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Powerbox lanserar robust dual 
channel kraftaggregat för marin 
motorstyrning 

Press Release 
2020-04-02 

Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan 
mer än fyra decennier en ledare i optimerade 
strömförsörjningslösningar för krävande applikationer, lanserar ett 
nytt dual channel kraftaggregat för marin motorstyrning. 
ENMA500D24/2x27-CC, baserad på en robust plattform för tuffa 
miljöer, har två isolerade 27V/20A utgångar och en total effekt på 
540W. Kraftaggregatet har ett robust IP56 hölje, är mekaniskt utformat 
för effektiv konduktionskylning, och uppfyller DNV/GL normerna. 

Fartyg av alla typer och storlekar är fulla av elektrisk och elektronisk 
utrustning som är beroende av robust och säker strömförsörjning, från 
lågeffekt DC/DC omvandlare för utspridda sensorer till högeffekt DC 
generatorer som matar hela fartyget. För många applikationer kan marina 
COTS (commersial off-the-shelf) kraftaggregat användas, medan andra har 
specifika krav och kräver unika lösningar anpassade till applikationen.  

Ett exempel är de servomotorer som manövrerar Fast Switched Valves (FSV) 
för t.ex. säkerhetsfunktioner i bränsleinsprutningspumpar, styrbara 
propellrar och drivmotorstyrning. 

FSV bygger på servomotorer som med högsta möjliga säkerhet styr 
vätskeflöden, ofta i system där fel helt enkelt inte får inträffa. Tillverkarna av 
FSV använder därför ofta två oberoende kraftaggregat, för att garantera 
redundans. Då utrustningen ofta sitter i trånga utrymmen med krävande 
miljö är det många gånger en utmaning vid installationen att få plats med 
dubbla aggregat. 

PRBX har, baserat på sin gedigna kunskap och erfarenhet av att konstruera 
kraftlösningar enligt DNV/GL normerna för den marina industrin, utvecklat 
ett högintegrerat isolerat dual channel kraftaggregat, ENMA500D24/2x27-
CC. 

Avsett för installation i krävande miljöer har ENMA500D24/2x27-CC ett 
robust IP56 hölje, motståndskraftigt mot höga tryck och vattenöversköljning. 
Helt slutet för att uppfylla IP56 är ENMA500D24/2x27-CC DC/DC 
aggregatet utformat och optimerat för konduktionskylning. Två laterala 
kylkroppar ombesörjer värmetransporten från komponenterna till 
omgivningen på höljets utsida. 

Avsedd att matas från den vanliga 24V distributionen har 
ENMA500D24/2x27-CC DC/DC ett brett inspänningsområde på 18 till 36V 
och klarar ett spänningsfall ner till 10V i 10 sekunder. ENMA500D24/2x27-
CC levererar 27VDC / 20A och en total effekt på 540W. Verkningsgraden 
överstiger  85%. 
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Utöver sitt huvudsakliga användningsområde, säkerhetsutrustning som 
kräver redundant strömförsörjning, kan ENMA500D24/2x27-CC också 
användas för applikationer som inte kräver redundans, men erfordrar två 
oberoende utgångar. Enheten ger då två 27VDC isolerade utgångar. Den 
totala effekten är även i det fallet 540W, men kan balanseras från 540 W på 
en utgång och 0W på den andra till vilken annan mix som helst.  

ENMA500D24/2x27-CC är skyddad mot reverserad polaritet på ingången,  
kortslutning på utgången, övertemperatur, överspänning och överström. Den 
är utformad i enlighet med EN60068-2-x och uppfyller säkerhetsnormen EN 
60950. 

 

 
Foto: PRBX / FOTOGRIN / Shutterstock 

Aktuella länkar: 
ENMA500D24/2x27-CC 
https://www.prbx.com/product/enma500d242x27-cc/ 
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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. Powerbox är ett företag inom Cosel gruppen. 

 

För mer information 
Besök www.prbx.com 
Kontakta Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communications Officer  
+46 (0) 158 703 00 
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