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Kabels berekenen
Kabelkeuze	wordt	efficiënt,	rendabel	en	duurzaam

Draka lanceerde onlangs een handige app voor slimme 
kabelberekeningen: Cable App. De app is geschikt voor elke 
installatiemethode en bevat alle standaard meetmethodes van 
de NEN1010, maar gaat veel verder. Naast de juiste kabeldi-
ameter berekent Cable App ook een financieel en ecologisch 
alternatief. Volgens Draka is geen enkele app zo compleet en 
gebruiksvriendelijk als Cable App, vandaar dat we de app 
maar eens geïnstalleerd hebben om te zien hoe hij werkt.

Gratis
Gratis programma’s voor het berekenen van kabels zijn niets 
nieuws. Zelf Draka had voor Cable App al een gratis te 
gebruiken programma. De nieuwe app, die beschikbaar is 
voor smartphones en tablets (Android en iOS) én als web-
versie op elke PC te gebruiken is, biedt echter meer functi-
onaliteit. Dat is wat Draka in essentie met De Cable App 
beoogt. Een juiste kabelkeuze omvat namelijk meer dan 
het berekenen van een kabel die minimaal voldoen aan de 
NEN1010. “Een kabelkeuze wordt pas helemaal verant-
woord als je tevens de financiële en ecologische gevolgen 
afweegt - zeker nu gebouwen en installaties steeds duurzamer 
moeten zijn”, aldus Draka.

Menigeen zal waarschijnlijk bij het begrip ‘kabels berekenen’ terug denken aan zijn opleiding. 

Zeker de ouderen onder ons, die het nog zonder computer moesten doen, weten hoe lastig dit 

in eerste instantie was. Gelukkig is er veel veranderd en is er software gekomen die de lastige 

rekenklus voor ons uitvoert. Nieuw is de app van Draka ons die deze taak uit handen neemt, een 

app die gewoon draait op je telefoon en dus overal te gebruiken is. Met name dat laatste biedt 

vele voordelen. Even snel controleren of een kabel in een bestaande installatie de verwachte 

belasting wel aan kan, is zo gemakkelijk en snel in het veld uit te voeren.

Voor	elke	installatiemethode
Meerwaarde ten opzichte van de huidige Kabulator van 
Draka is dat Cable App de rekenmethode volgens bijlage 52.B 
van NEN1010 volgt. Hierdoor kan de app alle verschillende 
installatiemethoden aan, dus zowel in de grond, vrijhangend 
als in kabelgoten. Daarnaast kan men nu ook gelijkstroom 
(DC) kabels en rubber kabels berekenen. “Geen enkele app 
is zo compleet”, zegt Draka. “Maar omdat nu eenmaal niet 
alle varianten in een rekenmodule passen, heeft Cable App 
een ingebouwde mailfunctie naar de helpdesk van Draka.”

Efficiënt,	rendabel	en	duurzaam
Cable App is gekoppeld aan een andere rekentool van Draka: 
Eco Advies. Hierdoor kan de gebruiker tegelijk een duur-
zaam alternatief berekenen. Er wordt namelijk gekeken naar 
de stroom die er loopt en de weerstand van de kabel. Hieruit 
wordt het verlies bepaald dat in de kabel optreedt. Dit verlies 
is te verlagen wanneer er misschien een andere, veelal dikkere 
kabel gebruikt wordt. Cable App geeft hier een advies wat 
verstandig is, een advies voor een kabel die zowel financieel 
als ecologisch een betere keus is. Hierbij worden de bespa-
ringen uitgedrukt in kWh, geld en CO2-equivalent. Snel en 

eenvoudig wordt er zo inzicht gegeven in de eventuele voor-
delen die het kiezen van een andere kabel kan leveren.

Zeer	gebruiksvriendelijk
Het zal niemand verbazen dat Cable App uit gaat van het 
assortiment van Draka (ook CPR). Na het invullen van de 
belastingsstroom leidt de app de gebruiker stap voor stap 
door de hele berekening. Omdat de app al meteen aan het 
rekenen slaat, hoeft de gebruiker zelf weinig in te vullen en is 
de app daardoor heel gebruiksvriendelijk. Zelfs correctiefac-
toren voor bijvoorbeeld omgevingstemperatuur en thermi-
sche weerstand worden automatisch gegenereerd.
Om de gebruiker opweg te helpen, bevat Cable App een dui-
delijke uitleg waarin ook alle berekeningen inclusief de for-
mules aan bod komen. Extra handig is de mogelijkheid om 
de kabelberekeningen op te slaan, ook als pdf, en eventueel 
per mail te versturen. De nieuwe app werkt online. Dat houdt 
in dat berekeningen die opgeslagen worden ook gemakkelijk 
in de online-PC-versie weer op te halen zijn. Draka heeft 
tevens een nieuwsfunctie ingebouwd, die de gebruiker zelf 
kan raadplegen. Nieuws over Draka-producten en product-
ontwikkelingen zijn hier te lezen. De nieuwsberichten wor-

den gelukkig niet opgedrongen. Men heeft er voor 
gekozen om dit als menu-item op te nemen zodat 
de gebruiker dus actief zelf moet gaan kijken of er 
nieuws is.
De Nederlandstalige Cable App is in de diverse app 
stores te downloaden voor smartphones en tablets 
(Android en iOS). Zoals gezegd is er ook een web-
versie die het programma Kabulator vervangt.

Uitgeprobeerd
Zoals gezegd hebben we zelf de app geïnstalleerd 
en zijn er heerlijk mee aan het spelen geweest. In 
no time is de app gebruiksklaar en kan er begonnen 
worden. Opvallend is hoe gemakkelijk alles werkt. 
Over het algemeen is ook onmiddellijk duidelijk wat 
ingevuld moet worden en wat de betekenis van de 
uitkomsten is. Daar waar vragen rijzen, is er gelukkig 
de uitleg die meer dan uitgebreid is. 

Volgens het persbericht dat Draka uitstuurde, zou 
er een instructie-video in de app zitten. Zowel in 
de onlineversie als in de versie voor iOS hebben we 
die niet kunnen vinden. Ook op internet treffen we 
alleen een promo-video aan, hetgeen twee dingen 
kan betekenen. Of de video is er (nog) niet of wij 
kunnen niet zoeken. Hoe dan ook is het ons ook 
zonder video gelukt om diverse kabels te kunnen 
berekenen en in te zien dat dit een tool is die elke 
elektro-installateur op zijn telefoon zou moeten heb-
ben.                                        •
Voor meer informatie zie 
www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Kabels berekenen”.

www.draka.nl

Afbeelding 1. Een deel van het menu 
waar de gegevens ingevoerd moeten 
worden. Lang niet alles hoeft inge-
vuld te worden, want Cable App start 
al meteen het rekenwerk.

Afbeelding 2. De uitkomsten van de 
berekening met o.a. de ecologische 
resultaten.

Afbeelding 3. Bij het item ‘Meer eco-
advies’ is een tweede optie te zien voor 
nog meer besparing.


