Schneidermagazine - n° 46 - April 2011
Distributie

Gids voor laagspanningsverdeling 2011

Nieuwe gids voor
laagspanningsverdeling op komst
De nieuwe uitgave
van de “Gids voor
laagspannings
verdeling”, wordt
verwacht
tegen eind juli. In
eerste instantie
zal hij op internet
beschikbaar zijn.
De huidige versie
van dit onmisbaar
werkinstrument
voor de ontwerper
van elektrische
installaties,
dateert van het
jaar 2003 en
verdiende in een
nieuw kleedje te
worden gestoken.

Mee met zijn tijd
Er hebben zich sinds 2003 belangrijke
technische ontwikkelingen voorgedaan en
er werden tal van nieuwe en innovatieve
producten geïntroduceerd waarmee in de
nieuwe uitgave rekening zal gehouden
worden. Zo is er bijvoorbeeld de Compact
NSX, de eerste vermogensschakelaar
uitgerust met een Micrologic meeteenheid,
en de modulaire automaten Acti 9, die een
nieuwe referentie vormen op het gebied van
laagspanningsdistributie voor de beveiliging van
kringen. Ook de uiterlijke vormgeving zal een
cosmetische update krijgen met de invoering van
kleuren en de inpassing van productafbeeldingen
uit de catalogus laagspanningsmaterieel, de
logische en onontbeerlijke aanvulling van de
Gids voor laagspanningsverdeling.

Normconform projecteren
In de Gids laagspanningsverdeling, die tot doel
heeft ontwerpers te adviseren bij het kiezen
van optimale oplossingen om tot elektrische
installaties te komen die beantwoorden aan de
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normen, kunnen studieburelen, installateurs,
bordenbouwers, maar ook eindklanten, concrete
oplossingen vinden voor alle problemen die
zich kunnen stellen bij het uitwerken van hun
projecten.

Beroepssoftware van
Schneider Electric
Als bijkomende hulp bij het ontwerpen,
berekenen en uittekenen van elektrische
installaties, kunnen ontwerpers teruggrijpen
naar Ecodial Advance Calculation, de bekende
ontwerpsoftware voor laagspanningsinstallaties
van Schneider Electric. Deze Ecodial versie is
beschikbaar en biedt grote rekenkracht, maar is
zeer eenvoudig in gebruik. Met Ecodial Advance
Calculation kan één lijn, van transformator via
een onderverdeler naar een eindgroep worden
berekend. Ecodial Advance Calculation is te
verkrijgen via cd-rom met referentie EAC40BEL.
Bestaande gebruikers kunnen de nieuwe versie
gewoonweg downloaden.

In het kort
Nieuwe Gids voor
Laagspannings
verdeling op komst.
De bestaande versie
van 2003 werd
aangepast aan recente
technologische
innovaties.
Vanaf eind juli
beschikbaar op
internet.
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