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Menší, lehčí, úspornější a s nízkými náklady životního cyklu. Tak
lze stručně charakterizovat novou řadu statických měničů Cegelec
Alvaux pro užití na tramvajích, trolejbusech, Stadtbahnu či metru.
Nové statické měniče využívají rezonanční technologie na bázi
SiC (silicon carbid) MOSFET namísto tradičních IGBT tranzistorů.
Technologie SiC přináší zvýšení spínací frekvenci a větší
výkonovou hustotu. Výrazně je snížen odpor, a tím ztráty. Lze
dosáhnout účinnosti 95 % a vyšší. Chlazení je možné řešit pouze
přirozeně, bez nutnosti užití ventilátorů, což zvyšuje spolehlivost,
eliminuje hluk a výrazně snižuje nároky na preventivní údržbu.
Měniče Cegelec Alvaux jsou rozměrově velice kompaktní. Při
srovnání měniče o celkovém výstupním výkonu 27 kW se starší
generací se srovnatelným výkonem došlo ke zmenšení rozměrů
o rovných 50 % a celkové hmotnosti rovněž o 50 %.
Velká pozornost byla věnována i snadné dostupnosti pro případ
servisního zásahu. Konstrukce měniče umožňuje jednoduché
demontování jednotlivých bloků a jejich výměnu. Statické měniče
nové generace jsou nabízeny ve výkonových variantách od 9 kW
do 63 kW, přičemž jejich výkon jednotlivých výstupů (24 V DC,
3x 230/400 V AC 50 Hz, 110 V DC) je uzpůsobován konkrétním
požadavkům zákazníků.

Vybrané technické parametry měniče SMTK 27
DC traction voltage
nominal

Input voltage (traction system)

750 V

operating range (EN 50163)

525–1000 V

Standby AC input (external plug-in)
Voltage

nominal

Imput current

current limit for charging (per phase)

3 AC 400V 50Hz
16 A

DC battery / on-board output
voltage setting (U-I characteristic)

Battery charging output voltage

115–135 V

voltage ripple

Battery charging output current

±1V

current limit setting (U-I char)

24–110 A

maximal @Ubatt=137.5V, Uin >= 700V

Total output current Ibatt + Iboard
Total output power

90 A

maximal @Ubatt=110V, Uin >= 700V

115 A

nominal

12 kW

nominal

3AC 400V 50Hz

Three-phase AC output
Voltage / frequency (EN 50533)
Output power

Continuous output current

22 A

Continuous output power

15 kW

Current limit at motor start (rated for 5 s)

65 A

Dimensions and weight
Dimensions

converter body L x W x H (mm)

Weight

1100 x 600 x 450
171 kg

Class of the protection

IP67

Příkladem nového měniče Cegelec Alvaux je model SMTK
27JJK vyráběný pro projekt berlínského metra řady J/JK podle
požadavků společnosti Stadler.
Jedná se o statický měnič pro napájení palubní sítě 110V DC
a 400V 50Hz AC uzpůsobený pro paralelní chod až čtyř měničů
ve společné síti. Měnič má možnost napájení DC palubní sítě ze
společné AC vlakové sítě (záložní napájení) a také napájení DC
palubní sítě z externí průmyslové zásuvky 400V v depu.

Cegelec a. s., Chodovská 228/3, Praha-Michle, 141 00, Czech Republic

www.cegelec.cz

@

marketing@cegelec.cz

+420 775 411 475

