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Versionsnyheter FEBDOK 6.0.167 
 
Vi lanserar nu en ny fullversion av FEBDOK. Version 6.0.167 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  
 
 

Nyheter / korrigeringar / rättningar 
 

• Kontroll av Icw och I (peak) max stötström på strömskenor 

• På skenfördelningar är det en ny möjlighet att fördela avgångar längs skenan på nytt 

• Möjlighet att följa I2t och I/peak kurvan med trådkors, förenklar avläsning av kurva 

• Zoomning i huvudskärmbild med CTRL + Scroll mushjul 

• Ny kontroll av elasticitet för statisk switch vid utkoppling på S-kurva 

• Nytt meddelande vid saknade skydd i anläggning 

• UPS och transformator blir röda vid fel spänningsnivå 

• Uppdaterade skydd, kablar och strömskenor 

• Ny kabelleverantör (Norska dimensioneringsregler): BARTEC Tecknor AS 

o RADOX kabel och ledning 

• Logo på avdelningar i koncernversion 

• Fastighetsmapp (Norsk licens). Sök på Gårdsnr. Bruksnr 

• Summering sammanlagrad ström 

• Spänningsfall för BTS anläggningar 

• Minnesproblem vid stora utskrifter 

• Faskopplingar vid beräkning från transformator 

• Konvertering från Feb-91 (Norska dimensioneringsregler) 
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Uppdatering till Febdok 6.0.167 

Version 6.0.167 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: 2019-03-01 

 Denna följer enbart med version 6.0.167. 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 Febdokoch 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 


