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Nyt værktøj til beregning af tekniske
installationer
Schneider Electric lancerer online-værktøj til beregning af KNX-installationer,
føringsveje og Actassi datastik. Det sparer tid i beregningsfasen og kan generere
rapporter automatisk.
Det kan være en udfordring for el-installatører og rådgivende ingeniører at
beregne omfanget af el- og datainstallationer, når der skal afgives tilbud på
kontorbygninger. Nu bliver den udfordring mindre og meget mere
overkommelig, takket være et nyt værktøj fra Schneider Electric.

Beregningsprogrammet SE Calc samler Actassi Calc og KNX Calc i et og
samme værktøj, som nu også indeholder komplet database over føringsveje.
Det gør det hurtigt for både installatører og rådgivere at få overblik over
mængden af kabel og komponenter, der skal bruges til
bygningsinstallationer.
I SE Calc definerer brugeren en ny bygning med størrelse, antal etager og
antal rum, og derfra er det nemt at vælge de rigtige datakabler, føringsveje
og øvrige komponenter til installationen - og få detaljerede informationer om
de valgte produkter.
Lige så nemt er det at generere en rapport over projektet, komplet med
stykliste, der kan sendes til grossister eller integreres med et eksisterende
ordresystem. SE Calc er gratis og kan findes på www.schneiderelectric.com/secalc/dk.

Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider
Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn.
Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur,
industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i
løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det
kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel,
intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2012 opnåede de
over 140.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at
hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.
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