
Przekształtnik ENI-40/26/2,6DC 
Karta produktu

 ZASTOSOWANIE

Przekształtnik ENI-40/26/2,6DC przeznaczony jest do zasilania niskonapięciowej sieci pokładowej w wagonach tramwajowych.
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     DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania 
Napięcie wyjściowe 
Prąd znamionowy wyjściowy ciągły 

 Prąd przeciążeniowy
 Maksymalny czas przeciążenia

 Wymiary gabarytowe
 Masa
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28 ÷ 44 VDC

26 ± 0,5 VDC

100 A
110 A
10 s
386 x 196 x 160 mm
ok. 7 kg



Karta produktu

    OPIS DZIAŁANIA

Przekształtnik przetwarza napięcie zasilania z zakresu 28 V ÷ 44 V  na stabilizowane napięcie wyjściowe 26 V . W celu uzyskania DC DC

wysokiej sprawności elektrycznej zastosowano impulsowe przekształcanie napięcia zasilania na wyjściowe z wykorzystaniem zasady 
modulacji szerokości impulsów. 
Układ sterowania załącza i wyłącza tranzystor modułu ze stałą częstotliwością 20 kHz, przy czym zmieniany jest czas załączania 
oraz wyłączania tak, aby niezależnie od wielkości napięcia zasilania oraz obciążenia urządzenia uzyskać stałą wartość napięcia 
wyjściowego.
Stan poprawnej pracy jest potwierdzany świeceniem diody LED zamocowanej na obudowie przekształtnika. 
Znamionowy prąd ciągły przekształtnika wynosi 100 A. W przypadku przekroczenia tej wartości układ sterowania rozpoczyna 
odliczanie czasu i po 10 s pracy w stanie przeciążenia powoduje wyłączenie przekształtnika. Jeżeli przeciążenie ustąpi przed upływem 
10 s układ odliczania czasu jest zerowany i przygotowany do kontroli następnego przeciążenia. W przypadku zwarcia wyjścia 
przekształtnika następuje ograniczenie prądu wyjściowego do wartości 110 A poprzez ograniczenie napięcia wyjściowego. 
Jednocześnie odmierzany jest czas trwania zwarcia i po 10 s następuje wyłączenie przekształtnika, podobnie jak przy przeciążeniu. 
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       BUDOWA

Przekształtnik ENI-40/26/2,6DC posiada metalową obudowę izolowaną od układu elektrycznego.  Górną część obudowy stanowi 
użebrowany aluminiowy kształtownik, który zapewnia chłodzenie urządzenia powietrzem z otoczenia. Do przyłączenia przewodów 
zasilania oraz odbioru przewidziano czterotorowe złącze śrubowe. W przekształtniku zastosowano m.in. nowoczesny moduł 
tranzystorowy IGBT jako element wykonawczy, specjalizowany układ wysokiej skali integracji w obwodzie sterowania oraz 
hallotronowy czujnik pomiaru prądu.
Przekształtnik wyposażony jest w filtr wejściowy oraz filtr wyjściowy.
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