
8

Yüksek gerilim folyo sargı tekniği, geleneksel dizayna göre 
belirgin seviyede daha az ‘bobin arası’ gerilimi üretir. 
Geleneksel sargı metodunda, tabakalar arası gerilim, sargı 
geriliminden daha yüksek olabilir. Folyo sargı metodunda, ara 
tabaka voltajı, tek sargısındaki gerilimine eşittir.

YG folyo tasarımı mükemmel dielektrik performansa sahiptir. 
Folyo tasarımın kapasitif doğası, geçici dalgalanmalara 
neredeyse homojen gerilim dağılımını sağlar ve anahtarlama 
işlemleri sırasında gereksiz dielektrik stres önler.

Folyo düz yüzeyi, üstün ve daha homojen reçine nüfuz etmesini 
sağlar, döküm içinde herhangi bir boşluğun yokluğunu lehine 
çevirir.

Dökme reçineli sistem ile YG folyo sarma tekniğinin 
birleştirilmesi, kısa devre koşullarında radyal kuvvetlerin 
yüksek mekanik mukavemet ve direnç oluşturur.

Yardımcı Güç Üniteleri / Axulary Power Unit for Locomotif

The HV foil winding technique produces ‘inter-coil’ volt- age stresses 
significantly lower than those of a compa- rable traditional design. In a 
conventional wire winding, the inter-layer voltage can be much higher than the 
inter-turn voltage, as two facing conductors belonging to two adjacent layers 
can belong to two distant turns (the interval between them can be of several 
intermedi- ate turns). In a foil winding the inter- layer voltage is equal to the 
single inter-turn voltage.

The HV foil design has excellentd ielectric performance. The capacitive nature 
of the foil design provides almost uni- form voltage distribution of any transient 
surges and avoids unnecessary dielectric stress during switching operations.

The flat surface of the foil ensures a superior and more homogeneous resin 
penetration, favouring the total absence of any void inside the casting.

The combination of the cast resin system together with HV foil winding 
technology produces a high mechanical ‘hoop’ strength and resistance to 
radial forces under short circuit conditions.

Triple rail Voltage 750 V DC 
Line Filter Single Phase 
Inductance L = 6 mH 
Weight = 390 kg
Routine test – Insulation voltage
12 kV for 60 sec – Coil immersed in water

Specifications
Üçlü Ray Voltajı 750 V DC 
Tek Faz Hat Filtresi 
Endüktans L = 6 mH 
Ağırlık = 390 kg
Rutin testi - İzolasyon gerilimi 
12 kv 60 sn- Bobin suya batırma

Özellikler
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Hızlı Tren Çözümlerimiz
Ru güç panoları
Ru besleme güç panoları
OTP güç panoları
BTS güç panoları
Akü-UPS panoları
Rectifier sistemleri
UPS sistemleri
BTS kompanzasyon panoları
Alarm ve izleme sistemleri
Katenar regülatörleri
Scott ve özel trafolar
50 Hz filtre uygulamaları
Voltaj Stabilizatörleri

Electrical Train Solutions
Remote unit ru power panels
Ru supply power panels
Auto transfer power panels
BTS power panels
UPS-battery panels
48VDC rectifier systems
UPS systems
BTS power factor correction
Alarm and monitoring systems
Catenary power stabilizers
Special design transformers
50 Hz filters
Voltage stabilizers



Demiryolları Çözümlerimiz

Based on our latest supercapacitor 
management technology, Power, 
a highly efficient energy storage 
system, designed to maximize the 
railway transportation performance.

Storing surplus braking energy 
generated by vehiclec, returns 
energy to line when vehicles 
accelerate, optimized according to 
operational conditions, to reduce 
energy consumption.

Registered technology

Economical advantages

Modular advantages

Reduction of energy consumption

Adjustable storage system
Evolving possibilities
Operating reliability

15 years lifetime supercapacitors

Energy Saving
Patentli teknoloji

Ekonomik Avantajlar

Modüler avantajlar

Enerji tüketiminin azaltılması

Ayarlanabilir depolama sistemi
Gelişen olasılıklar
Çalışma güvenilirliği

15 yıl ömür, 15 süper kapasitörler

Enerji Tasarrufu

En son süper kapasitör yönetim 
teknolojisine dayanan, Power, 
demiryolu ulaşım performansını 
maksimize etmek için tasarlanmış 
bir yüksek verimli enerji depolama 
sistemi sunuyor.

Araç tarafından üretilen artı 
frenleme enerjisinin depolanması, 
araçlar, işletme şartlarına göre 
optimize, hızlandırmak, enerji 
tüketimini azaltmak için hattına 
enerji verir.

Faydaları
% 40 daha az enerji tüketimi
Azaltılmış karbon ayak izi
Daha düşük işletim maliyetleri

Benefits
Reduced energy consumption 
up to 40%
Reduced carbon footprint
Reduced operating costs
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Özellikler
Giriş gerilimi     750VDC veya 1500VDC (50163 TR)
Mevcut enerji     0,33 4 kWh
Pik güç      110kW 1,3 MW
Max. enerji tasarrufu / saat   200 kWh saat 50 başına
Ortam sıcaklığı     -20 +50 ºC
İç güvenlik     İzolasyon anahtarı, Yüksek Hızlı Devre Kesici
Dış iletişim    Ethernet 100 Mbps
Yardımcı güç     400VAC 3 faz + N / 48VDC
Boyutlar Master     2250mm 880 x 980, <950kg
Boyutlar Slave (1 kWh)    840 x 2100mm x 2000, <1520kg

Specifications
Input voltage     750VDC or 1500VDC (EN 50163)
Available energy     0,33 to 4 kWh
Peak power     110kW to 1,3 MW
Max. energy saving per hour   50 to 200 kWh/h
Ambient temperature    -20 to +50 ºC
Internal safety     Isolating switch, High Speed Circuit Breaker
External communication    Ethernet 100 Mbps
Auxiliary power     400VAC 3ph+N / 48Vdc
Dimensions Master    880 x 980 x 2250mm, < 950kg
Dimensions Slave (1kWh)    840 x 2000 x 2100mm, < 1520kg

Altyapı varlıkları
Ultra uzun süper kapasitörlerin ömrü (15 yıl)
Ağ spesifik gereksinimi karşılamak için modüler depolama kapasitesi
Orijinal sistem kurulumu kolayca 0.33kWh ile güncellenmiş işlemleri yerine uzatılabilir
Yedekli sistem tasarımın sayesinde depolama kullanılabilir
Hızlı bakım
Yüksek şarj / deşarj oranı 

Infrastructure assets
Ultra long supercapacitors lifetime (15 years)
 Modular storage capacity to meet network specific requirements
 Original system installation can easily be extended with the addition of bays of 0.33kWh to 
 meet updated operations
 Optimized storage availability thanks to a redundant system design
 Quick maintenance
 Very high number of charge/discharge cycles rate

Faydaları
% 40 daha az enerji tüketimi
Azaltılmış karbon ayak izi
Daha düşük işletim maliyetleri

Benefits
Reduced energy consumption 
up to 40%
Reduced carbon footprint
Reduced operating costs
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