
Algemeen: 
U wenst te leren werken met de software Caneco BT en wenst 
tevens een inzicht te verwerven in de criteria die van belang zijn 
bij het berekenen van een elektrische installatie.  
De opleiding bestaat deels uit een theoretische introductie en 
deels uit een aantal praktische oefeningen die aan de hand van 
de software Caneco BT worden uitgewerkt.  
 
Lesgevers: 
Rudy Van Barel voor dag 1 en 2 
Hans Van Droogenbroeck voor dag 3 
 
Rudy Van Barel heeft 20 jaar ervaring als inspecteur bij AIB Vin-
çotte 
Hans Van Droogenbroeck is afgestudeerd als Ind.Ing. en is 16 
jaar werkzaam geweest bij de constructeurs GE en Moeller 
Electric. 
Beiden hebben doorheen hun loopbaan veel praktische ervaring 
opgedaan wat duidelijk naar voorkomt in de opleiding.  

 Cursus Kabel– en Kortsluitberekeningen met Caneco BT 

 

Werd gecertificeerd door: 

Prijzen : 
€ 1.500 per deelnemer (Excl. BTW) 
 
KMO subsidieaanvraag  
- totaal aantal lesuren  : 21u 
- het subsidiebedrag  : € 1.500  
- ons herkenningsnummer : DV.O214927 

Doelgroep: 
Met de opleiding richten we ons in de eerste plaats 
tot hen die caneco BT aangekocht hebben. 
 
Zij die in aanraking komen met het ontwerpen, be-
rekenen van elektrische installaties.  
U bent werkzaam bij een installateur, studiebureel 
en bent verantwoordelijke voor de juiste keuze van 
de beveiligingen en de kabels. 
 
De opleiding is tevens interessant voor hen die 
verantwoordelijk zijn voor de uitbating van een in-
stallatie en die er moeten op toe zien dat de instal-
latie correct werd uitgevoerd.  

Dagindeling:  

- van 9u tot 17u00 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 

> Algemeenheden  
   & basisinstellingen 
> Opbouw van een schema 
> Definitie van de bron 
> Definitie van een kring 

>De criteria  
  Nominale stroom 
  Kortsluiting 
  Indirect aanrakingsgevaar 
  Spanningsval 
>Aanmaak afdrukdossier 
 

> Criteria anders bekeken 
> Filiatie 
> Selectiviteit 
> Net-Nood situaties en UPS 

 Driedaagse opleiding Caneco BT 

Inbegrepen:  

-    opleiding 
-    naslagwerk op papier en elektronisch 
-    testversie gedurende 1 maand voor hen die geen  
     Caneco BT hebben aangekocht  
-    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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