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Przetwornica ENI-BAT/24DC/6/U
Karta produktu

ZASTOSOWANIE
Przetwornica statyczna ENI-BAT/24DC/6/U przeznaczona jest do ładowania baterii akumulatorów o napięciu stałym 24 VDC
w autobusie elektrycznym.

DANE TECHNICZNE
520 VDC
390 VDC ÷ 700 VDC
24 VDC
200 A
220 A
5 kW
przed zamianą biegunowości zasilania i wyjścia
przed przeciążeniem wyjścia
termiczne
lP65
cieczowe
310 x 566 x 205 mm
30 kg
Separacja galwaniczna pomiędzy napięciem wyjściowym a wejściowym
-30˚C ÷ +40˚C
nie emituje dźwięków w paśmie akustycznym

Znamionowe napięcie zasilania
Zmienność robocza napięcia zasilania
Znamionowe napięcie wyjściowe
Znamionowy prąd obciążenia
Maksymalny prąd obciążenia
Moc znamionowa
Zabezpieczenia
Stopień ochrony obudowy
Chłodzenie
Gabaryty (szer. x gł. x wys.)
Masa
Temperatura pracy
Poziom hałasu
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Przetwornica ENI-BAT/24DC/6/U
Karta produktu

BUDOWA
Przetwornica jest zabudowana w szczelnej obudowie aluminiowej, która jest pokryta powłoką malarską podnoszącą jej odporność
na czynniki środowiskowe i warunki eksploatacji. Sposób mocowania jest dostosowany do wymagań Klienta i miejsca zabudowy
wewnątrz autobusu. Dolną część obudowy stanowi aluminiowy radiator wodny, na którym umieszczone zostały elementy obwodu
mocy. W górnej części obudowy zostały zabudowane płytki elektroniczne do sterowania i diagnostyki wykonane w technice
mikroprocesorowej. Złącza wejściowe, wyjściowe i komunikacji umieszczono na jednej z bocznych ścian.

OPIS DZIAŁANIA
Przetwornica przetwarza napięcie zasilania zmieniające się w granicach 390 VDC ÷ 700 VDC, na napięcie wyjściowe 24 VDC.
Do filtru wejściowego przetwornicy doprowadzone jest napięcie zasilania. Tak odfiltrowane napięcie zasilania jest doprowadzone
do elementu wykonawczego mocy, którym jest moduł zawierający tranzystor IGBT. Do wyjścia modułu przyłączony jest filtr wyjściowy
LC, który eliminuje pulsacje napięcia wyjściowego. Znamionowy prąd ciągły przetwornicy wynosi 200 A. Sterowanie
i diagnostyka przetwornicy odbywa się za pomocą wysyłanych komunikatów po sieci CAN.
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