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Układ ENI-EBUS/ELTR/ZF/AVE
Karta produktu

Układ ENI-EBUS/ELTR/ZF/AVE stanowi kompletny zespół urządzeń napędu i sterowania przeznaczony
do autobusu ELECTRON firmy ELECTRONTRANS.
.
Układ ten umożliwia:
napędzanie i hamowanie autobusu elektrycznego (również odzyskowe) z zachowaniem wysokiej
sprawności, dynamiki i niezawodności,
.
dostarczanie napięć 24 VDC i 3 x 400 VAC do zasilania obwodów pomocniczych,
zaawansowane funkcje diagnostyczne i serwisowe,
monitoring zużycia energii.
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 autobusu,
- oprogramowanie wszystkich podzespołów,
- uruchomienie, udział w testach statycznych i dynamicznych, homologacja,
- szkolenia dla użytkowników i serwisu.

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-EBUS/ELTR/ZF/AVE
Karta produktu
Zakres dostaw układu obejmuje następujące główne podzespoły:
Falownik
ENI-FT/ZF/AVE (1 szt.)

Przetwornica
ENI-BAT/24DC/6/U (1 szt.)

Strona: 3-4

Strona: 8-9

Rozdzielnia napięcia
ENI-RN/EBUS/UKR (1 szt.)

Ładowarka ENI-PB/400/60/U
(1 szt.)

Strona: 5

Strona: 10-11

Przetwornica
ENI-BAT/400AC/6/U (2 szt.)
Strona: 6-7

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

Panel operatorski ETC.2-084
(1 szt.)
Strona: 12

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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Falownik ENI-FT/ZF/AVE
Karta produktu

ZASTOSOWANIE
Falownik ENI-FT/ZF/AVE służy do zasilania napięciem przemiennym o regulowanej częstotliwości niezależnych asynchronicznych
silników trakcyjnych. W jednej skrzyni zamontowane są dwa niezależne falowniki. Każdy falownik posiada własny sterownik
mikroprocesorowy, pracujący pod nadzorem sterownika napędu autobusu PLC w rozdzielni, z którym komunikuje się poprzez
magistralę CAN.
.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilania
Zakres zmienności napięcia zasilania
Znamionowe napięcie wyjściowe
Częstotliwość wyjściowa
Znamionowa moc wyjściowa
Maksymalna moc wyjściowa
Komunikacja ze sterownikiem napędu
Zabezpieczenia
Stopień ochrony obudowy
Chłodzenie
Gabaryty (szer. x gł. x wys.)
Masa
Temperatura pracy
Poziom hałasu

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

600 VDC
420 ÷ 750 VDC
3 x 380 V, 65 Hz
0 ÷ 200 Hz
2 x 60 kW
2 x 100 kW
magistrala CAN
przed przeciążeniem wyjścia
termiczne
IP54
wodne
690 x 660 x 225 mm
ok. 45 kg
-30°C ÷ 40°C
nie emituje dźwięków w paśmie akustycznym

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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Falownik ENI-FT/ZF/AVE
Karta produktu
BUDOWA
Falownik jest zabudowany w szczelnej obudowie aluminiowej, która jest pokryta powłoką malarską podnoszącą jej odporność
na czynniki środowiskowe i warunki eksploatacji. Sposób mocowania jest dostosowany do potrzeb Klienta i miejsca zabudowy
na autobusie. Wewnątrz skrzyni są dwa radiatory, na których umieszczone zostały elementy obwodów mocy. W skrzyni zostały
zabudowane płytki elektroniczne do sterowania i diagnostyki wykonane w technice mikroprocesorowej. Złącza wyjściowe, wejściowe
i komunikacji umieszczono na bocznych ścianach.
.

OPIS DZIAŁANIA
Falownik zamienia napięcie baterii trakcyjnych prądu stałego na napięcie przemienne o regulowanej amplitudzie i częstotliwości.
Pozwala na zmianę kierunku wirowania silnika trakcyjnego. Umożliwia również zwrot energii kinetycznej hamującego pojazdu
do baterii trakcyjnych. Układ sterujący realizuje wiele algorytmów co pozwoliło na osiągnięcie bardzo dobrych właściwości
trakcyjnych w stanach dynamicznych oraz optymalne wykorzystanie falownika.
.
Falownik napędu zapewnia:
realizację rozruchu i hamowania odzyskowego,
monitorowanie stanu pracy napędu.
Diagnostyka pracy i uszkodzeń.
Falownik na bieżąco przesyła poprzez magistralę CAN informację o stanie pracy oraz wartości prądów i napięć. Informacje te pozwalają na tworzenie ewentualnych raportów zakłóceń pracy urządzenia.
.

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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Rozdzielnia napięcia ENI-RN/EBUS/UKR
Karta produktu

ZASTOSOWANIE
Podstawową funkcją rozdzielni jest rozdział i zabezpieczenie wszystkich obwodów baterii trakcyjnych autobusu elektrycznego.
Wewnątrz na tablicach znajdują się również zabezpieczania wyjść AC, filtry EMC, podzespoły pomiarowe prądu i napięcia oraz
złącza zaciskowe do poszczególnych urządzeń.
.

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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Przetwornica ENI-BAT/400AC/6/U
Karta produktu

ZASTOSOWANIE
Przetwornica statyczna ENI-BAT/400AC/6/U przeznaczona jest do zasilania urządzeń napięciem przemiennym 3 x 400 VAC.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilania
Zmienność robocza napięcia zasilania
Znamionowe napięcie wyjściowe
Znamionowy prąd obciążenia
Maksymalny prąd obciążenia
Zabezpieczenia
Stopień ochrony obudowy
Chłodzenie
Gabaryty (szer. x gł. x wys.)
Masa
Temperatura pracy
Poziom hałasu

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

520 VDC
390 VDC ÷ 700 VDC
3 x 400 VAC
10 A
20 A
przed przeciążeniem wyjścia
termiczne
lP65
cieczowe
310 x 533 x 140 mm
22 kg
-30˚C ÷ +40˚C
nie emituje dźwięków w paśmie akustycznym

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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Przetwornica ENI-BAT/400AC/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 3 x 400 VAC.
Do filtru wejściowego przetwornicy doprowadzone jest napięcie zasilania. Tak odfiltrowane napięcie zasilania jest doprowadzone do
elementów wykonawczych mocy, którymi są moduły zawierające tranzystor IGBT. Do wyjść modułów przyłączony jest filtr sinus,
dzięki któremu uzyskuje się prądy i napięcia wyjściowe o kształcie sinusoidalnym. Sterowanie i diagnostyka przetwornicy odbywa się
za pomocą wysyłanych komunikatów po 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
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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

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

Strona 9/12

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.

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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Ładowarka ENI-PB/400/60/U
Karta produktu

ZASTOSOWANIE
Ładowarka ENI-PB/400/60/U zasilana jest napięciem przemiennym 3 x 400 VAC. Przeznaczona jest do ładowania baterii trakcyjnych
autobusu elektrycznego regulowanym napięciem w zakresie 390 VDC ÷ 750 VDC.
.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilania
Regulowane napięcie wyjściowe
Znamionowy prąd wyjściowy przy napięciu 750 VDC
Zabezpieczenia
Stopień ochrony obudowy
Chłodzenie
Gabaryty (szer. x gł. x wys.)
Masa
Temperatura pracy

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

3 x 400 VAC
390 VDC ÷ 750 VDC
53 A
termiczne
IP20
cieczowe
310 x 552 x 600 mm
ok. 75 kg
-30˚C ÷ 40˚C

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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Ładowarka ENI-PB/400/60/U
Karta produktu
BUDOWA
Ładowarka umieszczona jest w aluminiowej obudowie, pokrytej powłoką malarską podnoszącą odporność na czynniki środowiskowe
i warunki eksploatacji. Sposób mocowania jest dostosowany do wymagań Klienta i miejsca zabudowy wewnątrz autobusu. Elementy
obwodu mocy zostały umieszczone na radiatorze cieczowym. Płytki elektroniczne do sterowania zostały wykonane w technice
mikroprocesorowej i znajdują się w górnej części ładowarki. Złącza wejściowe, wyjściowe i komunikacji umieszczono na jednej
bocznej ścianie.
.

OPIS DZIAŁANIA
Ładowarka przetwarza napięcie przemienne 3 x 400 VAC na napięcie regulowane wyjściowe w zakresie 390 VDC ÷ 750 VDC. Wejściowe
napięcie sieciowe jest przetwarzane przez blok wykonawczy zbudowany w oparciu o moduły - tranzystory IGBT. Na wejściu ładowarki
zastosowano aktywny układ PFC (Power Factor Correction) dzięki czemu ładowarka nie oddziałuje na sieć zasilającą. Sterownik
mikroprocesorowy ładowarki zapewnia utrzymywanie potrzebnej wartości napięcia wyjściowego poprzez zmianę wysterowania
modułu tranzystorowego DC i nie dopuszcza do przekroczenia maksymalnego prądu obciążenia. Sterowanie pracą ładowarki
odbywa się za pomocą komunikatów wysyłanych po 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
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Panel operatorski ETC.2-084
Karta produktu

ZASTOSOWANIE
Panel operatorski ETC.2-084 służy do wizualizacji stanów pracy, zadawania parametrów pracy oraz archiwizacji wybranych
parametrów pracy trolejbusu, falownika i przetwornicy. Panel operatorski pozwala na sczytywanie danych archiwalnych za pomocą
zwykłej pamięci masowej USB - „PenDrive”, pobrane dane odczytywane są w postaci pliku otwieralnego np. za pomocą arkusza
kalkulacyjnego Microsoft Excel.
.
Informacje – zarówno wyświetlane na ekranie panelu jak i archiwizowane w pamięci nieulotnej przedstawiane są za pomocą
przełączanych wyświetlanych ekranów. Widoki poszczególnych ekranów są tworzone indywidualnie pod wymagania klienta. .

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilania
Wyświetlacz
Oddziaływanie operatora
Interfejsy komunikacyjne
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
System operacyjny

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

24 VDC
wymiar: 8,4”
rozdzielczość: 640 x 480 pikseli
ekran dotykowy
CAN
USB (zgrywanie danych archiwalnych na urządzenie
magazynujące typu „PenDrive”)
250 x 150 x 73 mm
Windows Thin PC X1

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

