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Leverantörsdatabas 

Databasdatum: 2020-09-16.  

Man måste ha Febdok version 6.0.203 för att kunna använda denna databas. 

Schneider Electric: 

Ändrat kriterium för selektivitetstabellers giltighet. 

• Tidigare: Momentankurvan på max 

• Nu: Enbart faktorvärde (inställt) mellan uppströms och nedströms skydd (om det är 

anges) 

 

 

Databasdatum: 2020-08-27. Denna följer med i version 6.0.203. 

Schneider Electric: 

• Utökad och uppdaterat tabellverk (selektivitet) 

• Nya effektbrytare i ComPact serien 

• NS630bLB och NS800LB – brytare med mycket hög brytförmåga och 

strömbegränsande egenskaper 

• Ny kompakt effektbrytarserie: Compact NSXm – 16 til 160A, termomagnetiska – och 

elektroniska skydd (el.skydd med integrerat jordfelsskydd) (inkl. taabeller) 

• NSX Effektbrytare uppdaterat med Reflextrippingsfunktion; ultra-snabb frånkoppling 

vid höga kortslutningsströmmar 

• Ändrat referenstemp. från 50 till 30 gr. för dvärgbrytarserie IC60L 

Siemens: 

Siemens har uppdaterat 3VA2 effektbrytarserien och lagt till fler brytnivåer. Det är tillagt ”nya” 

skydd för redan existerande skydd. Alla ”nya” skydd har fått REV_1. Gäller elektroniska 

skydd – 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A) och 

3VA25 (1000A) med skyddstyper: ETU350, ETU550, ETU560, ETU850 och ETU860. 

• Det är nya värden för genomsläppt energi och genomsläppt ström 

• Det är nya värden för brytnivå, M=55 kA, H=84 kA, C=110kA, L=150kA 

• Lång tid ”L” har fått ändrade värden, Kort tid ”S” har fått ändrade värden, Momentan 

utlösaren har fått ändrade värden 

• Existerande ”gamla” skydd är satta som utgångna skydd. 3VA20-25 

• Nya personskyddsbrytare 5SV9316 och personskyddsbrytare med integrerade 

ljusbågsskydd 5SV63166……. Detta kompakta typ 1+N på 18mm (1 modulbredd) för 

TN anläggning i C karakteristik från 6 A till 32 A. Det är egna typer för bostäder 

• Ny databas för luftbrytarna 3WL12 med ett ETU45B skydd. Det är flera brytarklasser 

och större storlekar, N=66 kA, H=100 kA och C=130 kA. 4000A är en ny typ 
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Eaton: 

• DRBM (xDigital) är ersatt av NdRBM. Skyddet är uppdaterat med jordfelsbrytare typ F 

som standard 

• Lagt till saknade värden för genomsläppt ström/energi för PDGN” och PLSM ÖS 

• Uppdaterade tabeller för PDGN2 

• Utgångna produkter (PKE, DRBM, NZM 1-4 gammal L-typ, strömskenor 

Bartech Technor: 

• Radox 125, en-ledare 

• Radox 4GKW 1,8/3 kV, en-ledare 
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