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Stanowisko ENI-SBT70
Karta produktu

ZASTOSOWANIE
Stanowisko typu ENI-SBT70 o wyjściowym napięciu znamionowym 600 VDC, służy do zasilania badanego tramwaju, na którym
będą wykonywane próby elementów elektrycznych tramwaju. Stanowisko wyposażone jest w koła które umożliwiają łatwe
przemieszczanie stanowiska.
.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania
Napięcie wyjściowe
Znamionowa moc wyjściowa
Przeciążalność
Chłodzenie
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Masa
Wymiary (dł. x szer. x wys.)

ENIKA Sp. z o.o.
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91-223 Łódź

3 x 400 VAC, 50 Hz
400 / 600 / 750 VDC
przełączane za pomocą przełącznika na elewacji szafy
70 kW
30% w czasie do 30 s
powietrzne wymuszone
(wentylator załączany po przekroczeniu 70°C na prostowniku)
IP23
0 ÷ 40°C
około 480 kg
650 x 1000 x 1380 mm
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Stanowisko ENI-SBT70
Karta produktu
BUDOWA
Stanowisko zostało zbudowane w postaci szafy z dostępem do jej wnętrza z przodu, po otwarciu drzwi jednoskrzydłowych.
Transformator i konstrukcja szafy osadzone zostały na stalowej płycie zawieszonej na czterech kółkach jezdnych, z których dwa
są kółkami skrętnymi. Takie rozwiązanie umożliwia mobilność urządzenia. Na dolnej części prawej ściany szafy umieszczona została
skrzynka przyłączeniowa. W drzwiach przednich zostały zamontowane mierniki prądu i napięcia wyjściowego oraz podstawowe
elementy kontrolno-pomiarowe tj.:
.
włącznik główny,
przycisk „załącz”,
przycisk „wyłącz,”
przełącznik napięcia wyjściowego 400-600-750 VDC,
przycisk bezpieczeństwa,
kontrolka stanu awaryjnego.
Przy lewej ścianie szafy zamontowano radiator z przykręconymi modułami diodowymi prostownika 6D, stycznik obwodu głównego
oraz przekaźnik obwodu wstępnego ładowania transformatora. Przy tylnej ścianie zamontowany został drugi radiator z rezystorami
wstępnego ładowania. Na bocznej lewej ścianie szafy zamontowano kratkę wlotu powietrza do skrzyni w celu zapewnienia spranego
przepływu powietrza wewnątrz obudowy. Na tylnej ścianie zamontowany został wentylator wyciągający powietrze z wnętrza szafy.
Wentylator jest załączany w przypadku, gdy temperatura radiatora prostownika wzrośnie powyżej 70°C.
.

OPIS DZIAŁANIA
Stanowisko dopasowuje napięcie zasilania 3 x 400 VAC do oczekiwanej wartości (400 / 600 / 750 V) za pomocą odpowiednich odczepów
transformatora, przełączanych za pomocą przełącznika na elewacji. Transformator zapewnia więc separację galwaniczną oraz regulację
napięcia. Napięcie za transformatorem jest prostowane w prostowniku diodowym 6D.
.
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