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Stanowisko ENI-SB400/UIC/60
Karta produktu

ZASTOSOWANIE
Stanowisko ENI-SB400/UIC/60 jest przeznaczone do badania wagonów kolejowych, w których zainstalowano wielonapięciowe
przetwornice statyczne.
.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania

3 x 400 VAC, 50 Hz
1000 V, 16²⁄ Hz, sinus, regulowane w zakresie 700 ÷ 1200 VAC, Imax = 70 A
1000 V, 50 Hz, sinus, regulowane w zakresie 700 ÷ 1200 VAC, Imax = 70 A
1500 V, 50 Hz, sinus, regulowane w zakresie 1090 ÷ 2000 VAC, Imax = 50 A
Napięcia wyjściowe wg UIC
3000 VDC regulowane w zakresach:
- 800 ÷ 2000 V, Imax = 70 A
- 800 ÷ 4500 V, Imax = 25 A
Moc wyjściowa
60 kVA / 50 kW
różnicowo-prądowe 30 mA
Zabezpieczenie obwodów zasilania
nadmiarowe 100 A
Zabezpieczenie przed udarem prądowym przy załączaniu
Elektroniczne zabezpieczenie przetężeniowe (zwarciowe) wyjścia
Separacja galwaniczna między siecią zasilającą a wyjściową
Sygnalizacja załączenia 3 x 400 VAC
Stopień ochrony obudowy
IP21
Temperatura otoczenia
0 ÷ 30°C
Masa całkowita
szafa SF około 350 kg; szafa WN około 1000 kg
szafa SF 1600 x 600 x 2200 mm
Gabaryty: (szer. x głęb. x wys.)
szafa WN 1200 x 800 x 2200 mm
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Stanowisko ENI-SB400/UIC/60
Karta produktu
OPIS DZIAŁANIA
Napięcie wejściowe 3 x 400 VAC jest podawane na trójfazowy mostek prostowniczy 6D. Po wyprostowaniu i odfiltrowaniu napięcie
to podawane jest na chopper obniżający napięcie, a następnie na falownik jednofazowy. Zmodulowane napięcie przemienne
z falownika zasila uzwojenie pierwotne transformatora WN. Napięcie wyjściowe transformatora WN jest podawane na przełącznik
wyboru typu napięcia wyjściowego AC/DC. Zmiana typu napięcia wyjściowego polega na mechanicznym przełączeniu przełącznika
Q3 znajdującego się na drzwiach szafy WN, powodując zmianę konfiguracji obwodów wyjściowych. Pomiar prądu wyjściowego
realizowany jest za pomocą hallotronowego przetwornika pomiarowego i amperomierza, pomiar napięcia wyjściowego - za pomocą
hallotronowego przetwornika pomiarowego i woltomierza. Zmiana typu i zakresu napięcia wyjściowego polega na zmianie
sterowania falownika jednofazowego, załączeniu odpowiedniego odczepu transformatora WN, oraz przełączeniu obwodu
wyjściowego na konfigurację AC lub DC. Stanowisko umożliwia płynną regulację napięcia wyjściowego za pomocą potencjometru
wieloobrotowego. Mostek prostowniczy, chopper obniżający napięcie oraz falownik jednofazowy umieszczone są na dwóch
radiatorach. Wentylator chłodzący radiatory załącza się, gdy ich temperatura osiąga wartość 50°C, a wyłącza się po schłodzeniu
radiatora do 30°C. Do podłączenia przewodów zasilających służy pięciozaciskowa listwa przyłączeniowa umieszczona wewnątrz
szafy SF, natomiast do podłączenia przewodów wyjściowych służą zaciski śrubowe umiejscowione wewnątrz szafy WN.
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