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De intelligente tool      
voor het ontwerpen van      
laagspanningsborden.
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Goed doordacht :
hagercad
hagercad is de nieuwe software voor het 
ontwerpen van de Hager laagspannings-
borden. Zeven op elkaar afgestemde modules 
helpen u bij het berekenen en documenteren 
van uw projecten.
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Als Hager, één van de leiders in elektrisch 
installatiemateriaal in de residentiële, 
commerciële en tertiaire sector een nieuwe 
software ontwikkelt om laagspannings-
verdeelborden te ontwerpen, krijgt u een 
uiterst intelligente tool die uw dagelijkse 
werk aanzienlijk vergemakkelijkt.

Als opvolger van de elcom-ontwerpsoftware, neemt hagercad 
een echte sprong voorwaarts : zeven nieuw ontwikkelde modules 
helpen u bij uw dagelijkse ontwerp- en documentatietaken.

Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface, gebaseerd op  
Office-programma's, kan u meteen en zonder omwegen  
van start gaan. 

Klaar voor de 
volgende stap
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Beter 
beginnen
De hagercad-projectmanager is 
een echte projectbeheerder die 
er constant voor zorgt dat niets 
u ontgaat. U zal het opmerken 
vanaf de creatie van een nieuw 
project tot het ontwerp dankzij 
logische onderling verbonden 
functies.

Projectmanager
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hagercad beschikt te allen tij de over 
alle gegevens van uw projecten :   
namen van bedrij ven en klanten,   
documenten, catalogi van producten 
en handleidingen. Alles kan worden 
geïmporteerd en geëxporteerd waar-
door de samenwerking met andere  
belanghebbenden effi  ciënter wordt.  
U beheert uw montage-instructies, 
brieven en certifi caten volgens de 
norm DIN EN 61439-1/-2. Nadien   
begint u gewoon te werken met alle 
andere hagercad-modules.

Projecten aanmaken  
en beheren 
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Meer 
schema's
De snelste manier voor het maken 
van uw elektrisch schema ? 
Het automatisch elektrisch 
schema ! Met hagercad maakt u 
eenvoudig ééndraads- en meer-
draadsschema's.

Vermeld uw wensen en uw behoeften.  
De overeenkomstige elektrische kringen 
zijn achter elkaar gegroepeerd in de  
"Tabel"-weergave. Eén klik is voldoende 
en alles wordt netjes getekend. Het type 
beveiliging, de nummering van de   
klemmen, de verbruikers en de geleider-
gegevens worden direct in de tabel 
aangeduid en worden automatisch in 
het elektrisch bedradingsschema opge-
nomen. U kunt natuurlijk ook de kringen 
bewerken, wijzigen of direct voltooien in 
de "Schema"-weergave.

Ontwerpen in de  
"Tabel"-weergave ...

Elektrische ééndraads- of meerdraadsschema's
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Elektrische 
schema's
hagercad vereenvoudigt aanzienlij k uw dagelij kse 
werk en defi nieert de basis voor de volledige  
berekening van het dissipatievermogen en de  
opwarming volgens de norm DIN EN 61439-1/-2. 
Alle voorziene producten worden geregistreerd. 
U kunt beginnen met de montagestudie.

of "Schema"-weergave.
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Montageplan, berekening dissipatievermogen en opwarming

Intelligent 
berekenen
hagercad werkt snel, nauwkeurig en logisch. 
Zodra dat u uw montageplan start, biedt het 
systeem enkel kasten aan die geschikt zijn 
voor de integratie van uw producten.

De automatische vragen vereenvoudigen de keuze : 
waar moeten de voedingen en de vertrekken zich bevinden, 
wat is de vereiste reserve en welke soorten beschermingsklassen 
worden aangeboden? 
hagercad garandeert bij elke stap dat alles perfect met elkaar past. 
Tegelijkertijd houdt hagercad bij de automatische berekening van het 
disspatievermogen en de opwarming rekening met de geselecteerde 
producten en de koeloppervlakken van de kast. U kunt er zeker van 
zijn dat de berekening correct is, zelfs in omgevingen met kritieke 
omgevingstemperaturen.

Automatische berekening 
van vermogensverliezen  
met hagercad.
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Het aanzicht van de kast geeft u een goed beeld  
en helpt u bij  het evalueren van zij n grootte.   
Confi gureer klik na klik uw kast tot in het kleinste  
detail : voeg transparante deuren toe, selecteer een 
sokkel, vergelij k de verschillende elementen in een 
2D- en 3D-weergave, draai de kast in de ruimte.  
Kortom, een echt realistische montagestudie.

Kasten 
berekenen   
en samenstellen

Werk met de weergave die bij u past : 

01 Aanzicht met afdekplaten
02 Aanzicht zonder afdekplaten
03 Aanzicht in 3D, variabel en draaibaar

01 02 03

Y

XZ
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Vooruit 
denken
Het klemmenschema wordt vereenvoudigd 
dankzij het selecteren van de klemmen.  
U activeert deze module rechtstreeks vanuit 
het bedradingsschema en u bekomt direct 
het resultaat. En omdat alles met elkaar  
is verbonden, wordt elke wijziging in het 
klemmenschema doorgevoerd in alle andere 
modules.

Klemmenschema, etikettenprogramma
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Klemmen-
schema
U kunt standaard uw instellingen en voorkeuren instellen  
en deze opnieuw gebruiken voor verschillende projecten.  
Bepaal of u enkele, dubbele of drievoudige etageklemmen, 
schroef- of veerklemmen wilt gebruiken en hagercad genereert 
automatisch uw klemmenschema.

Etiketten-
programma
hagercad integreert een gebruiksvriendelijk   
etikettenprogramma. Afhankelijk van de   
geselecteerde kast worden er verschillende   
etiketten voorgesteld. U kunt werken met   
pictogrammen en/of teksten die gemakkelijk  
te begrijpen zijn. hagercad maakt u het leven  
gemakkelijker ...
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Sneller 
afronden
Het project documenteren is meer dan  
een wettelijke verplichting. Met een perfect 
georganiseerde documentatie biedt u uw 
klanten een duurzame kwaliteitsstudie.

Documentatie, handleidingen
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Handleidingen
Met een enkele klik koppelt u alle handleidingen 
en foto's die bij uw ontwerpproject horen en  
wordt uw projectbestand onmiddellijk bijgewerkt.
Voor de overdracht kunt u gemakkelijk alle   
documenten comprimeren en verzenden.

Documentatie
Documentatie, belangrijke documenten, attesten 
en handleidingen : zoveel zaken die ook in de  
komende jaren moeten terug te vinden zijn.   
hagercad zorgt ervoor dat alles veilig bewaard 
wordt.

Alles is er !
Met hagercad is uw   
dossier compleet !
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hagercad :
test het nu ...    
en overtuig uzelf
Test hagercad en zijn innovatieve functies  
nu met de gratis versie die 30 dagen geldig  
is en zonder verplichting.
Afspraak op hager.be
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