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Przetwornica ENI-TL600/24AC-22
Karta produktu

ZASTOSOWANIE
Przetwornica statyczna ENI-TL 600/24AC-22 przeznaczona jest do zasilania napięciem stałym 24 V i 3 x 400 VAC obwodów klimatyzacji
kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej trolejbusu.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania
Znamionowe napięcie wyjściowe
Znamionowy prąd wyjściowy
Znamionowe pięcie wyjściowe
Znamionowy prąd wyjściowy przewodowy
Przeciążalność wyjścia
Chłodzenie
Zakres temperatury otoczeni
Mocowanie przetwornicy
Gabaryty (dł. x szer. x wys.)
Masa

ENIKA Sp. z o.o.
ul. Morgowa 11
91-223 Łódź

600 VDC (-220 / +200)
Wyjście 24 DC
27,6 V ± 0,5 V
120 A
Wyjście AC
3 x 400 V ± 5%, 50 Hz
23 A
300% w czasie 1 s
Wybrane dane szczegółowe
wymuszone
-30ºC ÷ +40ºC
dach pojazdu
1238 x 550 x 400 mm
ok. 180 kg
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Przetwornica ENI-TL600/24AC-22
Karta produktu
BUDOWA
Przetwornica posiada szczelną obudowę wykonaną z blachy aluminiowej pomalowanej proszkowo. Przetwornica przeznaczona jest
do zabudowy na dachu pojazdu. Składa się z dwóch zintegrowanych ze sobą skrzyń. Dolna skrzynia jest strefą brudną, w której
zamontowane są aluminiowe radiatory odprowadzające ciepło z elementów półprzewodnikowych, wentylator chłodzący oraz
elementy indukcyjne. Górna skrzynia zawiera pozostałe elementy mocy oraz sterownik przetwornicy. Przyłącza wysokiego
i niskiego napięcia znajdują się na bocznej ścianie obudowy przetwornicy, prostopadłej do kierunku jazdy. Górna ściana obudowy jest
wykonana w postaci otwieranej pokrywy zamykanej na cztery zamki, co umożliwia wygodny dostęp do przetwornicy.
Na pokrywie zamocowany jest ekran przeciwsłoneczny.
Wewnątrz obudowy umieszczono kompletny układ przetwornicy składający się z trzech torów:
tor przetwarzający napięcie sieci na napięcie pośredniczące 600 VDC
tor przetwarzający napięcie pośredniczące na napięcia wyjściowe 3 x 400 V, 50 Hz
tor przetwarzający napięcie pośredniczące na napięcie wyjściowe 24 VDC

OPIS DZIAŁANIA
Napięcie zasilające przetwornicę podawane jest przez filtr wejściowy do falownika wytwarzającego napięcie pośredniczące 600 VDC.
Napięcie przemienne wytwarzane przez tranzystory IGBT zasila transformator zapewniający podwójną separację galwaniczną
pomiędzy siecią zasilającą, a obwodami wyjściowymi przetwornicy. Napięcie z transformatora po wyprostowaniu i odfiltrowaniu
podawane jest na falownik wyjściowy wytwarzające napięcie AC oraz falownik toru DC.
Napięcie wyjściowe AC powstaje z napięcia sinusoidalnego wytwarzanego przez tranzystory IGBT oraz wygładzane filtrami sinus.
Napięcie wyjściowe DC powstaje z napięcie przemiennego wytwarzanego przez tranzystor IGBT, zasilającego transformator.
Transformator zapewnia separację galwaniczną wyjścia od pozostałych obwodów przetwornicy. Napięcie z transformatora po
wyprostowaniu i odfiltrowaniu podawane jest do wyjścia 24 VDC.
Sterownik przetwornicy realizuje ograniczanie prądu ładowania baterii oraz prądu wyjściowego 24 VDC.
Przetwornica daje możliwość bieżącego monitorowania stanu pracy oraz parametrów pracy przy pomocy programu diagnostycznego podpiętego do sieci CAN.

SCHEMAT BLOKOWY
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