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Leverantörsdatabas 

Databasdatum: 2021-04-30.  

Man måste ha Febdok version 6.0.223 för att kunna använda denna databas. 

 

ABB: 

Det är gjort mycket underhåll av data på utlösarenheter och brytarenheter baserat på ändring 

från fabrik eller för funktioner i FEBDOK 

• Många skydd har blivit satta som utgångna eftersom det har tillkommit nya 

ersättningar. Därmed har det blivit enklare för användarna att välja rätt. 

• Selektivitets- och backuptabeller har underhållits och många är nya. Framförallt har 

effektbrytarna XT7 och XT5 fått många nya tabeller. 

• En ny version av S750DR E V2 har skapats. Den går nu till 100A med tillhörande 

selektivitetstabeller 

 

Ceneka:  

Nya jordfelsbrytare och dvärgbrytare för Chint:  

• NB4LE, ny serie av elektroniska personskyddsbrytare 

• NXB är inlagt (stora) dvärgbrytare (80-125A) 

Effektbrytare:  

• NM8S-250 är uppdaterad med genomsläppt energi och ström 

• Det är gjort rättningar och uppdaterat nya skyddstabeller 

• NOAK skydd är satta som utgått. Fabrikerna har gått ihop och alla nya skydd vill heta 

Chint  

 

 

Eaton Electric: 

Nya effektbrytare och motorskydd 

• NZM2:AX,VX och PX  

• NZM3: AX,VX och PX  

• NZM2 och NZM3 motorskydd: MX och PX 

Ändrat kriterier för selektivitetstabeller, och generella felrättningar. Uppdaterad tillgänglighet 
för Sverige, Danmark och Finland  
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Hager: 

Ny effektbrytar serie h3+ 

• h3+ finns både som termomagnetisk standard och elektronisk tidsfördröjda skydd 

• Nya uppdaterade skyddstabeller 
 

Legrand: 

• Alla effektbrytare (DPX3) har fått nya brytare/utlösarenheter. De gamla är satta som 
Utgått 

• Dvärgbrytare har fått nytt namn på brytarenheter. Gamla brytare är satta som utgått 

OBS! Dessa uppdateringar är enbart tillgängliga för Norge 

 

Schneider Electric: 

Nya personskyddsbrytare och dvärgbrytare: 

Acti 9 iC40 – ny serie för skydd i TN-system. Brytarna i iC40 serien ersätter iDPN serien från 

Schneider som utgår. 

iC40-serien innehåller: 

• Personskyddsbrytare (RCBO) från 6 – 40 A med 6 kA och 10 kA brytnivåer 

• Dvärgbrytare med jordfelsmoduler 

iC40 används i TN nät och har inte skydd för N-ledaren 

• Selektivitets- och backuptabeller har utökats och uppdaterats 

 

 

Siemens:  

Siemens har uppdaterat 3VA2 effektbrytarserie och lagt till fler brytnivåer. 

Upprättat nya skydd och uppdaterat befintliga. 

Detta gäller Elektroniska skydd - 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A), 3VA23 

(400A), 3VA24 (630A) och 3VA25 (1000A) med skyddstyper _ETU320 

Huvud ändringar för 3VA20-25: 

• Det är etablerat ”nya” skydd för redan existerande skydd. Alla ”nya” skydd har fått 

REV_1 på benämningen 

• Det är nya värden för genomsläppt energi och genomsläppt ström. 

• Det är nya värden för brytnivåer. M=55 kA, H=85 kA, C=110 kA, L=150 kA 

• Lång tid ”L” har fått ändrade värden. 

• Momentan utlösare ”I” har fått ändrade värden. 

• Existerande «gamla» skydd är markerade som utgått. 
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• Det är nya elektroniska tidsfördröjda skydd 3VA27 (1600A – 1250A – 1000A – 800A) 

o 3VA27-med skydd ETU320/ETU350/ETU360/ETU650/ETU66 i brytnivå 

230/440V M(100/55kA), H(150/85kA), C(200/110kA) 

• ÖL skydd är uppdaterade med ökat Icn och Icu för 230V 

• Personskyddsbrytare 5SU (10kA) har ändrat genomsläppt energi och någon brytnivå. 

• 5SY dvärgbrytare har ändrat genomsläppt energi och några brytnivåer. 

• 3VA2340 (400V) med ETU350 är uppdaterade med nya värden på L. 

• Det är upprättat back-up tabeller mellan uppströms skydd 

3VA10/3VA11/3VA12/3VA20/3VA22 och nedströms skydd 5SY4/5SY7/5SY8/5SU1 

(10kA). 

 

LAPP:  

Tidigare Miltronic har ändrats till LAPP. 

 

Draka (Norge):  

• PFSP 1kV Cu, fler tvärsnitt är tillagt. 

• RFOU M 1kV P1/P9P101, fler tvärsnitt är tillagt. 

• ATNL 1000 1kV, fler tvärsnitt är tillagt. 

• PROLIGHT-TW 1kV Al, lagt till 5G25 och 5G50 

• EX 1kV Al, fler tvärsnitt är tillagt. 

• BFOU H-HM 1kV P105, lagt till 4x50 och 4x25. 

OBS! tillgängliga i den norska kabeldatabasen 

Strömskenor 

Malt och Blank AL och Cu skenor är inlagda som fabrikat ”STANDARD” 
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