
Nowe moduły z rodziny FIAM dla 
transportu szynowego

Filtry wejściowe tłumiące zakłócenia firmy Vicor (Filtered Input Attenuator 
Modules  -  FIAM)  są  zaprojektowane z  myślą  o  systemach  zasilających 
mocy  wymagających  filtrów  typu  front-end  EMC,  jak  również  ochrony 
przeciwzakłóceniowej.  Wart  podkreślenia  jest  fakt,  że  podzespoły  z  tej 
grupy  są  sprzedawane  w  przystępnej  cenie  i  nie  wymagają 
zarezerwowania  dużej  przestrzeni.  Firma  Vicor  ogłosiła  kilka  dni  temu, 
że powiększa rodzinę produktów FIAM o podzespoły FIAM110 i FIAM072, 
które są przeznaczone dla aplikacji w transporcie szynowym. 

Urządzenia  te,  jak  i  inne  istniejące  podzespoły 
z grupy FIAM, zapewniają filtrowanie EMC, ochronę 
przepięciową,  a  także  ograniczenie  udaru 
prądowego.  Jednocześnie  spełniają  one 
odpowiednie  standardy  właściwe  dla  transportu 
szynowego. Produkty FIAM110 i FIAM072 posiadają 
obudowy  typu  Brick  i  mogą  być  używane 
z konwerterami DC-DC Mini, Micro i Maxi lub VI/VE-
200 oraz VI/VE-J00 DC-DC. Ponadto, znajdują one 

zastosowanie  w  szeregu  aplikacji  powiązanych  z  koleją  -  oświetlenie, 
kontrola,  wyświetlacze  informacyjne  na  peronach,  jak  również 
w jakichkolwiek  innych  systemach,  które  wykorzystują  źródła  zasilania 
o napięciu wejściowym 72 Vdc lub 110 Vdc. 

Nowe moduły  zapewniają  filtrowanie  i  ochronę  przed  przepięciem oraz 
zaburzeniami  EMI  zgodnie  z  normą  EN50121-3-2.  Ponadto,  spełniają 
bardzo  rygorystyczny  brytyjski  standard  RIA12.  Pochodną  wyżej 
wspomnianych  właściwości  jest  również  to,  że  filtry  FIAM072  oraz 
FIAM110  wypełniają  normy  EMI  i  te  dotyczące  ochrony 
przeciwzakłóceniowej  ustanowione  pod  kątem  przemysłu  kolejowego. 
Dodatkowo, produkty z rodziny FIAM są zgodne ze standardami EN60950-
1, które regulują bezpieczeństwo wyposażenia technologii informacyjnej. 

Podzespoły FIAM110 i FIAM072 różnią się w dużym stopniu od siebie jeśli 
chodzi o napięcie wejściowe. Filtr FIAM110 charakteryzuje typowo napięcie 
wejściowe rzędu 110 Vdc, ale akceptuje on takie z zakresu 66 – 154 Vdc. 
Moc jaką może dostarczać wynosi aż do 500 W. Z kolei FIAM072 cechuje 
napięcie wejściowe 72 Vdc i toleruje on 43 – 110 Vdc. Jednocześnie filtr 
ten może dostarczyć do obciążenia moc rzędu nawet 500 W. Oba produkty 
mogą  pracować  ze  sprawnością  wynoszącą  do  98%  i  z  kontrolą 
załączenia/wyłączenia.



Podzespoły FIAM110 i FIAM072 zostały zaprojektowane w taki sposób, aby 
funkcjonować  w  różnorodnym  zakresie  warunków  środowiskowych. 
Ponadto,  urządzenia  te  zostały  poddane  szeregowi  testów,  podczas 
których badano reakcje tych produktów na wysokość, warunki zagrożenia 
wybuchem, drgania, wstrząsy, przyspieszenia i różne poziomy wilgotności. 
Oprócz tego, FIAM110 i FIAM072 spełniają standardy odnośnie lutowania 
w obrębie  odpowiednich  części  MIL-STD-810F,  MIL-STD-202F  oraz  MIL-
STD-202G.  Ich  solidna,  zamknięta  konstrukcja  ochrania  wnętrze  filtra 
w wymagających  środowiskach.  Niewielka,  zwarta  forma,  wysoka 
wydajność  oraz  będąca  jednocześnie  radiatorem dolna  strona  obudowy 
umożliwiają  stosowanie  tych  modułów  w  obrębie  konfiguracji 
ograniczonych pod względem przestrzeni i wysokości. 

Nowe  filtry  FIAM072  i  FIAM110,  spełniające  odpowiednie  normy  EN 
i RIA12  w  zakresie  odkłócania  i  zabezpieczania,  zwiększają  pewność 
projektantów w zakresie łatwego uzyskiwania odpowiednich certyfikatów 
dla ich własnych, kompletnych produktów. 
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