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Układ ENI-ZNT200/UKR/072016
Karta produktu

Układ ENI-ZNT200/UKR/072016 stanowi kompletny zespół urządzeń napędu i sterowania przeznaczony
do trolejbusu ELECTRONTRANS Т19102-10. Układ ten umożliwia:
.
napędzanie i hamowanie trolejbusu (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 trolejbusu,
oprogramowanie wszystkich podzespołów,
uruchomienie, udział w testach statycznych i dynamicznych, homologacja,
szkolenia dla użytkowników i serwisu.
Zakres dostaw układu obejmuje następujące główne podzespoły:

Skrzynia napędu
ENI-ZNT200/UKR/072016 (1 szt.)

Panel operatorski
ETC.2-084 (1 szt.)

Strona: 2-4

Strona: 6

Tablica sterownika trolejbusu
ENI-SNT/TB/UKR/072016 (1 szt.)
Strona: 5

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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Skrzynia napędu ENI-ZNT200/UKR/072016
Karta produktu

BUDOWA
Skrzynia napędu posiada szczelną obudowę wykonaną z aluminium pomalowanego proszkowo. Elementy obwodów
silnoprądowych trolejbusu będące w zakresie dostaw układu ENI-ZNT200/UKR/072016 rozmieszczone został w skrzyni, w której
istnieje możliwość wydzielenia trzech funkcjonalnych części.
W skrzyni napędu wydzielić można trzy funkcjonalne bloki tj. rozdzielnie NN i WN, falownik tranzystorowy oraz przetwornicę
statyczną. Falownik tranzystorowy i przetwornica statyczna chłodzone są powietrzem z wymuszeniem zewnętrznym. Skrzynia
ENI-ZNT200/UKR/072016 przewidziana jest do zabudowy na dachu.
.
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Skrzynia napędu ENI-ZNT200/UKR/072016
Karta produktu
MODUŁY FUNKCJONALNE
FALOWNIK
ZASTOSOWANIE I BUDOWA
Falownik trolejbusowy służy do zasilania napięciem przemiennym o regulowanej częstotliwości asynchronicznego silnika
trakcyjnego. Falownik posiada własny sterownik mikroprocesorowy, pracujący pod nadzorem Sterownika Napędu Trolejbusu SNT,
z którym komunikuje się poprzez magistralę CAN. Możliwość bieżącego monitorowania stanu pracy napędu i parametrów
rozruchowych pojazdu zapewnia panel operatorski podłączony do sieci CAN. Układ napędowy umożliwia jazdę przy obniżonym
napięciu zasilania 60 V-110 VDC (jazda przez myjkę). Dodatkowo falownik umożliwia sterowanie przełączaniem zwrotnic prądowych
(wartość prądu ustawiana programowo), Układ napędowy nie dopuszcza do przepływu prądu rozruchowego trolejbusu przez żaden
dodatkowy rezystor, zapewnia zwrot energii hamowania do sieci trakcyjnej w takiej ilości, jaką sieć jest w stanie przyjąć. W przypadku,
gdy sieć nie jest w stanie przyjąć całej energii hamowania ze względu na nadmierny wzrost napięcia, układ napędowy trolejbusu
rozprasza nadmiar energii za pomocą rezystora, jednocześnie utrzymując największą dopuszczalną wartość napięcia w sieci. Zanik
lub obniżenie napięcia w sieci trakcyjnej poniżej wartości najmniejszej dopuszczalnej, powoduje całkowite zaprzestanie zwrotu
energii hamowania oraz całkowite przejście na hamowanie rezystorowe. W przypadku nie podjęcia lub przerwania, po pojawieniu się
możliwości, następuje rozpoczęcie lub wznowienie zwrotu energii hamowania do sieci trakcyjnej. Napęd nie emituje żadnego
uciążliwego, dobrze słyszalnego w warunkach normalnej eksploatacji, hałasu ani pisku. Średnie zużycie energii przez trolejbus
w warunkach ruchu miejskiego przy wyłączonym ogrzewaniu nie przekracza 1,4 kWh/km.
.
Falownik trakcyjny składa się z:
energoelektronicznego w pełni sterowalnego nawrotnika zbudowanego z modułów IGBT,
trójfazowego mostka tranzystorowego zbudowanego z modułów IGBT,
układu hamowania elektromagnetycznego zbudowanego z modułu IGBT,
filtru zbudowanego z baterii kondensatorów C i dławika L,
układu sterowania w skład, którego wchodzą: zasilacz pokładowy oraz modulator PWM wytwarzający sygnały do sterowania
kluczami tranzystorowymi,
.
zespołu czujników do pomiaru parametrów falownika.
DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilania
Zakres zmienności napięcia zasilania
Znamionowe napięcie wyjściowe
Częstotliwość wyjściowa
Znamionowa moc wyjściowa
Maksymalna moc wyjściowa
Maksymalna chwilowa amplituda prądu

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

550 VDC
400 ÷ 720 VDC (krótkotrwale 900 VDC)
3 x 400 V, 50 Hz
0 ÷ 200 Hz
180 kW
320 kW
660 A
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Skrzynia napędu ENI-ZNT200/UKR/072016
Karta produktu
PRZETWORNICA STATYCZNA
ZASTOSOWANIE
Przetwornica statyczna zapewnia pełną separację galwaniczną z izolacją dwustopniową możliwą do zmierzenia z zewnątrz
wszystkich wyjść i obwodów sterowania od zasilania z sieci trakcyjnej 550 VDC. Wszystkie wyjścia przetwornicy statycznej
zasilające zewnętrzne urządzenia są odporne na zwarcia i przeciążenia. Przetwornica statyczna jest zasilana za sterowalnym
nawrotnikiem polaryzacji sieci przekształtnika napędowego tak, aby podczas zasilania z sieci trakcyjnej mogła bezpośrednio
zużywać energię odzyskaną przy hamowaniu. Przetwornica statyczna przeznaczona jest do zasilania napięciem stałym 24 V
obwodów pomocniczych, sterowania, wytwarzania napięcia trójfazowego 3 x 400 V, 50 Hz do zasilania sprężarki tłokowej i pompy
wspomagania, wytwarzania separowanego napięcia 24 V. Dodatkowo przetwornica zapewnia pracę pompy wspomagania
przez czas 10 sek. po zaniku napięcia sieci.
.
DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilania
Zakres zmienności napięcia zasilania

550 VDC
400 ÷ 720 VDC (krótkotrwale 900 VDC)
Wyjście AC 1
Zasilanie sprężarki tłokowej oraz wentylatorów chłodzących skrzynię napędu
Znamionowe napięcie wyjściowe
3 x 400 V, 50 Hz
Znamionowy prąd przewodowy
10A
Przeciążalność wyjścia
200% w czasie 1 sek.
Rozruch
U/f = const o nastawialnym czasie w zakresie 1-4 sek.
Podtrzymanie
Brak
Zabezpieczenia
Przed przeciążeniem oraz zwarciem
Wyjście AC 2
Zasilanie pompy wspomagania
Znamionowe napięcie wyjściowe
3 x 400 V, 50 Hz
Znamionowy prąd przewodowy
10 A
Przeciążalność wyjścia
200% w czasie 1 sek.
Rozruch
U/f = const o nastawialnym czasie w zakresie 1-4 sek.
Podtrzymanie
z napięcia 24 VDC przez czas 10 sek. przy zaniku napięcia WN
Zabezpieczenia
Przed przeciążeniem oraz zwarciem
Wyjście DC 24 V
Znamionowe napięcie wyjściowe
27,8 ± 0,5 V
Napięcie nominalne
24 VDC
Znamionowy prąd wyjściowy
200 A
Zabezpieczenia
Przed przeciążeniem oraz zwarciem

ROZDZIELNIA NAPIĘCIA
ZASTOSOWANIE
Podstawową funkcją rozdzielni jest rozdział i zabezpieczenie wszystkich obwodów 550 VDC trolejbusu. Wewnątrz na tablicach
znajdują się m.in. przekaźniki pośredniczące załączające styczniki wysokonapięciowe, podzespoły pomiarowe prądu i napięcia
trolejbusu oraz złącza zaciskowe do poszczególnych urządzeń.
.
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Tablica sterownika trolejbusu ENI-SNT/TB/UKR/072016
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.
.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania
Wejścia cyfrowe
Wyjścia cyfrowe
Wejścia analogowe
Interfejsy komunikacyjne

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

24 VDC
32 wejścia (moduły: 2 x 16 DI)
32 wyjścia przekaźnikowe 4 A (moduły: 2 x 16 DO)
8 x 4-20 mA / 0-10 VDC / PT100
3 x CAN
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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
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e-mail: enika@enika.pl

