
Algemeen: 
U wenst meer inzicht te verwerven in het gebruik van de soft-
ware caneco BT. In het bijzonder in de aspecten van stroombe-
grenzing en selectiviteit. 
 
Lesgever: 
Hans Van Droogenbroeck is afgestudeerd als Ind.Ing. en is 16 
jaar werkzaam geweest bij de constructeurs GE en Moeller 
Electric. 
Hierdoor heeft hij  veel praktische ervaring opgedaan wat duide-
lijk naar voorkomt in de opleiding.  

 Caneco BT opleiding voor gevorderden 

 

Werd gecertificeerd door: 

Prijzen : 
€ 450 per deelnemer (Excl. BTW) 
 
KMO subsidieaanvraag  
- totaal aantal lesuren  : 7u 
- het subsidiebedrag  : € 450  
- ons herkenningsnummer : DV.O214927 

Doelgroep: 
Met de opleiding richten we ons in de eerste plaats 
tot hen die reeds goed overweg kunnen met  
Caneco BT en die meer inzicht willen verwerven in 
de hieronder genoemde thema’s. 
 
Het aantal praktische oefeningen is beperkt.  
Er wordt veel inzichtelijke informatie versterkt die u 
moeten toelaten de resultaten van een berekening 
beter te doorgronden. 

Dagindeling:  

- van 9u tot 17u00 

 Inhoud van de opleiding 

Inbegrepen:  

 Opleiding 

 naslagwerk op papier en elektronisch 

 Lunch 

 alle accommodatie inclusief  PC  

Datums en inschrijven : Zie www.electricti.be/education 

Locatie: Oudenaarde/Antwerpen en Genk 

Op aanvraag verzorgen we ook een opleiding op maat al dan niet in uw burelen.  
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 Herhaling in het inzicht van de verschillende berekeningscriteria  

 Filiatie – Associatie  
Uiteenzetting werkingsprincipe  
Benadering op basis van limitatiecurves en op basis van testresultaten van Fabricanten.  
Toepassing in het programma aan de hand van een oefening. 

 Selectiviteit  
Theoretische uiteenzetting stroom-, tijdsselectivitiet, Natuurlijke en Energetische selectiviteit.  
Toepassing in het programma Caneco BT  

 Gebruik van lastscheidingsschakelaars 

 Opbouw van Net- Noodsituaties en UPS systemen. 


