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PROFESSIONEL SOFTWAREPAKKE

SEE Calculation er en professionel so� warepakke 
til design, dimensionering og verifikation af alle 
typer af elektriske lavspændingsinstallationer 
i overensstemmelse med IEC60364.

SEE Calculation intuitivt, tilgængelig, hurtigt og nemt:
• Beregning af kabelkvadrat;
• Beregning af spændingsfald;
• Beregning af forsynings- og sikringsstørrelse;
• Beregning af kortslutningsstrømme;
• Beregning af temperaturstigninger;
• Dimensionering af beskyttelse mod 

indirekte berøring (BIB).

EASY-TO-USE

Det ideale so� ware, selvom det ikke bruges o� e.

Særdeles brugervenlig og intuitiv. SEE Calculation holder 
brugeren i hånden igennem de nødvendige trin, for at definere 
og dokumentere projektet. Og tilbyder en veldefineret og et 
brugervenligt hjælpe-system.

SEE Calculation giver mulighed for forskellige løsninger der 
klarlægger den bedste tekniske og økonomiske løsning, til 
implementering. 

Brugeren følger designprocessen i real-time i 
oversigtsdiagrammet, som genereres automatisk, i takt med 
at input værdierne valideres. Oversigtsdiagrammet kan også 
bruges til at kopiere, flytte eller sorterer strømkredsene. Ét-
stregsdiagrammet genereres automatisk, og kan færdiggøres 
via symbolbiblioteket med standardsymboler.

Redigering via oversigtsdiagram viewet, sparer tid ved 
muligheden for at tilgå alle strømkreds simultant, og derfra 
redigere egenskaberne uden behov for at gennemgå wizarden. 
Copy/paste funktionerne muliggøre nem regenerering af 
strømkredse, der bruges regelmæssigt.

OPFYLDER IEC 60364

Udviklet til at håndtere gældende 
internationale standarder og krav.

SEE Calculation udfører beregninger, automatisk generering af 
oversigtsdiagrammer og ét-stregsdiagrammer, samt genererer 
et komplet overensstemmelsesrapport indeholdende alle 
disse elementer.

IGE+XAOSEE Calculation



PÅLIDELIG

SEE Calculation giver brugeren mulighed for at vælge fra 
bekræ	 ede standardværdier. Arbejdsprocesserne er linkede 
for at sikre et design der altid overholder IEC 60364 standard 
regler. Når resultatet af en beregning indikere at den ikke er 
kompatible  med standarden, bliver brugeren guidet til den 
rigtige mulige løsning.

KOMPLET OG EFFEKTIV

SEE Calculation er designet til hurtigt og e� ektivt at håndtere 
alle typer af lavspændingsinstallationer, op til 1000V, uanset 
kompleksiteten. Den beregner ledertværsnit, spændingsfald, 
kortslutningsstrømme, dimensionering af forsyning og 
beskyttelsesindretninger, mm.

SEE Calculation håndterer også dimensionering, med discipliner 
som:  Valg af koblingsudstyr, Selektivitet & kaskadekobling,
ATEX, Korslutningsberegninger med valgbar IK-niveau.

ÅBEN

SEE Calculation leveres indeholdende en database med mange 
producenter (ABB, Gewiss, Hager, Legrand, Moeller, Schneider 
Electric, Siemens og mange flere), indeholdende der løbende 
opdateres og indeholder mere end 23000 typer. Databasen 
kan redigeres af brugeren. Diagrammer der genereres i SEE 
Calculation kan eksporteres til DXF.

TILPASNINGSKLAR

Udviklet til designere af el-distributions systemer for 
industri- og beboelsesbygninger. SEE Calculation bruges 
af ingeniør- og el-installatørfirmaer samt til vedligehold af 
bygningsejere. SEE Calculation kan nemt tilpasses den enkelte 
bruger. En brugertilpasningsfil giver mulighed for forskellige 
arbejdspræferencer (producent af komponenter, maks 
kabeltværsnit, præsentation af publiserede dokumenter, mm.)

IGE+XAOSEE Calculation



SEE Calculation funktioner
Intuitivt bruger interface

Samtidig visning af egenskabs input felter, og oversigtsdiagrammet

Redigerbart ét’stregsdiagram

E� ektbehov, beregnet

Beregningsnoter og resumé

Database med mange producenter og mere end 23000 typer

Tilføj eller ændre beskyttelsesegenskaber

Eksport et-stregsdiagram til DXF (AutoCAD)

Eksport strømkredskarakteristik til en database eller et regneark (Excel, Access)

Kompatibelt med Windows 7, 8 og 10 i både 32 og 64 bit versioner

Mulighed for netværksinstallation

Mulighed for internet licensering

BEREGNINGSPARAMETRE DER BLA. KAN BRUGES

Selektivitet mellem beskyttelsesudstyr

Beskyttelse med Kaskadekobling / Back-up

Back-up forsyning

BEREGNINGSFORHOLD

Eksplosionsfarlige områder (ATEX)

International standard IEC 60364

CENELEC TR 50-480

Kortslutnings- og -spændingsfalds-beregninger fra oplyst kortslutningsniveau (Ik) 

Beregning fra o� entlig forsyning (overvåget strømkilde)

Beregning til boliginstallation (begrænset e� ekt)

Enkeltleder og flerleder kabler op til 630 mm2 

Ledere op til 630mm2

INSTALLATION

TN (TN-S og TN-C), IT, TT Systemjording

Hensyn til 3. harmoniske spændinger

Strømsystemer og ledningssystemer

KARAKTERISTIKA

Forsyningsspænding op til 1000V

Spændingsfaldsberegning med foruddefineret maksimal værdi

Hjælp for problemløsning

Beregning fasekompensering 

Copy / paste fra en installation til en anden
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