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Altitude do local e cargas de vento/neve podem ser determinadas pelo código postal

Consideração do módulo de cisalhamento em vidros laminados
Vidros laminados de segurança simétricos e assimétricos com até 8 vidros

Determinação do encurtamento do painel
Compatível com o WinSLT para cálculos de radiação solar, valores g e U

Otimização da espessura do vidro

Funcionalidades do Software:

GlasGlobal é o Software para o cálculo de estruturas de vidro de acordo com a norma DIN 18008 Parte 1 
– 5. Resultados exatos podem ser obtidos rapidamente com o nosso Software de alta performance que 
utiliza o Método dos Elementos Finitos. Os carregamentos previstos na norma DIN EN 1991 – 1 já estão 
presentes no GlasGlobal, o que permite um fácil manuseio do programa e uma entrada de dados intuitiva.

Cálculo de vidros horizontais, verticais, antiqueda, com fixações pontuais e transitáveis

Verificação da carga nos componentes de borda 

Dimensionamento de vidros de acordo 
com a norma DIN 18008 Parte 1-5

GlasGlobal
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Requisitos técnicos do sistema:

Processador: Intel e AMD

Memória: 4 GB RAM

Espaço do 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:

Matriz tamanho
Matrix com dimensões diferentes do vidro do projeto e com 
seus resultados de tensão/deformação para a respectiva 
dimensão

Carga de neve Suiça
Determinação automática da carga de neve para a
Suiça a partir do código postal. A carga de vento é 
inserida manualmente

Tensão de membrana
Consideração do efeito de tensão de membrana 
para vidros com fixações lineares

Marquises
Cálculos de marquises de acordo com a norma 
DIN EN 1991-1-4/NA2010-12

Carga de vento e neve Expert
Determinação exata das cargas de vento e neve para
contruções com geometrias detalhadas

Adicionais:

Dimensionamento de vidros de acordo 
com a norma DIN 18008 Parte 1-5
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