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Caneco BT é um software de dimensionamento e esquematização 
automática de instalações elétricas de baixa tensão em conformidade 
com a norma NBR 5410. Líder europeu nesse setor, o software possui seis 
pareceres técnicos de avaliação. 
Caneco BT permite dimensionar cabos, isolantes e todo o equipamento 
de proteção de forma econômica, a partir de um banco de dados de 
componentes de diversos fabricantes.
Ele gera ainda todos os diagramas, listagens e documentos necessários 
para a concepção, verificação, realização e manutenção de instalações 

Otimize a inserção de circuitos 
em sua instalação com três 
modos interconectados:

	 Editor	 gráfico	 de	 painel	 unifilar	 geral,	 para	 uma
	 visão	global.

	 Modo	de	planilha	de	cálculo	para	agilizar	a	inserção.

	 Editor	 de	 diagramas	 unifilares,	 para	 os	 diagramas
	 detalhados.

Gerencie sua documentação

	 Criação	e	personalização	de	pastas	de	impressão.

	 Inserção	de	materiais	criados	no	AutoCAD®	ou
	 MS	Word...

Comunique seus dados 
de forma simples

	 Formato	de	exportação	DXF	para	soluções	CAO
	 tipo	AutoCAD®	Electrical.

	 Importação	/	Exportação:	Formato	XLS	para	Excel,
	 CSV,	ASCII,	HTML,	XML...

	 Transferência	de	dados	de	cálculos	para
	 AutoCAD®	/	AutoCAD®	MEP	graças	ao	Caneco
	 Implantation.

Quais os benefícios de um software de 
cálculos e diagramação de instalações 
elétricas?

As	 funcionalidades	 únicas	 do	 painel	 unifilar	 fazem	 do	 Caneco	 BT	
um	 autêntico	 software	 de	 esquemas.	 É	 o	 melhor	 software	 de	 sua	
categoria	que	integra	cálculos	e	diagramas:

	 Escolha	 circuitos	 esquematizados	 na	 biblioteca	 Caneco
	 (circuitos	de	potência	e	circuitos	de	comando).

	 Insira	ou	edite	os	dados	dos	circuitos.

	 Gere	 representações	automáticas	nos	diagramas	de	painel	e
	 esquemas	físicos.

	 Represente,	 referencie	 e	 numere	 automaticamente	 armários
	 e	 terminais	elétricos,	dispositivos	e	quadros,	 fases	conectadas,	
	 aterramentos	e	acessórios.

	 Classifique	e	visualize	todos	os	circuitos	de	sua	instalação.

Economize com a matriz 
de cálculo especializado

A	 matriz	 de	 cálculo	 especializado	 do	 Caneco	 BT	 indicará	 os	
materiais	 mais	 econômicos	 ao	 seu	 projeto:	 proteções,	 cabos,	
condutos	 pré-fabricados	 e	 dispositivos	 de	 alimentação,	 levando	
em	consideração:

	 Todas	as	exigências	normativas	(incluindo	a	NBR	5410).

	 A	 filiação	 (back-up),	 coordenação	 de	 circuitos	 e	 fatores
	 limitantes,	 proporcionando	 potenciais	 economia	 de	 materiais	
	 (cabos,	disjuntores,	fusíveis,	etc).

	 Todas	as	configurações	e	variações	da	instalação	(alimentação
	 normal,	circuitos	de	emergência,	UPS	e	geradores...).

	 Equilíbrio	das	fases	dos	diferentes	circuitos.

Instalações elétricas
DE BAIXA TENSÃO

UNIFILAR GERAL FICHA DE CÁLCULO SELETIVIDADE NOMENCLATURA

Cálculos e diagramas em conformidade com a norma NBR 5410

Árvore	
de	sua	instalação

Relatório	
de	cálculo

Ficha	
de	resultado
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10 boas razões para escolher Caneco BT

Abrangência dos cálculos

Em	 um	 único	 software	 e	 sem	 inserção	 dupla,	 o	 Caneco	 BT	 realiza	 todos	 os	 cálculos:	 dimensionamento	 dos	 cabos,	 dos	 dispositivos	 de	
alimentação	e	das	proteções,	balanço	de	potência,	equilíbrio	de	fases,	seletividade	energética,	seletividade	diferencial,	seletividade	por	
curvas,	back-up,	fatores	de	limitação.

Diagramas automáticos

O	Caneco	BT	realiza	automaticamente	os	dois	tipos	de	diagramas	unifilar	de	uma	instalação:

	 Esquema	unifilar	geral	das	instalações.

	 Os	diagramas	de	painel	detalhados.

Rapidez

A	planilha	de	cálculos	e	o	verificador	do	Caneco	BT	permitem	a	inserção	rápida	de	grande	volume	de	dados.	O	algoritmo	automático	faz	
o	resto.

Economia e segurança

O	Caneco	BT	pesquisa	automaticamente	a	solução	mais	econômica	integrando	todas	as	exigências	normativas,	tanto	para	os	dispositivos	
de	alimentação	como	para	as	proteções	e	cabos.

Comparação das tecnologias de proteção

Você	pode	comparar	as	soluções	do	“disjuntor”,	“fusível”	ou	“fusível	+	disjuntor”.

Flexibilidade

O	Caneco	BT	permite	gerar	arquivos	de	dados	e	gráficos	nos	diferentes	formatos	e	padrões	do	mercado.

Multifabricantes

A	ALPI,	editora	do	Caneco,	é	uma	empresa	independente,	sem	vínculos	com	fabricantes	e	organismos	de	controle.	Essa	independência	
garante	a	objetividade	dos	resultados.	Você	pode	mudar	de	opção	de	fabricante	dos	equipamentos	a	qualquer	momento,	para	uma	
parte	ou	a	totalidade	da	instalação.	A	atualização	dos	catálogos	é	gratuita	para	os	nossos	clientes	com	contrato	de	manutenção.

Multinormas

O	Caneco	BT	pode	integrar	até	14	normas	internacionais.

Multilingue

O	caneco	BT	está	disponível	com	interface	em	7	idiomas.	
Com	o	pacote	internacional,	você	pode	imprimir	seus	documentos	de	negócios	automaticamente	traduzidos	em	9	idiomas.

Serviços complementares de alta qualidade

Com	mais	de	25	anos	de	experiência,	a	ALPI	consolidou-se	como	a	principal	parceira	de	todos	os	eletricistas	e	projetistas	de	instalações.

Seus	serviços	de	assistência	telefônica	são	realizados	por	especialistas	que	dominam	o	software,	as	normas	e	os	equipamentos.

Seus	instrutores	podem	orientá-lo	não	apenas	quanto	ao	uso	do	software,	mas	também	quanto	às	normas	brasileiras	ABNT	e	internacionais.

A quem se destina?

Aos	 técnicos	 e	 especialistas	 em	 “distribuição	 de	 energia	 de	 baixa	 tensão”,	 escritórios	 de	 engenharia,	 projetistas,	 concessionárias,	
instaladores	e	empresas	de	manutenção,	responsáveis	por	reparos	ou	pela	concepção	de	novos	projetos	em	obras	residenciais,	comerciais	
ou	industriais.

Programas complementares

Atualização, manutenção

Manutenção	por	contrato	anual,	compreendendo	assistência	telefônica	completa,	atualização	do	software	em	função	das	evoluções	
normativas	e	atualização	dos	arquivos	de	biblioteca	de	materiais	e	componentes	dos	principais	fabricantes.

Treinamento

Para	uma	perfeita	utilização	do	Caneco	BT,	a	ALPI	propõe	a	 realização	dos	módulos	de	formação.	Um	certificado	de	aptidão	para	a	
utilização	do	Caneco	BT	(CACIEC)	pode	ser	concedido	ao	final	do	treinamento.

Configuração recomendada

Ambiente	Windows	NT,	SP4,	2000,	XP,	Vista,	W7,	W8.

Proteção	por	chave	eletrônica	(USB)	ou	por	chave	de	software	(FlexLM).
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