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Versionsnyheter FEBDOK 6.0.185 
 
Vi lanserar nu en ny fullversion av FEBDOK. Version 6.0.185 fungerar också som en 
uppdatering, den kan uppdatera från version 5.5.00 eller nyare. 
 
Har ni en äldre version (än 5.5.00) så måste den avinstalleras först. Vi rekommenderar att 
ni säkerhetskopierar innan ni avinstallerar, se handledning för avinstallation  
och säkerhetskopiering, samt ta bort övriga FEBDOK filer innan installation av 6.0  
 
 

Version 6.0.185 
Nyheter / Rättningar 

• Kontroll av krav till jordfelsbrytare vid Svensk dimensioneringsbasis 

• Utskrifter (Selektivitetsanalys m.fl.) 

• Felströmmar i Detaljerad gruppförteckning relateras nu till utkopplingstid 

(generatoranläggning) 

• Val av transparent som färg i inställningarna 

• Kontroll av sammanlagrad ström för avgreningsskydd vid vägbelysning 

• Kontroll av backup för grupp med separata skydd i första fördelning 

 
Version 6.0.180 
Nyheter / ändringar / rättningar 

• Förenklad utformning av grupper i existerande bostäder med ny 

dimensioneringsbasis 

• Förbättrad kontroll av skrivarinställning vid generering av utskrift 

• Epost inställningar är borttagna 

• Uppdaterad danska dimensioneringsbasis 

• Spänningsfall vid beräkning från transformator satt med standardreferens till HVNET 

• Fastställande av brytnivå för dvärgbrytare mer exakt i förhållande till EN 60898 och 

EN 60947 

• Reservgrupp kan ändras till distribuerad belastning 

• Uppdaterade selektivitetstabeller 

• Fördelningsschema visar nu justerat värde (Ir) för justerbara skydd 

• Belastningsförmåga parallella kablar NEN 62.75 

• Spänningsfall vid beräkning från transformator 

• Kontroll av matrikkel med flera ägare i Fastighetsmappen 

• Referens för fastställande av max längd med hänsyn på elektromagnetisk 

frånkoppling efter skiljetrafo 

• Visning av projektnamn i anläggningsregistret 

• Förenkling av ek, er och ez i transformatorregistret 

• Klistra in fördelning med olika faskopplingar 

• Spänningsfall i utskrift av ”beräkningsresultat” 
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Uppdatering till Febdok 6.0.185 

Version 6.0.185 är både en fullversion och uppdatering. Den uppgraderar från version 5.5.00.  

Singel (Enanvändare): 

Ladda ned Setup_Single.exe och kör filen. Enanvändare kan nu använda nätverkslicens och 

synka med Febdok server. 

Server: 

Ladda ned Setup_Server.exe, och kör den från datorn som installerade Febdok server. 

Klient: 

Det er inte nödvändigt att uppdatera klienten, om klienten är version 5.3 eller nyare. Har ni 

klienten på TS eller via Citrix så måste klienten vare 6.0.6 eller nyare. 

Lokal klient: 

Lämna tillbaka din lokale lisens tillbaka till servern. Avinstallera lokal klienten. Lokal klient er inte 

med i version 6.0. Den ersätts med Singel (enanvändare) som kan använda nätverks lisens. Se 

anvisning för enanvändare med nätverkslisens. 

 

Senaste leverantörsdatabas 

Daterad: 2019-06-11 

 Denna följer enbart med version 6.0.185 (& 6.0.180). Har man version 6.0.131 så kan man ladda 

ned databasen som är daterad 2018-10-22 

 

mdb: 

 Ladda ner databasen och därefter flytta eller kopiera in databasen i Febdok mappen 

Uppdatera SQL databas: 

 Ladda ned databasen. Lägg den i Febdok-katalogen och ersätt den som ligger där sedan tidigare. 

Starta Febdok och klicka på ”Uppdatera leverantörsdatabasen” för att uppdatera SQL eller starta 

programmet ”febsql.exe” som ligger i Febdok mappen. 

 

Singel: Databasen läggs i mapp ”C\ProgramData\Febdok” 

Server, Koncern, ASP host: Databasen läggs i nätverksmappen för Febdok 


