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W roku 2015 firma Sanyu Sp. j. 
wprowadziła nowy produkt. Jest 

nim przemiennik częstotliwości serii 
SX1000. Poświęciliśmy już wiele artyku-
łów opisujących właściwości tego falow-
nika na łamach miesięcznika „Napędy 
i Sterowanie”. Warto jednak przypo-
mnieć, że reprezentuje on nową genera-
cję wysokiej jakości wielofunkcyjnych, 
ekonomicznych i tanich przemienników 
częstotliwości. Przemiennik częstotli-
wości SX1000 jest energooszczędnym 
przemiennikiem skalarnym, zasilanym 
jedno- lub trójfazowo, produkowanym 
obecnie do mocy 11 kW. Energoosz-
czędny (funkcja energy-saving), prosty 
i tani falownik serii SX1000 został bar-
dzo dobrze przyjęty przez rynek i klien-
tów. Znajduje on szerokie zastosowanie 
w różnych dziedzinach przemysłu. Szcze-
gólnie dobrze został przyjęty przez bran-
żę związaną z klimatyzacją i wentylacją. 
Dużym atutem tego urządzenia jest jego 
sposób montażu: na szynie DIN (można 
również montować go za pomocą syste-
mu śrubowego) oraz funkcja „stopu awa-
ryjnego”. Obecnie pracuje już w Polsce 
3000 sztuk falowników serii SX1000. 
Z wielką więc przyjemnością możemy 
poinformować naszych klientów, że 
od stycznia dostępne są falowniki serii 

SX1000 o mocy 15 kW, 18,5 kW i 22 kW. 
Poszerzą one gamę produktu o 3 kolejne 
urządzenia. Mamy już potwierdzenie, że 
w przyszłym roku będziemy mogli Pań-
stwu zaproponować moce 30 kW, 37 kW 
z tej serii. Nowością jest czoper hamują-
cy, będący w standardzie w falownikach 
od mocy 4 kW.

Poniżej przypominam cechy, jakie po-
siada falownik serii SX1000:
zl sterowany U/f;
zl z własnym potencjometrem;
zl z wyświetlaczem LED;
zl montowany na szynie DIN lub za po-
mocą systemu śrubowego;

zl posiada RS485, protokół komunika-
cyjny Modbus RTU lub ASCII; 

zl wbudowany prosty sterownik PLC;
zl regulator PID;

zl posiada funkcję „lotny start”;
zl posiada zegar czasu;
zl Multi speed – technologia zadawania 
do 16 prędkości;

zl 18 rodzajów zabezpieczeń;
zl 4 wejścia cyfrowe;
zl 1 wyjście przekaźnikowe;
zl wejście analogowe 0–10 V, 0/4–20 mA;
zl funkcja „Stop awaryjny”;
zl zewnętrzny wyświetlacz LED.

Więcej informacji uzyskają Państwo na 
naszej stronie www.sanyu.eu.� n

Fot. 1. Falowniki serii SX1000

Typ Moc zn. Cena netto:

zas. 1*230 V    

SX1000-0R4G-2 0,4 KW 334 zł

SX1000-0R7G-2 0,75 KW 361 zł

SX1000-1R5G-2 1,5 KW 395 zł

SX1000-2R2G-2 2,2 KW 544 zł

zas. 3*400 V    

SX1000-0R7G-4 0,75 KW 511 zł

SX1000-1R5G-4  1,5 KW 581 zł

SX1000-2R2G-4  2,2 KW 613 zł

SX1000-3R7G-4  4 KW 786 zł

SX1000-5R5G-4  5,5 KW 817 zł

SX1000-7R5G-4  7,5 KW 1144 zł

SX1000-011G-4  11 KW 1376 zł

SX1000-015G-4  15 KW 1806 zł

SX1000-018G-4  18,5 KW 2167 zł

SX1000-022G-4  22 KW 2277 zł


