
Zespół wentylacyjno-grzewczy ENI-MWG
Karta produktu

 ZASTOSOWANIE

Zespół wentylacyjno-grzewczy ENI-MWG jest przeznaczony do ogrzewania wnętrza pojazdu trakcyjnego strumieniem podgrzanego 
powietrza. Urządzenie ma konstrukcję ze stali nierdzewnej dostosowaną do zabudowy w przestrzeni przydrzwiowej (kurtyn 
powietrznych) w tramwajach typu 120NaG.
Zespół wentylacyjno-grzewczy ENI-MWG występuje w dwóch odmianach:

wykonanie prawe: ENI-MWG/P (silnik wentylatora po prawej stronie wyrzutu powietrza),
wykonanie lewe: ENI-MWG/L (silnik wentylatora po lewej stronie wyrzutu powietrza).
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Znamionowe napięcie grzewcze
Znamionowa moc grzewcza
Znamionowe napięcie wentylatora
Wydajność wentylatora
Poziom hałasu

Dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zdolność łączeniowa czujników temperatury
Maksymalna temperatura powietrza na wylocie
Napięcie probiercze izolacji
Stopień ochrony obudowy
Masa

Dwie wersje wykonania – ENI-MWG/L i ENI-MWG/P

230 V  AC 

1 kW
230 VAC

3max 250 m /h
max 58 dB

6,3 A, 230 VAC

45°C
1,5 kV / 50 Hz / 1 min
IP00 (IP30 z pokrywą Klienta)
około 2,6 kg

 DANE TECHNICZNE



Karta produktu

    OPIS DZIAŁANIA

Źródłem ciepła w zespole ENI-MWG jest element grzewczy o mocy 1 kW. Strumień powietrza omywający grzałkę wytwarza wentylator 
promieniowy poprzeczny zamontowany do podstawy zespołu ENI-MWG. Czujniki zabezpieczenia termicznego podczas normalnej 
pracy zespołu ENI-MWG mają zwarte styki podając napięcie do obwodu grzewczego. Nadmierny wzrost temperatury wewnątrz 
zespołu ENI-MWG, na skutek zasłonięcia wlotu/wylotu lub zatrzymania wentylatora powoduje rozwarcie styków jednego z dwóch 
czujników temperatury. Rozwarcie czujnika powoduje odłączenie napięcia od obwodu grzewczego oraz sygnalizację przegrzania 
(podanie napięcia 230 V  na 5 pin złącza).AC
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 SCHEMAT BLOKOWY

       BUDOWA

Zespół ENI-MWG posiada obudowę wykonaną z blachy nierdzewnej. Wewnątrz umieszczono element rurkowy grzewczy, wentylator 
wymuszający strumień powietrza, czujniki zabezpieczenia termicznego oraz gniazdo przyłączeniowe WAGO (typu X-COM 769). 
Do mocowania zespołu ENI-WMG służą dwie łapy z zaciśniętymi nitonakrętkami M6.
Zespół wentylacyjno-grzewczy ENI-MWG występuje w dwóch odmianach:

wykonanie prawe: ENI-MWG/P (silnik wentylatora po prawej stronie wyrzutu powietrza),
wykonanie lewe: ENI-MWG/L (silnik wentylatora po lewej stronie wyrzutu powietrza.

Wersje przystosowane są do zabudowy w przestrzeniach kurtyn powietrznych w tramwaju typu NaG120. Wszystkie materiały użyte 
do budowy urządzenia spełniają stosowne wymagania dotyczące niepalności, bezpieczeństwa użytkowania i ekologiczności.
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