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Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan 
mer än fyra decennier en ledare i optimerade strömförsörjningslösningar 
för krävande applikationer, lanserar en ny 100W ingjuten AC/DC 
kraftomvandlare, färdig för integrering i industriella system. Med sina små 
dimensioner, bara 31,7 mm bred och 140mm lång, är ENI100 lättplacerad 
även i kompakta industriapplikationer. Inspänningsområdet är från 90 till 
264 VAC och på utgången levereras 4A, 24V. Baserad på Powerbox 
flyback topologi och egenutvecklade ”Always On” reglermetod reglerar 
enheten intelligent sin utgång för oavbruten drift och snabb återhämtning 
vid last- eller temperaturfel. ENI100 är CB certifierad enligt EN60950-1.  

För integrerade industriella applikationer efterfrågas ofta en lokal 24VDC 
matning från ett lättinstallerat aggregat som klarar omgivningar med starka 
elektiska fält och risk för ljusbågar. För sådana förhållanden måste exponerade 
metallytor undvikas, vilket åstadkoms genom plasthölje med krympskyddade 
anslutningar och utan fysisk kontakt mellan enhetens kylkropp och 
applikationens chassi. För optimerad kylning har ENI100 en intern kylkropp som 
distribuerar värme för att minimera hotspots samtidigt som den maximerar 
kontaktytan mot plasthöljet. 

Powerbox ENI100-5138 kraftomvandlare har nominell inspänning 100 till 240 
VAC men klarar med något sänkt uteffekt 90 till 264 VAC. Utspänningen är 
fabriksinställd på 24 VDC och den levererar en utström på 4A. Utgången har 
skydd för överström och kortslutning genom strömbegränsningen i ”Always On” 
regleringen och återgår alltid till full drift så fort ett fel på utgången åtgärdats. 
Powerbox ”Always On” teknologi justerar också uteffekten efter enhetens inre 
temperatur så säker drift garanteras.  

“Systemintegration i industrin kräver ofta kompakta användarklara 
kraftaggregat med så små dimensioner som möjligt”, säger Martin Fredmark, 
VP Produkt Management på Powerbox. ”ENI100 har en mekanisk utformning 
som optimerar utrymmet samtidigt som den garanterar säker drift i 
applikationer med starka elektriska fält.” 

Med hänsyn till säkerhet har ENI100 en läckström på mindre än 100µA, vilket är 
mycket lågt för en industriell produkt och uppfyller isolationsklass I (dubbel 
isolation mellan ingång och utgång). ENI100 uppfyller säkerhetsnorm 
IEC60950-1 och är konstruerad för UL508. 

Enheten är CB certifierad enligt IEC60950-1 och uppfyller relaterade EMC 
normer och klass B. Inom sitt applikationsområde kan ENI100 utsättas för 
ljusbågar och är verifierad för ESD mottaglighet enligt IEC61000-4-2 +/-6kV 
kontakturladdning och +/-8kV lufturladdning. 

ENI100 kan installeras utomhus och klarar hög luftfuktighet (5 till 95% icke 
kondenserande). Den är konstruerad för inträngningsskydd nivå 54 (IP54). In- 
och utgångskablar är fästa med krympskyddade terminaler för enkel anslutning. 
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Basytan är 142mm x 31,70mm (5,60 x 1,25 tum) och höjden 54mm (2,12 tum). 
För att underlätta monteringen har basen avlånga monteringshål. 

Vid 230 VAC inspänning, en omgivningstemperatur på 25 °C och 70% last har 
ENI100 en beräknad minsta livslängd på 80 000 timmar. Typisk verkningsgrad 
vid full last är 90%. Vid 110 VAC och tomgång är effektförbrukningen bara 300 
mW. Det finns även en standardversion med 12 VDC/8A utgång. Andra 
utspänningar kan tas fram på beställning. Produkten uppfyller RoHS II och 
REACH. 

 

Om Powerbox 
Powerbox, grundat 1974, har huvudkontor i Sverige och lokal verksamhet i 15 
länder på 4 kontinenter. Företagets kunder finns över hela världen. Vi riktar oss i 
första hand mot fyra marknader – industri, medicin/sjukvård , transport/järnväg 
och försvar – där vi utvecklar och marknadsför högkvalitativa 
strömförsörjningslösningar för krävande applikationer. Vi använder vår expertis 
till att öka våra kunders konkurrenskraft genom optimerade 
strömförsörjningslösningar. Alla delar av vår verksamhet, från konstruktion till 
kundservice, är inriktade på att uppnå den optimeringen. Powerbox har ett 
grundmurat rykte för innovationskraft och kvalitet, resulterande i bl.a. minskad 
energiförbrukning och miljöpåverkan över hela produktlivscykeln. 
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Aktuell länk: 

https://www.prbx.com/product/eni100-series/ 

 


