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S E R V I C E
Ecodial

H

et is vandaag compleet zinloos geworden laagspannings
installaties nog met de hand te berekenen. De computer kan dit
veel beter. De nieuwe Windows-uitvoering van het door velen
gewaardeerde softwarepakket Ecodial (versie 3.15) is af ! Met zijn
ongeëvenaarde prestaties en grote gebruiksvriendelijheid kunt u

nu nog sneller projecteren, correctere resultaten bekomen en flexibeler
interveniëren indien nodig. Het intekenformulier en demo-diskette worden
u toegestuurd zodra wij uw antwoordkaart ontvangen.

Nog meer troeven…
Grote eindgebruikers, studiebureaus en instal
lateurs hebben gedurende vele jaren dankbaar
gebruik gemaakt van Ecodial 2, de onmisbare
ontwerpsoftware voor het snel projecteren van
laagspanningsinstallaties. De gloednieuwe ver
sie 3.15 van dit softwarepakket doorbreekt niet
alleen de beperkingen eigen aan iedere Dossoftware, maar biedt bovendien de mogelijkheid
uw productiviteit sterk op te drijven. Dankzij een
hele reeks nieuwe en uiterst nuttige functies kan
Ecodial 3.15 uw concurrentiepositie nu nog ge
voelig versterken.
De berekeningen gebeuren in een oogwenk ter
wijl u op het scherm met Windows interface het
eendraadsschema en al de gegevens kunt afle
zen. Niet alleen betekent de daarmee gepaard
gaande tijdwinst een voordeel van onschatbare
waarde ten opzichte van uw mededingers op de
markt, uw project is bovendien van de eerste
keer uitgevoerd met de correct berekende com
ponenten. De informatie op het scherm verwijst
direct naar de producten in de laatste cataloog
laagspanningsmateriaal van Merlin Gerin. Moet
uw project aan specifieke eisen voldoen of wenst
u er veranderingen in aan te brengen, dan kunt
u op elk ogenblik de nieuwe parameters invoe
ren en het project wordt in enkele seconden her
rekend.
Schneider Electric wenst U, trouwe Ecodial-ge
bruiker, met een speciale lanceringsactie en een
unieke service in de gelegenheid te stellen zich
met deze versie uit te rusten. Natuurlijk staat deze
software eveneens ter beschikking van nieuwe
klanten die hun geïnformatiseerde projectafde

ling wensen te moderniseren. Ecodial 3.15 is
namelijk dé nieuwe referentie voor het ontwer
pen van laagspanningsinstallaties.

Een sterke persoonlijkheid
• Een volledig herziene software.
• Helemaal compatibel met Windows 3.11,
95, 98, NT.
• Een ongeëvenaarde ergonomie aangepast
aan uw voorkeuren.
• Een grotere soepelheid.
• Een perfecte stabiliteit.
• Absoluut betrouwbaar dankzij
de interactiviteit tussen het schema
en de berekeningen.
• Een opgedreven productiviteit dankzij
nieuwe functies:
- Personalisering van de dossiers.
- Afdrukken en exporteren van dossiers in
diverse formaten.
- Realisatie van plannen.
- Visualisering van curven.
- Constante weergave van de resultaten.
• De garantie van conformiteit met de
Cenelec normen.
• Een evolutief ontwerp.
• Een enkele tweetalige versie
Nederlands / Frans.
• Continuïteit ten opzichte van de gewoonten
aangenomen met Ecodial 2

Een prachtig Promotiepakket met
de basis-cd van Ecodial 3.15.
Deze basisversie is in dit pakket aangevuld met
vier (4) bijkomende modules voor het opstellen

van de vermogenbalans, curven en selectiviteit,
motorstarters, beveiliging met smeltveiligheden.

Ontdek de volledige kracht van het
nieuwe pakket…
Inbegrepen is ook de opleiding Ecodial 3.15 van
één dag voor één persoon in een van onze re
gionale centra. Zij is onmisbaar om alle functies
te ontdekken en om het pakket maximaal te doen
renderen. De kalender van de opleidingen wordt
u toegestuurd van zodra wij uw intekenformu
lier ontvangen hebben. En daarbovenop ont
vangt u een abonnement van een jaar op onze
nieuwe informatica helpdesk. Dit treedt in wer
king vanaf de levering van uw software.

… en ervaar zelf wat Ecodial 3.15
voor u kan doen.
De enige voorwaarde om er gebruik van te kun
nen maken is dat u nu (of uiterlijk voor
15/10/1999) de antwoordkaart terugstuurt zo
dat wij u het intekenformulier en demo-diskette
kunnen laten geworden. De leveringen en in
schrijvingen voor de opleidingen worden gere
geld volgens FIFO-principe (first in, first out). De
eerste intekeningen zullen dus eerst bediend
worden. ■
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Voor meer informatie, kruis Ecodial aan
op de antwoordkaart
van het hierbijgevoegde postblad

Technische opleidin
gen via Technische
Scholen !
Het Opleidingscentrum Campus van Schnei
der Electric zal binnenkort (oktober-novem
ber) aangepaste vormingen organiseren voor
-installateurs-elektriciens (zelfstandigen of
kleine bedrijven) in verschillende technische
scholen.
Volgende twee thema’s zullen aan bod komen :
• Het motor-vertrek: Referentie E1 (te Kortrijk,
Antwerpen)
• De laagspanningsvermogenschakelaar in
kast: Referentie E2 (te Brugge, Hasselt)
De cursussen (theorie + praktijk) zullen plaats
hebben op 4 of 5 zaterdagen (naargelang de
gekozen cursus).

