
 2019-11-08 Sida 1/2 
 
 

 
AEC AB Stockholm Växjö 
Första Långgatan 28B Solna Strandväg 78 Honnörsgatan 12 

Box 12093, 492 41 Göteborg 171 54 Solna 352 36 Växjö 
+46(0)10-850 20 00 +46(0)10-850 20 70 +46(0)70-851 77 51 

Versionsnyheter FEBDOK 6.0.189 
 

Vi lanserar nu en ny fullversion av FEBDOK. Version 6.0.189 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  
 
 

Rättningar 
• Kommentarsfält på utskrift Tilläggstext grupper, Meddelande för grupp och 

Beräkningsresultat är rättat. 

• Backup katalog på server blir nu synlig när den pekar mot annat än nätverksmappen 

• Val av kablar utan skyddsledare vid elektrisk frånskiljning och/eller Klass II i TN-

system. 

• Val av kabel med extern PE-ledare. 

• Felmeddelande vid ändring av dimensioneringsbasis för en hel anläggning. 

• Selektivitetstabell i förhållande till uppströms skydd (gäller enbart specifika 

leverantörer, se tabelldata om kriteriet är använt). 

Nyheter 
• Kopplingsgrupperna Dy1, Dy7, Yd1 och Yd7 är tillagda. 

• Uppdaterad leverantörsdatabas, se egen ändringslogg 

 

 

Leverantörsdatabas daterad 2019-11-06: 

Skydd: 

• Uppdaterade skyddstabeller 

 
Kablar: 

• Miltronic: Ölflex CL (4G och 5G 35-120 mm2 Cu) 

• Reka: HHJ EQ-F IFXI LiteRex (1,5 och 2,5 mm2 Cu) 

• Nexans: BFSI (2x4/4 CU) 

Denna databas följer med i version 6.0.189.  
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Uppdatering till Febdok 6.0.189 

Version 6.0.189 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: 2019-11-06 

 

Singel:  

Databasen läggs i mapp ”C\ProgramData\Febdok” 

Server:  

Databasen läggs i nätverksmappen för Febdok 

 

mdb: 

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

SQL: 

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. 

 


