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Leverantörsdatabas 

Databasdatum: 2022-06-23.  

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

 

ABB 

• Många nya selektivitet och tabeller 

• Motorskyddsbrytare MS495 är satt som Utgått 

Cenika 

• Nya personskyddsbrytare (RCBO) NB310L / 10kA med tabeller 

• Nya luftbrytare NA1X med tabeller 

• Uppdaterade tabeller för NM8N 

• Rättningar på existerande tabeller 

Eaton 

• Generella rättningar i tabeller och där det saknades 

• Ändrat kriterier för val av selektivitetstabeller 

• Nya varianter av PLHT 20 – 125 A är tillagda 

• PKPM3 är nu endast för 230V (tidigare 230 / 400V) 

• PLSM-OV är inlagt på nytt med uppdaterade värden 

• Ny effektbrytare, NZM4 -VX/PX/MX/PMX 

Som elektroniskt motorskydd, elektronisk standard och elektroniskt tidsfördröjd 

Etman  

Enbart tillgänglig I Norge! 

• Det är inlagt elektroniska effektbrytare upp till 1600 A 

• Lagt in backuptabeller 

• Dvärgbrytare typ ETB7 från 80-125A 

 

Hager, UTU Norge A S 

• Nya smältsäkringar 

o Diazed 20A-125A 

o Neozed 2A-63A 

o Knivsäkring 2A-1600A 

• Uppdaterad beteckning för brytnivå på effektbrytarna, gamla brytnivå beteckningar är 

satta som utgått 

• Uppdaterat och rättat för selektivitet och backuptabeller 
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Siemens 

• Nya 3WA effektbrytare up till 6300A 

• Ny 3WL11_REV1 2000A med ETU25B 

• Ny 3WL11, 2000A effektbrytare med ETU45B 

• Uppdaterade selektivitetstabeller för 3VQ23 

• Uppdaterad Utlösarenhet (bättre upplösning, 0,001) för: 

o Simocode 

o Simocode 2 gen CV 

o Simocode CV DRP 

Schneider Electric 

• Nya selektivitetstabeller för 690V 

• Det har gjorts en omfattande genomgång och uppdatering av existerande motorskydd 

• Uppdaterad tabelverk för kordination/selektivitet och kurvunderlag för motorskydd 

• Förbättrad backup skydd för personskyddsapparat ICV40N upp till 16/20 kA 

• Uppdaterad backuptabell NSXm/NSX100-160-250A mot dvärgbrytare IC40N/H 

• Lagt in 690V tabeller, MTZ masterpact mot NSX/GV 

 

Kablar 

LAPP 

•  BETAtrans 4 GKW-ENX 

 

Standard kablar (norska) 

•  TFXP, inlagt 4G300 och 4G400 Al 

 

Placering av leverantörsdatabasen 

- Singel (lokal):  

Databasen läggs i mapp ProgramData\Febdok 

Mappen är normalt dold i Windows 

- Server( nätverk): 

Databasen läggs i Febdok mappen på server 

.mdb: 

ladda ner databasen och därefter flytta eller kopiera in databasen i Febdok mappen. Ersätt 

befintlig fil (FebDok-NELFOreg.mdb) 

SQL: 

lasta ned databasen. Lägg den i Febdok mappen och ersätt den befintliga. Starta Febdok 

och välj ”Uppdatera leverantörsdatabasen” för att uppdatera SQL, eller starta programmet 

febsql.exe som finns i Febdok mappen. 


