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FebDok  
 

Säkerhetsprogrammet för konsulter, nätägare och elinstallatörer 
som dimensionerar, kontrollerar och dokumenterar 

el-anläggningar. 
 

 
 
Från trafo till vägguttag 
FebDok hjälper dig att följa föreskrifterna och bygga säkra el-anläggningar. Programmet hanterar 
såväl hela som delar av en anläggning.  
 
FebDok ger dig en professionell säkerhetsprofil 
Allt fler kunder kräver idag att du som installatör eller el-konsult dokumenterar enligt föreskrifterna. 
Detta innebär att du skall redovisa alla felströmmar och att anläggningen klarar av utlösningsvillkoren.  
 
Dokumentation – din kvalitetsstämpel 
Med FebDok får man ut både huvudledningsschema och enlinjeschema för en del av eller hela 
anläggningen. Detta innebär att det inte finns någon begränsning för antal fördelningar eller laster.  
 
Beröringsspänning 
Innan en el-anläggning spänningssätts är man skyldig att bl.a. beräkna beröringsspänningen vid kort-
slutning, vilken inte får överstiga 50 V. FebDok är idag det enda programmet som klarar denna 
uppgift, och som dessutom hjälper dig att åtgärda problemet. 
 
Nya normer kommer – gamla går 
I FebDok kan man välja att dimensionera enligt Svensk Standard 424 14 24 eller 436 40 00.  
Detta är en fördel när befintliga anläggningar skall kompletteras och dokumenteras.  
        V.g vänd 



S Ä K E R H E T S B Ä L T E T    F Ö R    E L F A C K M Ä N 
 
 

Fabrikatsoberoende 
Genom att FebDok´s databas innehåller skydd av 
mer än 20 olika fabrikat, har du alltid möjlighet att 
välja det skydd som bäst passar ditt projekt. Även 
utgångna produkter finns med så att 
utökning/dokumentation av befintliga anläggningar 
förenklas. 
 
Dimensionering 
Genom att ange förläggningssätt och ström-
förbrukning kan FebDok föreslå en lämplig kabel. 
FebDok tar då även hänsyn till spänningsfallet vid 
val av area. 
 
I nästa steg väljer du skydd för den aktuella 
lasten. Här kan FebDok kontrollera vilka skydd 
som är godkända i den aktuella applikationen.  
 
När kablar och skydd är valda sker en beräkning 
av felströmmar, både avseende jordfel och 
kortslutning. En kontroll av utlösningsvillkoren 
görs och FebDok redovisar eventuella fel 
samtidigt som du ges möjlighet att förändra 
kablar och skydd.  
 
Selektivitet 
Med hjälp av FebDoks selektivitetsanalys har du 
möjlighet att säkerställa driften så att inte hela 
anläggningen bryts vid kortslutning eller överlast. 
 
Analys – rådgivning – åtgärd 
När el-anläggningen redan är projekterad kan  
du lätt kontrollera att: 
• gällande föreskrifter följs 
• kablarna är försedda med rätt typ av skydd 
• skyddens brytförmåga inte överskrids  
• utlösningsvillkoren uppfylls 
• spänningsfallet inte blir för stort 
• selektivitet finns 
• beröringsspänningen vid kortslutning inte 

överskrider 50 V 
 
Dokumentation 
FebDok ger dig en total dokumentation av  
hela anläggningen innehållande: 
• huvudlednings- och enlinjeschema 
• gruppförteckning 
• beräkningsresultat 
• kabel- och skyddslista 
• selektivitetsanalys i grafisk form 
• blanketter för egen- och slutkontroll 

 
Consultec ByggProgram AB 
Consultec ByggProgram AB är Sveriges ledande 
leverantör av programvaror för el-fackmän. 
Bakom namn som FebDok, BidCon, SiteCon 
och PlanCon döljer sig en komplett uppsättning 
av PC-verktyg för el- och installationsbranschen.  
 
 

 

 

 
 

 


