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Prislista 2016-01-01 för program för PC-licens. Priser exkl. moms. 
Ventwin 7000 kr Beräkning av tryckfall och injustering av ventilationssystem. 

Beräknar erhållet luftflöde om man inte kan justera in anläggningen. 
Roerwin 7000 kr Beräkning av dimension, tryckfall och injustering av rörsystem. 

Ingår databas för flertal rör, avstängningsventiler, injusteringsventiler, 
styrventiler, mätventiler mm 
Kan importera effekter och radiator volym från Transwin. 

Transwin 4000 kr Transmissionsberäkning med radiatorval och årsenergiförbrukning. 
Ingår databas för radiatorer och konvektorer av flertal fabrikat. 

Mtrlwin 0 kr ingår i Roerwin, Transwin och Ljudwin. 
Program för att redigera eller skapa en databas för material. 

Rotwin 4000 kr Beräkning av riktad operativ temperatur. 
Ljudwin 4000 kr Beräkning av erforderlig ljuddämpning* i kanaler, väggars reduktionstal, 

erhållen ljudtrycksnivå utomhus från flera ljudkällor mm. 
Databas för använda luftdon och ljuddämpare skapas efterhand som dom 
används. 
* En fullständig ljudberäkning som tar hänsyn till rummets geometri och 
antal luftarmaturer och placering i rummet. (Det finns program som enbart 
räknar ljud från fläkt till don och anger ljudtrycksnivån i don, men då kan 
man hamna riktigt snett ljudmässigt om man inte kompletterar med 
handberäkning. Det kan lätt bli 10 dB(A) fel och det är mycket). 
 

Det finns två typer av licenser. PC eller Server. 
• För PC-licens placeras hårdvarulås för PC på den dator som program ska köras på. 
• För serverlicens tillkommer 2500 kr per licens. Ingen mängdrabatt. 

För detta alternativ har man en dator som går som server där hårdvarulåset för server sitter. 
Programmen anropar servern för att kontrollera giltig licens finns. 
Antal samtidiga användare per program bestäms av hur många licenser som köpts för de olika 
programmen. 

 
Hårdvarulås ersätts bara om de är trasiga. Det gamla hårdvarulåset skickas i retur och nytt erhålls på 
antingen garanti eller självkostnadspris. 
Förloras hårdvarulås genom stöld, brand eller annan förlust ersätts hårdvarulås via ert försäkringsbolag 
och nya licenser måste köpas. 
 
Titta gärna på hemsidan www.onsdata.se och hämta hem manualerna för att se vad programmen kan 
hjälpa till med. 
 
Vid köp av:  
3 licenser av samma program eller olika program erhålls 15% rabatt. 
4 licenser av samma program eller olika program erhålls 20% rabatt. 
5 eller fler licenser av samma program eller olika program erhålls 25% rabatt. 
 
I ovanstående priser ingår fria uppdateringar från ÖNs DATA’s hemsida www.onsdata.se samt fri 
support via mail ons.data@telia.com. 
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