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Versionsnyheter FEBDOK 6.0.196 
 

Vi lanserar nu en ny fullversion av FEBDOK. Version 6.0.196 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 avinstallation, se handledning för avinstallation och 
säkerhetskopiering, samt ta bort övriga FEBDOK filer innan installation av 6.0  
 
 

Nyheter 
• Implementerad metod för att använda selektivitetstabellerberoende på skyddets inställda 

värde.  

 

Rättningar 
• Visning av utlösartid för speciella kombinationer av smältsäkringar och     
kortslutningsström i generatormatande anläggningar.  
• Refresh av belastningsström i grupper till distribuerad belastning. Påverkat värde som blev 
använt till att beräkna spänningsfall.  
• Tagit bort möjligheten kunna klistra in grupp utan skydd nedströms UPS_fördelning. 
Meddelande visas vid försök att klistra in.   
• Uppdaterad versionsdatum för SIMOCODE. Blev i speciella kombinationer förväxlade med 
3TR. Vi rekomenderar att använda funktionen “Uppdatera registerdata i anläggning“.    
• Öppning av anläggning med parallella kablar och skydd i varje ledare där nedströms 
generator matar anläggningen.  
• Fel med checklistor är löst.   

 

 

Leverantörsdatabas daterad 2020-03-21: 

ABB: 
• Nya effekbrytare i Tmax XT-familjen som har nye brytare med många nye funktioner.  

• XT2 och XT4 är uppdaterat med nya skydds brytnivåer.  
• Nya brytarstorlekar XT5, XT6 och XT7 är också inlagda.  

• Uppdaterade brytnivåer för dvärgbrytare i Smissline – det pluggbara systemet.  
• Många nya skyddstabeller och uppdateringar för selektivitet.  

 

Schneider: 
• Omfattande uppdatering av skyddtabeller.  
• Nya tabeller är inlagt med skyddets innstälda värde Ir som kriterie.  
• Egna tabeller för olika storlekar av utlöserenheter i NSX-serien.  
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Siemens: 
Elektroniska skydd 3VA20, 3VA21, 3VA23 och 3VA24 med utlöserenhet ETU350LSIN är uppdaterad 
med nya och förbättrande värden. De nya brytarna får REV_1 som tillägg i namnet. Tidigare skydd 
blir satta som utgångna skydd.  
Eaton  

• Ny elektronisk tidsfördröjd effektbrytare justerbar ned till 15 A, PDGN2 (Power Defence)  
• PKE elektronisk motorskydd uppdaterad med nya förbättrade kurvor och innställningar  
• Uppdaterat alla backup-tabeller  
• Lagt in saknade backup-tabeller mellan NZM2 och FAZ  
• Diverse felrättningar  

 

Wago: 
• Korrigerat driftstemperatur för Wago pluggbar (flat) 5G15 och 3G2,5.  

Scankab: 
• Ny kabel: TOXFREE ROZ1-K VFD EMC 3x240/240 Cu  

 

Denna databas följer med i version 6.0.196 
 

 
 
 
Uppdatering till Febdok 6.0.196 
Version 6.0.196 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. 

 


