
Professionele kabelberekening op Windows® 
Geleverd sinds 1991 en geheel onafhankelijk van fabricaten van Kabels en Automaten

  Mini
Een gratis online tool: www.ikabelberekening.nl, voor een indicatieve berekening.

  Light versie
De light versie is met name voor de kleine installateurs. Het berekent een enkele afgaande verbruiker, maar 
wel met alle facetten en databasen.
Inclusief module voor de CPR brand- en rookklasse.                                                                                                        

  Advanced versie
De Advanced versie heeft diverse aanvullende opties, 
zoals selectiviteit, en is uitbreidbaar met:

▪ Transformator- en middenspanning berekening, 

▪ Verdeelnet, (kabellijst, energiebalans, single line, I/O lijst),

▪ Stamkabelberekening,
▪ Schakelkast en transformatorcel ventilatie,
▪ PV installatie bekabeling.

                                                                    
  Berekening uitbesteden

Een berekening per E-mail laten doen is ook mogelijk. Daarvoor vragen wij vanaf € 65,- per berekening. 

  Cursus
Op uw verzoek kunnen wij een cursus kabelberekening geven.

1/14

- Selectie ontwerpstroom of motorasvermogen incl. wijze van aanlopen,
- Selectie van het type automaat of smelt-zekering uit de database,
- Keuze goot, ladderbaan of in de grond volgens de norm,
- Kortsluitlengte afh. van het type beveiliging, kabeltemperatuur etc.,
- Hogere harmonischen,
- Selectiviteit instelbaar gedeeltelijk of volledig en grafisch weergegeven,
- Doorsnede automatisch van 0,25 tot 2500 mm2 en 1 tot 10 parallel,
- Module voor: netwerkberekening incl. selectiviteit,
- Module voor: Stamkabel met aftakkingen als aparte module verkrijgbaar.

Sandker Elektrosoftware
Nijverheidsweg 32
3931CX Woudenberg
KvK nr 32122919
www.kabelberekening.com
Tel: 0031 (0)616594281

Duitsland:
Hammer Straße 39,
48153 Münster

www.KABELberekening.com



  LIGHT VERSIE

Eenvoudige goedkope versie, maar toch met alle aspecten van de kabelberekening.

  Aanloopvoorziening
Keuze uit diverse soorten van belasting: statisch in A of kW, aanloop of inschakelstroom, motorvermogen, 
freq.omvormer, softstarter, ster-driehoek, etc. De aanlooptijd instelbaar.

  Smeltzekeringen en automaten
Het programma kan   worden geleverd met een groot aantal
smeltzekeringen en automaten:

▪ Smeltzekeringen volgens IEC,

▪ Normkarakteristieken zoals de B,C,D,

▪ Vermogensautomaten, MCCB, ACB's,

▪ Voor openbare verlichting de Pro-tec,

▪ Inverse thermische conform IEC 60255-3,

▪ Voor motoren de NEMA thermische trip,

▪ Diverse fabrikaten.

  Kabelsoorten
Behalve XLPE, PVC en rubber, zijn ook de coderingen voor Draka,
VDE, Cenelec, etc. opgenomen. Tevens zijn middenspanningska-
bels opgenomen.
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Licentie:
Het programma is geschikt voor zo-
wel stand-alone als een netwerk 
omgeving en heeft geen beperkin-
gen in jaarlijkse licenties. Het pro-
gramma kent dan ook geen dong-
le.

Verkoopprijs vanaf 165 euro, exclu-
sief de uitgebreide database met 
een groot aantal karakteristieken 
van smelt-zekeringen en automa-
ten, en een database van vele 
soorten kabels, met zowel Neder-
landse als internationale codering.



  ADVANCED VERSIE

De Advanced geeft diverse extra’s in aanvulling op de light versie.

 Door gebruik van Kleuren wordt de gebruiker verder begeleid in de verschillende vensters. 

  De advanced heeft de volgende opties t.o.v. de Light versie
▪ Wissel- en gelijkspanning, en spanning vrij instelbaar
▪ Inclusief complete lijst van kabelsoorten en beveiligingstoestellen
▪ Selektiviteitsberekening,
▪ Instelbaar kortsluitvermogen  (kan ook worden berekend uit de transformatormodule),
▪ Meerdere subverdelers in de voeding waardoor lagere kortsluitwaarde,
▪ andere netfrequenties en 50/60Hz motoren,
▪ Dubbele kabel legwijze i.v.m. de thermische maximale belasting,
▪ ECO en EMV (economisch meest voordelig) berekening,
▪ Is inclusief printen en bestandsbeheer,
▪ Kabeltype AWG voor de Amerikaanse markt,                                                                                                             
▪ Diverse zoals krachten tussen twee geleiders, pompvermogen, vloeistof-leidingverlies, licht- en ge -

luidsdruk-berekening.

  Daarnaast kunnen bij de Advanced diverse modulen worden bijbesteld
K Zelf definieerbare karakteristieken van automaten en tevens van kabelconstructies,
T Middenspanning- en Transformatorberekening,                                                                                           
S Stamkabel voor bijv. Lichtmasten (OV openbare verlichting),
LK Verdeelnet: Kabellijst,
LE Verdeelnet: Energiebalans,
LS Verdeelnet: DXF tekening, single line,
LM Verdeelnet: DXF tekening, MCC front,
LIO Verdeelnet: I/O lijst,
LSP Instrument specificatiebladen
V Ventilatie voor schakelkasten en transformatorruimte,
PV PV array bekabeling.                                                                                      
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  Selectiviteit
Om de selectiviteit te bepalen kan de gebruiker een
tweede beveiliging opgeven welke stroomopwaarts
vòòr de beveiliging van de afgaande kabel is gescha-

keld. Zoals ook in de light versie bepaalt Kabel++ de
grootte van de directe beveiliging (smeltpatroon of
automaat met of zonder aardlek en thermische en
magnetische instelling) van de motor. Selectiviteit
wordt  bepaald tussen de directe beveilig en de voor-
gaande beveiliging, rekening houdend met de kort-
sluitstroom.

De grafieken van zowel de hoofd als de directe beveili-
gingen worden grafisch weergegeven waarbij de nominale-, motorstart- en kortsluitstroom worden weerge -
geven. Alleen in de advanced versie.

De vuistregel van twee stappen die alleen van toepassing is voor de meeste smeltveiligheden hanteert Ka -
bel++ dus niet.

  Kortsluitlengte
De grafieken gebruikt Kabel++ ook om de kortsluitlengte te berekenen. Benaderingsformules worden niet 
gebruikt. Hierdoor wordt de kortsluitlengte nauwkeuriger bepaald, maar geeft dit ook de mogelijkheid om 
parameters te variëren. De kortsluitstroom is ook nodig in de selectiviteitsberekening indien voor volledige 
selectiviteit wordt gekozen.

  Onderstations
Te selecteren indien een onderstation de te berekenen kabel voedt. De kortsluitlengte wordt dan sterk beïn -
vloed door de demping in de voedingskabel naar dat onderstation. Ook de selectiviteitsberekening wordt er 
door beïnvloed (verbeterd). De toename in  spanningsverlies tijdens aanlopen van een motor wordt even -
eens  gecontroleerd.

  ECO en EMV
Zoeken naar de optimale kabeldoorsnede, namelijk de kabelinvestering afgezet tegen het 
energieverbruik over de afschrijving van de kabel. Tevens zoeken naar de Economisch 
meest voordelige (EMV) oplossing bij wisselende belasting.

Ook kan de optimale kabeldoorsnede gezocht worden op basis van de laagste CO2 belasting op de omge-

ving, d.w.z. de CO2 belasting tijdens productie en trans port en tijdens het gebruik.

  Brand en Rookklasse volgens CPR
Middels een invulformulier wordt bij elke berekening de klasse afgedrukt in het berekeningsresultaat.

  Kabeltype AWG
Door de keuze AWG te maken maakt KABEL++ een conversie van de metrische mm 2 kabel en wordt de door-
snede in AWG kabelcodering gemeld. Nodig voor de Amerikaanse markt.

  Stepup transformator
In sommige gevallen wordt bij lange kabellengten en grote vermogen gebruik gemaakt van een stepup  
transformator om op kabelkosten te besparen. Alleen in de advanced versie.
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  Diverse berekeningstools
Pompvermogen, leidingverlies, lichtsterkte, zonnepaneel, geluidsdruk. Alleen in de advanced versie.

  Functiebehoud
Kabels voor functie behoud moeten ook tijdens brand hun functie kunnen blijven uitvoeren.

  Gelijkspanning
Bij gelijkspanning is de maximale stroombelasting iets afwijkend als voor wisselspanning.

Een automaat heeft ook een afwijkend gedrag. Kabel++ past de karakteristiek automatisch aan als een AC 
automaat in DC wordt toegepast. Daarnaast is het rendement van een gelijkstroommotor standaard anders 
in vergelijking met AC, en als derde te noemen verschil is dat een parasitaire stroomcomponent niet aanwe -
zig is.

  Levensduur
Soms wordt een installatie uitgelegd voor een kortere levensduur, bijvoorbeeld 30 jaar. Kabel++ kan hier -
mee in de berekening rekening houden, maar geeft de verwachtte levensduur ook weer in de afdruk.

  Intermitterend bedrijf
Veel kabels worden niet continu bedreven, maar hebben een cyclische belasting. Dit beïnvloed de levens -
duur, kan een hogere belasting voor kabels in de grond toestaan en is van toepassing op schepen.

  Keuze 50/60 Hz
De netfrequentie kan nu worden gekozen. Elke andere willekeurige frequentie overigens ook.
De standaard motor-as vermogens zijn afhankelijk van de gekozen frequentie. Nodig voor o.a. de Ameri -
kaanse markt. Andere frequenties kunnen ook worden gekozen, doch de standaard motorvermogens zijn al -
leen 50 en 60 Hz. De kabelberekening houdt wel rekening met hogere frequenties. De invloed van hogere 
frequenties is met name bij lange kabellengten merkbaar.

  Warmte weerstand bij kabels in de grond
De warmteweerstand in K.m/W is altijd moeilijk te bepalen, maar:

5/14



  MODULE  TRANSFORMATOR

(kan bij de Advanced versie aanvullend worden besteld)

  Doel
▪ Berekeningen van de grootte van uw transformator aan de hand van een door u op te geven vermo -

gen of uit het vermogen dat de netwerkmodule berekent.
▪ Berekenen van de middenspanningskabel.
▪ Berekenen van Generatorvermogens.

  Middenspanningskabel
De kabeldoorsnede wordt bepaald door het transformatorvermogen dan wel extern vermogen en uiteraard 
spanningsverlies, kortsluitlengte, selectiviteit en netkortsluitvermogen.

  Transformator
De grootte wordt bepaald door een op te geven gelijktijdig vermogen dan wel de energiebalans uit de net -
werkmodule.
De grootte wordt bepaald door een op te geven gelijktijdig vermogen dan wel de energiebalans uit de net -
werkmodule.

  Generator
Een generator kan het kortsluitvermogen van het railsysteem in de
verdeler verhogen.

  Selectiviteit
De selectiviteit tussen de transformatorbeveiliging en de midden-
spanningsbeveiligingen worden afhankelijk van uw instelling meege-
nomen. Tevens wordt de selectiviteit t.o.v de afgaande kabel, de
stamkabel of de netwerkmodule meegenomen.

  Laagspanningsverdeler
De thermische stroomwaarde en de lange en korte duur kortsluit-
stroomwaarde worden berekend a.d.h.v. de middenspanning en trafo-impedanties. Tevens wordt de trans -
formatorkabel berekend, evt. ecologisch.
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  MODULE NETWERK

(kan bij de Advanced versie aanvullend worden besteld)

  Doel
▪ Doorrekenen van een grondschema.,

▪ Kabeldoorsnede van alle aangesloten kabels,
▪ inclusief volledige onderlinge selectiviteit.

  Invoertabel
Invoer is niet grafisch, maar gewoon een simpele verbruikerslijst, typt lekker snel. Ook te importeren uit uw
P&ID systeem bijvoorbeeld via CSV (comma delimited values, Excell).

Tot 2000 afgaande velden, maximaal 100 schakelkasten verdeeld over een hoofd-verdeler en tot drie ni -
veaus van verdelers.

  Onder Netwerk vallen meerdere modulen namelijk

- Kabellijst (LK)

Van elke kabel uit de lijst wordt de ont-
werpstroom, de grootte van de beveili-
ging en de kabeldoorsnede berekend.
Eveneens wordt dan de hoofdbeveiliging
geselecteerd en de doorsnede van de
hoofdvoedingskabel berekend. 
Tijdens het bepalen van de hoofdbeveili-
ging wordt tevens een totaal telling ge-
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daan voor het vermogen en kan de transformator worden geselecteerd en welke dan vervolgens ge -
koppeld kan worden met de kabellijst. Tot slotte worden de doorsneden van de benodigde kabelgo -
ten berekend voor twee trajectdelen.

- Energiebalans (LE)

Berekening van de energiebalans. Tevens wordt een schatting berekend van de afmetingen van de 
laagspanningsverdeling, incl. de bijbehorende besturingskast. De warmte-uitstraling wordt berekend
zodat hiermee de airco kan worden bepaald, 

- Single line schema per verdeler of voor alle verdelers in één schema (LS)
Het grondschema wordt getekend. Van elke verbruiker wordt een motor- resp. voedingsgroep in het
schema getekend. De tekening wordt gegenereerd als DXF. 

- Vooraanzicht per verdeler. (LM)
Het front van het MCC paneel wordt getekend. Van elke verbruiker uit de lijst wordt een motorlade 
of afgaand voedingsveld in een MCC indeling getekend. De tekening wordt gegenereerd als DXF, en 
kan in onder meer Autocad worden ingelezen. 

- I/O lijst (LIO)

Aan de hand van een template en de ingevoerde tabel wordt een I/O lijst gegenereerd t.b.v. de ver -
dere engineering van uw PLC en SCADA engineering. De lijst wordt gegenereerd als CSV en kan in 
onder meer Excell worden ingelezen en eventueel verder worden bewerkt. 
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                 MODULE STAMKABEL

(kan bij de Advanced versie
     aanvullend worden besteld)

  Doel
Stamkabel met aftakkingen, 
bijvoorbeeld te gebruiken voor:

▪ Openbare verlichting langs snelwegen,

▪ bronpompen in puttenveld,

▪ recreatiepark met vakantiehuisjes,

▪ windmolens op een enkele voedingskabel.

  Schematisch:

Een module om een kabelstreng met aftakkingen door te rekenen. Het programma verdeelt hierbij het 
spanningsverlies zodanig dat een optimale, lees economisch meest gunstig, doorsnede wordt gekozen. 
Tot 55 aftakkingen kunnen op de stamkabel worden aangesloten. De lengte van de aftakkingen kan overi -
gens ook worden ingegeven met een zekere lengte.

De gebruiker kan kiezen voor het optimaliseren in doorsnede van de kabelstukken, d.w.z. :
- voor het zoveel mogelijke toepassen van gelijke doorsnede, door het toegestane maximale span -

ningsverlies ongelijk te verdelen;
- of voor verjongen naarmate de afnemers verder weg liggen en de stroomdoorgang dus lager is en 

dus minder spanningsverlies en belasting en dus een kleinere doorsnede mogelijk.

De kortsluitlengte kan worden verbeterd door het aanvinken van een ondersteunende aarde halverwege.
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  Lichtmasten langs de verkeersweg

Er loopt weliswaar een 3 fase kabel langs alle lichtmasten, maar de lampen worden één fa -
sig aangesloten. Het betreft dan dus enkelfasige voeding voor elke lichtmast. Ook kan 
worden gekozen voor 400V lampen die tussen twee fasen worden aangesloten.

  Bronpompenveld

Een bronpompen veld voor het oppompen van grondwater voor bijvoorbeeld een drinkwater 
voorziening.
Een stamkabel loopt langs alle bronpompen in het veld. De kabel is driefasig en er worden drie 
fase motoren op aangesloten.
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  ENERGIEVOORZIENING IN EEN WOONWIJK

Modulen kunnen aan elkaar worden gekoppeld:

  Bijvoorbeeld
Combinatie van de modulen Transformator + Netwerk + Stamkabel
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  MODULE PV ARRAY BEKABELING

(kan bij de Advanced versie aanvullend worden besteld)

  Doel
Doorrekenen van:

- de doorsnede DC kabels tussen de panelen en de omvormer,

- bepalen of beveiligingen en overspanningsbeveiliging nodig is,

- rekening houdend met retourstromen,

- tot maximaal 36 stringen,

- keuze kabel naar de stringen als stamkabel of als een kabel per string aangesloten op de tracker,

- met op zonder optimizer,

- met of zonder micro omvormers.
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  MODULE  VENTILATIE

(kan aanvullend worden besteld bij zowel de Light als de Advanced versie)

  Doel
Berekenen van de benodigde ventilatie voor een:

- Schakelkast
Door het aantal relais, frequentie-omvormers etc in te voeren, tezamen met de kastafmetingen en 
kleur van de buitenkant, wordt de benodigde ventilatiecapaciteit berekend.

- Transformatorruimte
Afhankelijk van de transformatorcapaciteit wordt het ventilatievoud of de afmetingen van de venti -
latie-openingen berekend.
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Actuele 
prijslijst:

website


	Mini
	Light versie
	Advanced versie
	Berekening uitbesteden
	Cursus
	Light versie
	Aanloopvoorziening
	Smeltzekeringen en automaten
	Kabelsoorten

	Advanced versiE
	De advanced heeft de volgende opties t.o.v. de Light versie
	Daarnaast kunnen bij de Advanced diverse modulen worden bijbesteld
	Selectiviteit
	Kortsluitlengte
	Onderstations
	ECO en EMV
	Brand en Rookklasse volgens CPR
	Kabeltype AWG
	Stepup transformator
	Diverse berekeningstools
	Functiebehoud
	Gelijkspanning
	Levensduur
	Intermitterend bedrijf
	Keuze 50/60 Hz
	Warmte weerstand bij kabels in de grond

	Module Transformator
	Doel
	Middenspanningskabel
	Transformator
	Generator
	Selectiviteit
	Laagspanningsverdeler

	Module Netwerk
	Doel
	Invoertabel
	Onder Netwerk vallen meerdere modulen namelijk

	Module Stamkabel
	Doel
	Schematisch:
	Lichtmasten langs de verkeersweg
	Bronpompenveld

	energievoorziening in een woonwijk
	Bijvoorbeeld

	Module PV ARRAY BEKABELING
	Doel

	Module Ventilatie
	Doel


