
info@sommer-informatik.de * www.sommer-informatik.de * www.winslt.de

Nova versão 

com norma dos USA

Importe seus próprios dados espectrais

Cálculo de qualquer tipo de vidro
Visualização das temperaturas ao longo do corte transversal
Cálculo da refletividade, transmissividade e absortividade
Gera a declaração de desempenho e o certificado CE para qualquer vidro

Condições de contorno de acordo com a EN 13363-2 ou definido livremente

Funcionalidades do Software:

WinSLT é o software para calcular valores característicos de radiação solar e temperaturas de vidros com 
proteção solar ou térmica. A construção do vidro pode ser definida rapidamente e os valores característicos 
calculados pela: EN ISO 673 -> valor - Ug
                 EN 410 -> valor - g, refletividade, absortividade, transmissividade
                 EN ISO 13363-2 -> valor - gtotal
       ISO 15099 / ASHRAE -> valor - Ug, valor - SHGC, refletividade, absortividade, transmis-
sividade. Nosso software é validado pelo ift Rosenheim e gera uma declaração de desempenho e um certifi-
cado CE para o vidro.

Extenso banco de dados com vários produtos de fabricantes internacionais de vidro e protetor solar 

Cálculo de valores característicos de    
radiação pela EN 410, EN ISO 673,
EN ISO 13363-2 e ISO 15099 / ASHRAE

WinSLT



info@sommer-informatik.de * www.sommer-informatik.de

www.winslt.de                                                       Peça agora a versão Demo!

Requisitos técnicos do sistema:

Processador: Intel e AMD

Memória: 4 GB RAM

Espaço no disco: 10 GB

Sistema operacional: Windows

Monitor (resolução min.): 1024 x 768 px

Banco de dados: FireBird 2.1

Licença individual
Toda licença adiquirida é uma licença individual. O número de usuários pode ser aumentado através da compra 
de licenças adicionais. Licenças podem ser compartilhadas dentro de uma mesma pessoa jurídica.

O Software deve ser ativado e usado em apenas um computador.

Licença de rede
Uma licença de rede é adiquirida adicionalmente à licença individual. O número de licenças disponíveis depende
do número de licenças do software compradas. É possível aumentar o número de licenças disponíveis comprando
novas licenças. As licenças podem ser compartilhadas dentro de uma mesma pessoa jurídica. Isso significa que
várias pessoas podem operar com a mesma licença. O número máximo permitido de utilização simultânea é o 
número de licenças individuais compradas.

O programa deve ser instalado em um servidor local. O acesso simultâneo para a quantidade de licenças indivi-
duais é fornecido pela sua licença de rede. 

Licença do servidor de terminal (Named User Network License)
Uma licença named user deve ser comprada adicionalmente. A licença do servidor de terminal possui três licenças 
named-user-licenses. Ao adquirir named-user-licenses adicionais o número de usuário pode ser aumentado de  
acordo com a necessidade.

Instale e registre o software em um servidor de terminal. Depois de iniciar o programa, será solicitado o nome de
usuário do cliente. A licença do servidor de terminal armazena este nome de usuário e o endereço de IP ou o 
nome do computador. Agora o primeiro named-user está registrado. Este cliente tem acesso à versão completa do 
software a partir de agora.

Modelos de Licença:

WinSLT Extractor
Extraia dados espectrais das folhas em vidros laminados
a partir dos dados do vidro laminado inteiro. Além disso, 
é possível extrair dados espectrais de revestimentos a
partir dos dados do vidro revestido. Os dados espectrais
extraídos podem ser combinados e calculados com outros
vidros e será armazenado no seu banco de dados

Lamelle
Gere suas próprias cortinas (largura, inclinação, altura 
do sol, espaços) de diferentes materiais que estão 
incluídos no banco de dados do programa

ASHRAE
Cálculo dos valores característicos físicos e térmicos de  
radiação segundo a norma ISO 15099 com os 
requisitos da ASHRAE

Adicionais:

WinSLT
Cálculo de valores característicos de    
radiação pela EN 410, EN ISO 673,
EN ISO 13363-2 e ISO 15099 / ASHRAE


