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Webbaserad mjukvara

KOMPLETT vindlastberäkningsprogram för yttertak MED TÄTSKIKT

Eurocode 1991-1-4
Automatisk beräkning för varje land

Webbaserat verktyg för OEM, konstruktörer och
takentreprenörer
Eurokod 1991-1-4 med olika nationella anpassningar (NDP), för alla europeiska länder, kan göra det
svårt att utföra korrekta vindlastberäkningar. Lång erfarenhet av vindlastberäkning för låglutande
tak har gjort oss medvetna om vikten av korrekta vindlastberäkningar tillsammans med klara
instruktioner till montörerna. Vår ambition med Roof Calculator har varit att utveckla ett korrekt och
användarvänligt verktyg för hela europa.

GÖR DIN BERÄKNING OCH SKAPA
EN FULLSTÄNDIG RAPPORT
Roof Calculator är en webbaserad programvara med, för användaren hög flexibilitet.
I programvaran bygger kunden upp sin egen
databas med avseende på tätsikt, infästningar
och isolering. Varje kundkonto inkluderar
en administratör och behörigheter för fyra
ytterligare användare. Den integrerade CAD
modulen gör det möjligt för användaren att

skapa en takplan som matchar konstruktionsritningen för projektet. Efter utförd beräkning kan användaren maila eller skriva ut en
fullständig rapport som innehåller takplan,
infästningsmönster för såväl isolering som
tätskikt samt materiallista och eventuella
instruktioner till montören, allt detta på valfritt
språk. Alla beräkningar sparas i PDF format.

 NDP:er för 28 länder är inkluderade
 K
raftfullt CAD verktyg som täcker alla
tänkbara takformer

 I nnefattar mekanisk infästa, klistrade och
ballasterade taksystem
 Språkmodul med full flexibilitet
 G
enererar provdragningsrapporter för mekaniskt
infästa system vid renoveringsprojekt
 D
atabasmotor för tätskikt & infästningskombinationer baserat på tester genomförda
enligt ETAG 006/EN 16002:2010

FULLSTÄNDIG VINDLASTBERÄKNING PÅ BEGÄRAN

 U
tvecklat för låglutande-, pulpet-, sadel-,
cirkulära-, bågformade- och mansardtak

Roof Calculator™ - med ett användarvänligt steg för steg gränssnitt

1

Språk och land
Välj land och språk. Varje land kan kombineras med valfritt språk.

2

Projektplats & terrängtyp
Roof Calculator guidar användaren till rätt terrängtyp, vindhastighet och när det krävs även altituden för projektet.

3

Byggnadsdata
Fyll i byggnadsdata såsom höjd, taktyp och lutning. Använd CAD modulen för mer avancerade takformer.

4

Infästningsmetod
Roof Calculator omfattar de flesta kombinationer. Vid behov kan tätskiktsbredden i hörn- och randzon justeras,
detta kan behöva göras vid högt vindlast.

5

Vindlastberäkning

6

Instruktioner
Monteringsinstruktioner, för till exempel detaljer, kan bifogas beräkningen, detta för att säkerställa ett korrekt utförande.

ANVÄNDARVÄNLIGT STEG FÖR STEG GRÄNSSNITT

Kontrollera takplanen, tak area, linjärinfästning och föreslagna infästningskombinationer. Ändra vid behov språk
på vindlastberäkningen.

E-POSTA, SKRIV UT OCH SPARA
DINA RAPPOTER.
Beräkningar som gjorts i Roof Calculator sparas som
PDF dokument i databasen. Vid behov kan användaren
öppna och skicka en beräkning igen. Beräkningen
består av flera sidor och innehåller bland annat takplan

samt infästningsplan för såväl tätskikt som isolering.
Kundens namn eller logotyp kan om så önskas
tydligt visas på varje sida av beräkningsrapporten.

Fullständig rapport, klar att användas. E-posta, skriv ut och spara.

KÖP DIn LICENS NU!
VÄLJ FULLSTÄNDIG ELLER
BEGRÄNSAD LICENS
Vår ambition är att vägleda våra kunder så att de kan
komma igång lätt och smidigt. Vi hjälper dig att bygga
upp databasen för era takssystem inklusive andra
komponeneter såsom föredragna infästningar samt

isoleringstyper. För att detta skall gå så smidigt som
möjligt erbjuder vi våra kunder utbildning på flera språk
så som Svenska, Engelska, Tyska, Franska och Holländska.

Tveka inte att höra av dig för ytterligare information eller pris.

KONTOTYP 1

Roof calculator™

KONTOTYP 2

Fullständig licens

Begränsad licens

 Tillgång till 28 länder

 Tillgång till ett eller två länder

 En dags träning och databas uppsättning

 En dags träning och databas uppsättning

 Telefonsupport

 Telefonsupport

Kontakt och teknisk support
Constructech Sweden AB
Telefon
E-post		
Webb		

0152-33 19 30
info@constructech.se
www.roofcalculator.se

FULLSTÄNDIG RAPPORT OCH START UPP HJÄLP
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