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CalumenLive
Bereken de prestaties van uw beglazing!

Wat is CalumenLive?
CalumenLive is een online tool voor elk technisch detail te berekenen van uw beglazing. Met deze online
tool kan u van alle mogelijke samenstellingen van uw beglazing de technische waarden voorzien.
Een overzicht van alle technische waarde in een standaard samenstelling vindt u hier: CLIMAPLUS en
CLIMATOP.
Bij het gebruik van een dikkere beglazing of een gelaagde beglazing kunnen de waarden van uw beglazing
variëren. Deze waarden kunt u makkelijk opzoeken met deze Online Tool!
CalumenLive is gratis en helpt u de de best passende beglazing voor uw project te vinden en te beoordelen.
CalumenLive is een simulatieprogramma waarmee u de prestaties op het gebied van lichttoetreding (Tl),
zontoetreding (g) , thermische isolatie (Ug) en reflecties (R) van uiteenlopende beglazingen (enkelglas,
dubbel- of drievoudig isolatieglas) van Saint-Gobain kunt berekenen of waarmee u de geschikte beglazing
kunt vinden voor uw project op basis van prestatiewaarden.
Ook is andere nuttige informatie beschikbaar zoals de prestaties van geluidwerende beglazing (EN 12758 of

gesimuleerde waarden), van veiligheidsglas (EN 12600) en van inbraakvertragend glas (EN 356).
CalumenLive biedt twee opties:

Uw beglazing configureren
Helpt de geschikte beglazing te vinden voor uw projecten. Aan de hand van de verschillende filters van
CalumenLive klikt u de vereiste prestaties van uw project aan en vindt u de beglazing die het beste aan deze
eisen voldoet.

Uw beglazing beoordelen
Helpt de technische prestaties van uw beglazing te evalueren. Met de gebruiksvriendelijke interface bouwt u
uw beglazing op en krijgt u de technische prestaties van de beglazing in een paar klikken.
Met CalumenLive vindt u het volledige Europese gamma Saint-Gobain beglazingen, zowel voor gevelbouw
als voor de woningbouw. Het is daarom beschikbaar in 14 talen en wordt afgestemd op de locatie van uw
project. De beschikbaarheid van de beglazingen kan per land verschillen. Uiteraard helpen wij u graag bij uw
definitieve keuze.
Om CalumenLive kosteloos te kunnen gebruiken kunt u zich hier inloggen.

Eenvoudig en efficiënt
De berekeningsmethode en de technische resultaten van CalumenLive zijn gevalideerd door TUV Rheinland
Quality Report 11923R-11-33705 conform de normen EN 410 en EN 673.

Twee berekeningsmethodes
CalumenLive kan op twee manieren gebruikt worden. Enerzijds door de beglazing te vinden die beantwoordt
aan uw behoeftes, aan de technische waarden die werden opgelegd. Anderzijds om de technische prestaties
van uw beglazing, met deze bepaalde samenstelling, op te zoeken.
=> https://calumenlive.com/

Video
Discover the benefits of Calumen Live

