
Karta produktu

Układ ENI-ZNAP/CR stanowi kompletny zespół urządzeń napędu i sterowania przeznaczony do tramwajów 
typu CITYRUNNER. .
Szczegółowy zakres prac i dostaw dostosowywany jest do konkretnego projektu i oczekiwań Klienta 
– przedstawiony poniżej zakres stanowi jedynie przykład.  .

Zakres prac:
projekt elektryczny układu napędowego i całego tramwaju,
oprogramowanie wszystkich podzespołów,
uruchomienie, udział w testach statycznych i dynamicznych, homologacja
szkolenia dla użytkowników i serwisu.

Zakres dostaw układu obejmuje następujące główne podzespoły:

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl
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Układ ENI-ZNAP/CR

Falownik 
ENI-FT600/200/CR (2 szt.)
Strona: 2-4

Tablica sterownika tramwaju 
ENI-SNT/CR (1 szt.) 
Strona: 7

Przetwornica statyczna 
ENI-PT600/24/AC/CR (2 szt.)
Strona: 5-6

Tablice wejść/wyjść rozproszonych 
każdego członu - ENI-TWR (5 szt.)
Strona: 8

Panel operatorski 
ENI-PO1024/768 (1 szt.)
Strona: 9-10

Klimatyzator przestrzeni 
pasażerskiej KTCR170 (2 szt.)
Strona: 11

Nastawnik momentu Schaltbau
(1 szt.)
Strona: 12



Falownik ENI-FT600/200/CR 
Karta produktu

 ZASTOSOWANIE

Skrzynia falownika ENI-FT600/200/CR służy do zasilania asynchronicznych silników trakcyjnych napięciem przemiennym 
o regulowanej częstotliwości. W jednej skrzyni zamontowane są dwa falowniki przeznaczone do sterowania pracą dwóch silników
asynchronicznych. Każdy falownik posiada własny sterownik mikroprocesorowy, pracujący pod nadzorem sterownika tramwaju
z którym komunikuje się poprzez magistralę CAN i sygnały stykowe.

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl

Znamionowe napięcie zasilania 
Znamionowe napięcie zasilania sterowania
Zakres zmienności napięcia zasilania
Znamionowe napięcie wyjściowe
Częstotliwość wyjściowa
Znamionowa moc wyjściowa
Maksymalna moc wyjściowa
Komunikacja ze sterownikiem napędu
Chłodzenie

Stopień ochrony obudowy

Masa

600 V  DC

24 VDC

400 ÷ 800 VDC

3 x 445 V 77 Hz
0 ÷ 200 Hz
2 x 100 kVA
2 x 200 kVA
CAN 2.0A / CAN Open, sygnały stykowe
powietrzne, wymuszone
IP65 – przestrzeń z wyposażeniem energoelektronicznym
IP21 – kanały powietrzne
320 kg

 DANE TECHNICZNE
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Karta produktu

    OPIS DZIAŁANIA

Falownik zamienia napięcie sieci trakcyjnej prądu stałego na napięcie przemienne o regulowanej amplitudzie i częstotliwości. 
Pozwala na zmianę kierunku wirowania silnika trakcyjnego (jazda przód/tył). Układ sterujący realizuje algorytm sterowania 
wektorowego polegający na jednoczesnym pośrednim sterowaniu momentem i strumieniem wirnika silnika trakcyjnego. 
Wykorzystanie tego algorytmu regulacji pozwoliło na osiągnięcie bardzo dobrych właściwości trakcyjnych w stanach dynamicznych 
oraz optymalne wykorzystanie falownika.
Falownik umożliwia zwrot energii kinetycznej hamującego pojazdu do sieci trakcyjnej, zewnętrznego układu superkondensatorów 
lub po przekroczeniu ustalonego progu napięcia rekuperacji wytracanie jej w dachowym rezystorze hamowania. 

Falownik napędu zapewnia: 
realizację wszystkich funkcji ruchowych pojazdu: rozruch, hamowanie, wybieg,
uzyskanie parametrów dynamicznych rozruchu i hamowania elektrodynamicznego zgodnych z wymogami Rozporządzenia 
nr 344 Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz ich 
niezbędnego wyposażenia,
hamowanie elektrodynamiczne prowadzone aż do całkowitego zatrzymania pojazdu,
możliwość bieżącego monitorowania stanu pracy napędu i parametrów rozruchowych pojazdu przy pomocy panelu 
operatorskiego podłączonego do sieci CAN.

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl

       BUDOWA

Falownik posiada szczelną obudowę wykonaną z blachy malowanej proszkowo. Falownik przystosowany jest do montażu na dachu 
tramwaju. Na bokach falownika umieszczono otwory wentylacyjne. Na jednej ze ścian falownika zaprojektowano przepusty kablowe 
dla przewodów silnoprądowych oraz dwa złącza sterowania.  
We wnętrzu falownika zamontowane są dwa falowniki przeznaczone do sterowania pracą dwóch silników asynchronicznych. 
Obydwa falowniki posiadają wspólny filtr wejściowy LC wraz z układem wstępnego ładowania. W skrzyni umieszczono tzw. klucz 
wejściowy umożliwiający odłączenie filtru wejściowego falownika od sieci trakcyjnej w szczególnych przypadkach. Każdy falownik 
posiada własny sterownik mikroprocesorowy, pracujący pod nadzorem sterownika napędu. 

Falownik ENI-FT600/200/CR 
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Karta produktu

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl

 SCHEMAT BLOKOWY

Falownik ENI-FT600/200/CR 
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Przetwornica statyczna ENI-PT600/24/AC/CR
Karta produktu

 ZASTOSOWANIE

Przetwornica statyczna ENI-PT600/24/AC/CR jest przeznaczona do zasilania obwodów pomocniczych niskopodłogowych wagonów 
tramwajowych. Przetwornica posiada wbudowany moduł przekształtnika zjazdu awaryjnego (24 DC / 400 DC).

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl

Znamionowe napięcie zasilania
Zakres zmienności napięcia zasilania

Wyjście napięcia stałego
Napięcie znamionowe
Maksymalny prąd wyjściowy
Prąd ładowania baterii ograniczany do

Zabezpieczenia

Wyjście napięcia przemiennego
Napięcie znamionowe
Znamionowa moc wyjściowa
Obciążalność przewodu neutralnego
Zabezpieczenia

Wbudowany układ autostartu (bez napięcia baterii)
Temperatura otoczenia 
Stopień ochrony obudowy – energoelektronika
Stopień ochrony obudowy – kanał wentylacyjny
Masa

600 VDC

400 ÷ 900 VDC

28,6 V  ± 0,1 VDC

250 A (źródło prądowe przez czas 30 s)
25 A ± 2 A
przed przeciążeniem 
przed zwarciem zacisków wyjściowych

3 x 400 V + N (50 Hz)
15 kW (przeciążenie 115% przez czas 10 s)
2 kW
przed zwarciem i przeciążeniem

-30°C ÷ +40°C
IP65
IP21
340 kg

 DANE TECHNICZNE
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Karta produktu

    OPIS DZIAŁANIA

Przetwornica ENI-PT600/24/AC/CR w trybie pracy normalnej przetwarza napięcie zasilające WN trakcji tramwajowej na:
stabilizowane stałoprądowe napięcie 24 V  zasilające obwody pomocnicze oraz ładujące/utrzymujące baterię DC

akumulatorów w stanie pełnego naładowania,
stabilizowane napięcie trójfazowe zasilające obwody pomocnicze np. klimatyzację.

Dzięki wbudowanemu układowi autostartu, przetwornica podejmie pracę nawet przy całkowicie rozładowanej baterii. Przetwornica 
w trybie pracy zjazdu awaryjnego z odcinka izolowanego trakcji tramwajowej przetwarza napięcie baterii 24 V  na stabilizowane DC

stałoprądowe napięcie 420 V  zasilające falowniki trakcyjne.DC

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl

 SCHEMAT BLOKOWY

       BUDOWA

Przetwornica zabudowana jest w szczelnej, wytrzymałej mechanicznie obudowie z blachy aluminiowej malowanej proszkowo, 
w której umieszczone zostało całe wyposażenie energoelektroniczne. Wewnątrz przetwornicy zabudowano tory wyjściowe 
3 x 400 V , 24 V  oraz przekształtnik zjazdu awaryjnego umożliwiający zasilanie falowników tramwaju napięciem WN przetworzonym AC DC

z baterii akumulatorów NN. Przetwornica wyposażona jest w układ autostartu umożliwiający jej załączenie bez napięcia 
akumulatorów. Pokrywa umożliwia wygodny dostęp serwisowy do wnętrza przetwornicy. Na pokrywie umieszony jest ekran 
z refleksyjnej blachy aluminiowej chroniący przetwornicę przed ciepłem promieniowania słonecznego oraz umożliwiający chodzenie 
po przetwornicy. Wymiary, sposób mocowania oraz przyłącza elektryczne przetwornicy zostały umieszczone w sposób zapewniający 
możliwość swobodnego zamocowanie przetwornicy w dedykowanym miejscu.

Przetwornica statyczna ENI-PT600/24/AC/CR
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Tablica sterownika tramwaju ENI-SNT/CR
Karta produktu

 ZASTOSOWANIE

Tablica sterownika pojazdu wraz z zabudowanym na niej sterownikiem PLC i przekaźnikami służy do sterowania pracą podzespołów 
układu napędowego. Sterowanie odbywa się zgodnie z specjalnym algorytmem, na podstawie odczytu stanów wejść oraz sygnałów 
z magistrali CAN.                                                                                                    .

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl

Napięcie zasilania  24 V  DC

Wejścia cyfrowe  48 wejść (moduły: 3 x 16 DI)
Wyjścia cyfrowe  32 wyjścia przekaźnikowe 4A (moduły: 2 x 16 DO)
Wejścia analogowe  8 x 4-20 mA / 0-10 V  / PT100 DC

Interfejsy komunikacyjne  3 x CAN

 DANE TECHNICZNE
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Tablica wejść/wyjść rozproszonych każdego członu ENI-TWR
Karta produktu

 ZASTOSOWANIE

Tablice ENI-TWR z zabudowanymi modułami wejść/wyjść rozproszonych CAN służą do sterowania pracą napędu tramwaju i obwodów 
pomocniczych. Tablice występują w wersjach dla każdego z członów. Wszystkie tablice posiadają taką samą konstrukcję mechaniczną, 
różnią się układem połączeń i ilością elementów wykonawczych zgodnie z schematem elektrycznym.                              .

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl
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Panel operatorski ENI-PO1024/768
Karta produktu

 ZASTOSOWANIE

Panel operatorski ENI-PO1024/768 przeznaczony jest do wizualizacji stanów pracy, diagnostyki oraz archiwizacji danych dowolnego 
pojazdu. Panel może współpracować z nadrzędnym sterownikiem lub samodzielnie. Do każdego zastosowania pisane jest 
dedykowane oprogramowanie - można zrealizować niemal dowolną funkcjonalność zgodną z potrzebami projektu. Dzięki temu 
późniejsza obsługa i eksploatacja są bardzo łatwe i intuicyjne.
Panel operatorski przeznaczony jest do montażu wewnętrznego w dowolnym miejscu (np. na pulpicie motorniczego/maszynisty). 
Komunikacja z innymi urządzeniami odbywa się poprzez magistralę CAN.

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl

Znamionowe napięcie zasilania 

Wyświetlacz  

Oddziaływanie operatora

Interfejsy komunikacyjne

Wymiary (szer. x wys. x głęb)
Waga

Stopień ochrony

Temperatura pracy
MTBF
* zasilanie zgodnie z EN 50155

24 V *DC

typ:  matryca TFT,  16.2M kolorów
przekątna: 10,4”
rozdzielczość: 1024 x 768
rzeczywisty kąt widzenia (dla CR>10): ≥176°

2jasność podświetlenia: 500 cd/m
stopień kontrastu: CR=1200
ekran dotykowy, 4 przyciski funkcyjne
CAN / CAN OPEN  (prędkości 100, 250, 500 kbit/s)
USB  (do podłączenia pamięci masowej USB)
280 x 225 x 43 mm  
2,2 kg
Front – IP65 (przy założonej osłonie złącza USB)
Tył  - IP41
-25°C ÷ +50°C
120 000 h

 DANE TECHNICZNE
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Karta produktu

    OPIS DZIAŁANIA

Funkcje wizualizacyjne
Panel wyświetla różne informacje otrzymane po magistrali CAN (np. prędkości, temperatury, napięcia itp.).  Parametry magistrali, 
format danych  oraz ewentualny protokół wyższej warstwy są indywidualnie dostosowywane do potrzeb projektu. Styl graficzny jest 
również opracowywany indywidualnie w porozumieniu z Klientem. Rodzaje wyświetlanych kształtów - np. wskaźniki, ikony, wartości 
liczbowe - mogą być dowolnego kształtu i rozmiaru.

Funkcje diagnostyczne
Panel operatorski jest wyposażony w moduł diagnostyczny. Zasada jego pracy polega na archiwizowaniu błędnych stanów pracy 
pozostałych urządzeń w pamięci nieulotnej z możliwością pobrania raportu (w postaci pliku "csv") poprzez złącze USB. 
Archiwizacja może działać przy współpracy z nadrzędnym sterownikiem, który informuje panel o konieczności zapisu informacji 
o zaistniałym zdarzeniu lub automatycznie poprzez zawarcie dodatkowego algorytmu w programie panelu.

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl

       BUDOWA

Obudowa panelu od strony operatora  wykonana jest z blachy aluminiowej grubości 5 mm anodowanej na kolor czarny.  W środku 
blachy elewacyjnej zamontowano wyświetlacz graficzny. W dolnej części frontu, pod wyświetlaczem znajdują się cztery przyciski 
funkcyjne oraz złącze USB pozwalające na pobranie danych archiwalno-diagnostycznych z pamięci wewnętrznej oraz aktualizację 
oprogramowania.
Z tyłu zaprojektowano stalową,  prostopadłościenną obudowę z zabudowanymi złączami:

sprężynowymi (WAGO) dla połączeń zasilania oraz komunikacyjnego,
USB oraz S1 - złącza diagnostyczno- serwisowe.

Panel operatorski ENI-PO1024/768
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Karta produktu

 ZASTOSOWANIE

Klimatyzator służy do ogrzewania, wentylacji i schładzania przestrzeni pasażerskiej. 

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl

Klimatyzator przestrzeni pasażerskiej KTCR170

Moc grzewcza  15 kW 
Moc chłodnicza  15 kW

 DANE TECHNICZNE
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Nastawnik momentu Schaltbau
Karta produktu

 ZASTOSOWANIE

Nastawnik momentu służy do zadawania momentu rozruchowego lub hamującego układu napędowego, o intensywności zależnej 
od stopnia wychylenia nastawnika. W nastawniku zintegrowano również przycisk czuwaka umożliwiający wdrożenie hamowania 
nagłego w przypadkach szczególnych (np. zemdlenia motorniczego).                                                                 .

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

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl

Typ nastawnika  stykowy 
Ilość stopni wychylenia  6 

Wbudowany czuwak

 DANE TECHNICZNE
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