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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

1.  ZASTOSOWANIE
Przetwornica ENI-PSZ3000-26/AC-DC jest przetwornicą stacjonarną, przeznaczoną do zasilania odbior-
ników z sieci 3kV prądu stałego. Umożliwia zasilanie urządzeń o napięciu wejściowym trójfazowym 
3x400VAC/50Hz lub jednofazowym 230VAC/50Hz. Urządzenie ma konstrukcje stalową przystosowaną 
do zabudowy w wydzielonej przestrzeni przytorowej lub kontenerze.

3.  BUDOWA
Przetwornica zabudowana została w szczelnej wytrzymałej mecha-
nicznie szafie aparatowej, w której umieszczono całe wyposażenie 
elektryczne. Na ścianie tylnej szafy umieszczono dwa wysokowy-
dajne radiatory aluminiowe, zapewniające skuteczne chłodzenie 
elementów obwodów mocy urządzenia.

Dostęp do wnętrza urządzenia umożliwiają lewostronnie otwiera-
ne drzwi jednoskrzydłowe, zamykane na klucz. Obudowa zabez-
pieczona jest farbą podnoszącą odporność na warunki eksploatacji. 

Do jednej z bocznych ścian przetwornicy przymocowana jest 
skrzynka bezpiecznikowa, w której oprócz samych bezpieczników 
wyjścia 3x400VAC+N, znajdują się przyłącza elektryczne. Sama 
skrzynka podobnie jak szafa zamykana jest na klucz, chroniąc tym 
samym przed dostępem do wnętrza przetwornicy przez osoby nie-
kwalifikowane.

Wejściowe napięcie trakcyjne podawane jest dwoma przewodami 
poprzez dławnice uszczelniające, poprzez podstawę przetwornicy.

2.  PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETR WARTOŚĆ

Napięcia wejściowe Zasilanie WN • napięcie znamionowe:
• zakres zmienności:
• zabezpieczenie wejścia:

• 3000VDC
• 1800VDC ÷ 4000VDC
• nadnapięciowe i przepięciowe

Napięcie wyjściowe 3x400VAC
(L1-L2-L3-N)

• napięcie znamionowe:
• moc znamionowa:
• stabilność napięcia:
• stabilność częstotliwości:
• kształt napięcia:
• zabezpieczenie wyjścia: 

• dopuszczalna asymetria faz:
• napięcie znamionowe  

jednofazowe:
• specyfikacja obciążenia:

• 3x 400VRMS / 50Hz
• 26kVA przy cosφ≥0,8
• ≤ +5 / -10%
• ≤ ± 1%
• sinusoidalny, THD ≤ 8%
• elektroniczne i aparatowe 

(wyłącznik nadprądowy C50)
• ≤ 50%
• 230VRMS / 50Hz 

• odbiorniki trójfazowe  
i jednofazowe rozdzielone 
między kolejne fazy,  
a przewód neutralny

Zasilanie sterowania Przetwornica posiada wbudowany autostart – podejmuje pracę po załączeniu napięcia zasilającego WN

Sprawność ≥85%

Zakres temp. otoczenia -300C ÷ +400C

Chłodzenie Wymuszone, powietrzem pobieranym z otoczenia urządzenia

Stopień ochrony IP55

Wymiary 978mm x 1616mm x 617mm (szer. x wys. x głęb.)

Masa (250 ± 10)kg

Sposób mocowania Szafa umieszczona na podeście umożliwiającym przytwierdzenie do podłoża w 4 punktach

Uwagi Urządzenie wymaga dodatkowego zabezpieczenia od strony wejścia WN, bezpiecznikiem zwłocznym  
o prądzie znamionowym 16A.



U1 - Moduł falownika DC/DC z separacją galwaniczną
U2 - Moduł falowniak DC/AC 3X400VAC
SAC - Stycznik wyjścia 3x400VAC
RL - Rezystor obw. wstępnego ładowania
SL - Stycznik obw. wstępnego ładowania
FWN - Filtr strony WN
ZO - Zacisk ochronny/doziemienie
B1 - Wyłącznik nadmiarowy wyjścia 3x400VAC
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4.  OPIS DZIAŁANIA
Przetwornica przetwarza napięcie zasilania trakcji kolejowej 3kVDC na napięcie przemienne sinusoidal-
ne 3x400VAC. Napięcie z zacisków wejściowych WN podawane jest do fi ltru wejściowego składające-
go się z diody, dławika i kondensatora. Przefi ltrowane napięcie podawane jest dalej do falownika WN 
i następnie do uzwojenia pierwotnego transformatora mocy.

Napięcie wyjściowe transformatorów jest prostowane i fi ltrowane w obwodach napięcia pośredniego 
DC i podawane na falownik napięcia AC. Obwody napięcia WN (potencjał sieci trakcyjnej) i napięcia 
pośredniego są separowane galwanicznie, a wszystkie obwody elektryczne skrzyni WN są izolowane 
od obudowy.
Układ sterowania zapewnia stabilizację napięcia wyjściowego AC, niezależnie od zmian napięcia zasila-
jącego WN i wartości rezystancji obciążenia na wyjściu AC oraz zapewnia odporność na skutki przecią-
żeń i zwarć mogących wystąpić na tym wyjściu.

Układy diagnostyczne kontrolują sprawność i gotowość do pracy poszczególnych bloków, a w przy-
padku niesprawności któregoś z podzespołów wstrzymywana jest praca całego urządzenia. 
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