
bygningsfysisk beregning med ”finite element-software", siger
Karl-Theo Roes: Caluwin er dermed også et rigtig godt værktøj til
den forudgående planlægning og rådgivning. "Som alternativ til de
allerede indlæste komponentværdier kan dataene fortsat også
defineres separat og indtastes manuelt.
Energibesparelsesberegneren sammenligner forskellige
vindueskonfigurationers effektivitet i varmt og koldt klima. F.eks.
viser beregneren det specifikke behov for varmeenergi eller
køleenergi og forskellene i forbindelse med energiudgifter og CO2emission. Caluwin fastlægger desuden de forskellige energi-ratings
i forskellige lande og beregner efter behov effektivitetsklasser for
passivhus-vinduer i overensstemmelse med retningslinjerne fra
passivhus-instituttet i Darmstadt.
Caluwin findes på www.caluwin.com og som app til iOS- og
Android-enheder i de forskellige app-stores. Caluwin er et produkt
fra SWISSPACER, som er implementeret af Sommer Informatik
GmbH med teknisk hjælp fra BAUWERK-ingeniørkontoret for
bygningsfysik. Beregningskernen i Caluwin er certificeret af ift
Rosenheim.
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Om SWISSPACER
SWISSPACER er en global virksomhed og innovationsførende for "varme
kanter". Virksomheden blev grundlagt i 1998 og er en del af Saint-Gobain
koncernen. Produkterne er med deres gode funktionelle og æstetiske
egenskaber, ledende på markedet. Hovedkontoret med produktion,
administration samt forsknings- og udviklingsafdelinger ligger i Schweiz.
Virksomheden driver desuden flere fabrikker i både Tyskland og Polen.
Om Sommer Informatik
Virksomheden, der blev grundlagt i 1996, arbejder med højt kvalificerede
softwareløsninger inden for bygningsfysik og glasstatik. Over 4000 kunder
over hele verden bruger allerede med stor succes produkterne fra
Sommer Informatik GmbH. Gennem det kontinuerlige samarbejde med
forskning og industri er softwareprodukterne fra Sommer Informatik
GmbH altid på det nyeste tekniske niveau og giver brugerne certificerede
beregninger i overensstemmelse med de gældende standarder. De tre
mest kendte produkter er GlasGlobal, WinSLT og WinIso.
SommerInformatik GmbH
Sepp-Heindl-Str. 5
D-83026 Rosenheim
www.sommer-informatik.de
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Nu indeholder CALUWIN også producent- og produktdata.
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