Kalkylprogram BRP/BRHP/BRS/BRA/BKIS

Hagers beräkningsprogram till fönsterbänkskanalsystem i plast, halogenfri plast, plåt
och aluminium. (BRP, BRHP, BRS, BRA, BKIS)
Ett enkelt sätt att kunna mängda och prissätta en fönsterbänksinstallation.
Genom att klicka dig igenom sju olika bildlayouter där du skriver in information. Du
kommer att se en materialspecifikation uppe i höger hörnet. När du gått igenom de
olika stegen får du ut en sammanställning. För att få din sammanställning prissatt
väljer du något av grossistalternativen.
Som grossist har du även möjlighet att använda programmet för egen offerering till
kund.

Förklaringar:
1. Längst ner på varje bildlayout finns tre knappar, nollställ, vidare och bakåt.
Nollställer du länkas du tillbaka till första sidan. Med vidare-knappen går du
vidare i programmet och med bakåt-knappen kommer du till föregående bild.
2. För att se bilder på produkterna drar du markören över texten.
3. Bokstaven A betyder att produkten/detaljen räknas fram automatiskt
4. Gällande kraftuttagen finns möjlighet både med direktanslutning av vanlig
kabel alternativt kan man välja in- och utgångsenheter.
5. Vill du använda färdiga kabellängder väljer du till dessa.

Önskas inte någon produkt – gå då bara vidare utan att göra något
(rutan kan stå tom)

Steg 1
1. Välj vilken typ av fönsterbänkskanal du vill basera beräkningen på:
Plast, halogenfri plast, plåt, aluminium eller den helt infällda BKIS

Steg 2
1. Välj dimension

Steg 3
1. Skriv in antal meter kanal
2. Obs! Gäller endast metallkanaler; BRS och BRA
Skriv in antal jordledningar, behövs endast vid ställen
där kanallängderna ej har direktkontakt med varandra.
T.ex. vid övergång från yttervägg till innervägg.
3. Skriv in antal tillbehör exempelvis innerhörn, ytterhörn m.m.
4. Skriv in antal väggenomgångar
5. Markera om du vill ha ljudtätningar till väggenomgångarna
6. Klicka på "vidare”

Steg 4
1. Skriv in antal kraftuttag
2. Skriv in antal kompletta datauttag eller multibox för extern data
3. Skriv in eventuella apparatdosor för externt material
4. Extra val, om du vill ha 135 mm bitar av front
5. Klicka dig vidare i programmet

Steg 5
1. Om du önskar färdigmonterade kablar att använda mellan uttagsgrupperna
väljer du det.

2. Och välj vilka längder du behöver samt eventuella grenkontakter
(för skarvning på uttagen)

Steg 6

1. Välj monteringsalternativ: Vid dikt vägg klickar du dig direkt vidare till nästa
sida. För fast konsol välj detta och klicka vidare. Vid övriga konsolmontage gå
vidare med punkt 2.

2. Välj med eller utan galler
3. Hur många meter kanal skall monteras på konsol
4. Markera vilket avstånd du vill ha mellan vägg och kanal,
information angående antal galler ser du på samma ställe
5. Klicka vidare till sammanställningen

Steg 7
Sammanställning på de produkter du valt.
1. Märkt ditt objekt med ett namn
2. För att prissätta din specifikation välj din partners logotyp – för detta krävs
inloggning som din respektive grossist tillhandahåller.
De flesta använder sammanställningen utan inloggning.

