
Caneco BT V5.2 is een software voor de berekening van elektrische laagspannings‑ 
installaties en is hiermee Europees leider in zijn branche. 
De software is conform de internationale norm IEC maar daarenboven aangepast 
aan het Belgische AREI, de Nederlandse NEN1010, de Duitse VDE… 
Hij bepaalt, op de meest economische wijze, de kabels en schakelapparatuur en dit 
op basis van een multi fabrikant databank.  

Berekeningen en schematische voorstellingen voor 
elektrische laagspanningsinstallaties 

Economische berekening 
van kringen 
Met één druk op de knop hebt u de instelling, de kabel, de 
busbar, het onderbrekingsvermogen, de kabelweg berekend. 
Hierbij wordt rekening gehouden met:
3 De normatieve voorwaarden (AREI, NEN1010, VDE,…)
3 Stroombegrenzing, selectiviteit
3 Alle werkingscondities van de installatie (net,- nood, 

generatorbedrijf)
3 Gelijke verdeling van de belasting over de fasen 

Kies een software 
“berekeningen + schema’s”

Drie hulpmiddelen bij het 
berekenen van de kringen 

De drie hulpmiddelen zijn:

3 Een eendraadschema van het geheel van 
de installatie

3 Snelle toegang tot de details van iedere 
kring

3 Handige knip en plakfuncties

 
Rapport-vormen

3 Kies een Caneco rapportvorm.
3 Voeg de bladzijden toe die u hebt gemaakt in AutoCAD, WORD,...
3 Printen...
3 Exporteren in formaat DXF en DWG indien gewenst 

Rapport van de berekening:
• per kring wordt aangegeven 

conform of niet conform met 
de reden van niet conform zijn. 

3 De nieuwe functionaliteit van de eendraadschema’s in de versie 5.2 
maakt van Caneco BT de enige die het label “berekeningen en schema’s” 
waard is.

3 Kies een schematische voorstelling van een kring uit de Caneco BT 
bibliotheek voor zowel vermogenkring als stuurkring.

3 U kan stijlen uit de bibliotheek aanpassen of eigen stijlen toevoegen.
3 Bij de berekening van de kringen zal automatisch de meest economische 

oplossing worden gekozen.
3 Klemmen, apparatuur, fasen, aardingen worden automatisch  getekend 

en genummerd.
3 Behandel al de kringen van uw project 

Algemeen 
eendraadschema 

Resultaat van de berekening:
• om goed te begrijpen waarom 

welke sectie van kabel, beveiligings-
orgaan,... werd gekozen.

• om de selectiviteitgrenzen of 
stroombegrenzing te kennen.

Boomstructuur van uw project: langs deze 
weg hebt u onmiddellijke toegang tot het 
diepste punt van de installatie 
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Steekkaart 
berekeningen

Eendraadschema’s 
verdeler

Overzichtslijsten 
Type beveiligingen
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Waarom kiezen voor Caneco BT ?

Het maken van schema’s en berekeningen met één software
3 Vermijdt het niet conform zijn, die voor 80% voorkomen in de eindkringen.
3 Win 30% studietijd in het maken van ééndraadschema’s en berekeningen.
3 Berekeningen zijn conform de geldende installatievoorschriften
3 Vermijdt overschrijffouten.
3 Directe keuze van de juiste en meest economische beveiligingen.
3 Berekening en controle van de kringen in relatie tot de afname van de verbruikers.

Veiligheid, snelheid en betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van de software samen met de toegankelijke gebruiksinterface en de uitgebreide dossiermogelijkheden 
maken van Caneco BT de nummer één op de markt. De grondigheid waarmee de berekeningen worden gemaakt (verdeling tussen 
fasen, de vermogenbalans van de uitrusting in zijn verschillende werkingstoestanden, stroombegrenzing en selectiviteit tussen 
vermogenschakelaars, zekeringen -vermogenschakelaars, vermogenschakelaars -zekeringen, de backup beveiliging van lastscheiding 
-schakelaars), maakt van Caneco BT de enige in zijn soort die elektrische installaties zo compleet kan behandelen.

Marktpositie van Caneco BT
Gebruikt door zeer veel installatiebedrijven en erkend door beroepsverenigingen. Sommige eindgebruikers verplichten zelfs het 
gebruik ervan bij de berekening van hun elektrische installatie. Caneco is de meest gebruikte software in Frankrijk en in Europa: 3.000 
licenties in Frankrijk, 2.500 in Europa, 7.000 licenties die door fabrikanten van schakelmateriaal werden besteld. Meer dan 80 % der 
nieuwe installaties in Frankrijk worden ontworpen met Caneco. Zijn plaats wordt nog versterkt door de volledige onafhankelijkheid 
van Alpi ten opzichte van fabrikanten en keuringsorganismen.

Bijkomende diensten van hoge kwaliteit
In de twintig jaar van zijn bestaan heeft ALPI zich opgeworpen als de raadgever van alle elektriciens. Zijn diensten van telefonische 
bijstand gebeuren door specialisten die de software , de normen en de toestellen kennen Zijn instructeurs verschaffen vorming niet 
enkel over de software, maar ook over normering (AREI, NEN1010, IEC 439, IEC 947,IEC 364).

Voor wie is het bestemd ?
3 Voor de specialisten van laagspanningsverdeling, de adviesbureaus, installateurs en paneelbouwers.
3 Voor de verantwoordelijken van nieuwe installaties en voor de onderhoudsdiensten die zorgen voor de uitbating van de 

installatie.

Complementaire software

Updates en onderhoud

Onderhoud via jaarcontract dat eveneens telefonische bijstand bevat. Update van de software in functie van de evolutie der normen 
en het bijwerken van de gegevensbank van fabrikanten.

Opleidingen

Voor een goed gebruik van Caneco wordt een basisopleiding van 2 dagen aanbevolen. 

Minimaal aanbevolen configuratie

Windowsomgeving NT SP6, 2000, XP
Processor type Pentium III
RAM geheugen: 256 Mb
Harde schijf: 100 Mb
Schermresolutie: 1024 x 768
Bescherming door elektronische sleutel (parallelle poort of USB)
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Distributie:

Electriciti België
www.electriciti.be
Schooldreef 60C • 9050 Gentbrugge
Tel +32 (0)9 231 03 40
Email: info@electricti.be

Electriciti Nederland
www.electriciti.nl
Past. Aldenhuijsenstraat 20 • 5671 GS Nuenen
Tel +31 (0)40 284 61 50
E‑mail: info@electriciti.nl
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