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FEBDOK version 6.0 

FEBDOK 6.0 
Vi har nöjet att lansera version 6.0 av FEBDOK. Programmet har en hel del nyheter som 
vi hoppas användarna kommer att uppskatta 
 
FEBDOK-teamet tackar för alla konstruktiva synpunkter och idéer från användarna som 
hjälper till att utveckla och göra FEBDOK till ett ännu bättre program. 
 
FEBDOK 6.0 är en fullversion men kan även användas som uppdatering. Denna version 
kan uppdatera från version 5.5.00. 
 
Har ni en äldre version än 5.5 så kan inte den backupfilen importeras till 6.0. Då måste 
man först uppdatera till 5.5 och skapa en backup därifrån innan man importerar till 6.0. 
Lokalklient måste lämna tillbaka licensen till server och avinstalleras. Enanvändare 
(singel) versionen ersätter lokalklienten. 
 
 

Nyheter (några av nyheterna förklaras mer utförligt på efterföljande sidor samt på 
separata anvisningar) 
 
 Definition av anläggning 

o Teknisk- och metadata delat i egna dialoger 

 FEBDOK kan nu använda SQL databas 

 Enanvändare med nätverkslicens 

 Selektivitetsanalys utan begränsningar 

 Möjlighet att kommentera röd-och blå meddelanden direkt i gruppen 

 Gruppdialogen 

o Navigering, utformning och information 

 Reserv grupp kan ändras till en riktig grupp 

 Admin kan skicka meddelanden till användare i programmet 

 Admin kan kasta ut användare från FEBDOK 

 Egendefinerade färginställningar 

 Öppna grupper i huvudledningsschema 

 Klass II för vägbelysning (distribuerad last) 

 Vid val av skydd visas skydd i anläggningen och inte som tidigare senast valda 

 Anpassningar för NEK 399-1 
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Ändringar / rättningar 

 

 Visning av backup tabell 

 Lokalklient är borttaget och ersatt med enanvändar versionen 

 Kontroll av inställbara skydd 

 Utskriften Felmeddelande för grupp är ändrad till Meddelande för grupp 

 Mer information i ASP Host Administration 

 Projektregister 

 Cos phi för UPS utgång 

 Möjlighet med samma namn på underprojekt 

 Uthopp vid öppning eller import av äldre anläggningar 

 Rättning vid lagring och autospara anläggningar 

 Utskrifter 

 Kopiera tillbaka och import av frg-fil 
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1. Definition av anläggning 
 

Det är nu uppdelat i olika delar för Definition av anläggning och Strömförsörjning. Man börjar med 

att ange information för anläggningen för att i nästa steg välja vilken typ av strömförsörjning det ska 

vara.  

Bild 1 Definition av anläggning 

I nästa steg väljer man vilken strömförsörjning det ska vara. Det går också att spara och stänga ner 

anläggningen om man skulle vilja fortsätta senare med att ange nät och första 

lågspänningsfördelning. 

Bild2 Val av strömförsörjning 

När man har valt typ av matning så finns det även möjlighet att ändra när man har kommit till 

menyn för Nät och första lågspänningsfördelning. 

 

Bild 3 Nät och första lågspänningsfördelning 

Övriga uppgifter för matande nät anges på liknande sätt som tidigare. 
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2. Selektivitetsanalys utan begränsning 
I version 6 så har vi möjlighet att se selektivitetsanalysen mellan många fler skydd och fördelningar än 
tidigare. Vi får också vilken selektivitets gräns samt vilka kriterier det är mellan de olika skydden.  
På utskriften för selektivitetsanalysen ser vi selektivitet på skydden mellan fyra fördelningar uppströms 
mot tidigare två. 

 
Bild 4 Selektivitet 

 

 
Bild 5 Rapport Selektivitetsanalys 
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3. Kommentarer till meddelanden 
 

4. Egendefinierade färginställningar 
I systeminställningarna finns det nu även möjlighet att välja vilka färger det ska vara i bakgrunden och 
på symboler. Man kan anpassa utseendet enligt egna önskemål och om man ångrar sig finns alltid 
standardinställningarna att välja tillbaka. 

 
Bild 5 Färginställning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


