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reklama

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
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Falownik SX1000 – moce 4 kW i 5,5 kW
Jerzy Sobczak

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

nim przemiennik częstotliwości serii 
SX1000. Reprezentuje on nową generację 
wysokiej jakości wielofunkcyjnych, eko-
nomicznych i wysoko wydajnych prze-
mienników częstotliwości. Przemiennik 
częstotliwości SX1000 jest energoosz-
czędnym przemiennikiem skalarnym, 
zasilanym jedno- lub trójfazowo, pro-
dukowanym obecnie do mocy 5,5 kW. 
Energooszczędny (funkcja energy-sa-
ving), prosty i tani falownik serii SX1000 
został bardzo dobrze przyjęty przez ry-
nek i klientów. Znajduje on szerokie 
zastosowanie w różnych dziedzinach 
przemysłu. Szczególnie dobrze został 
przyjęty przez branżę związaną z klima-
tyzacją i wentylacją. Dużym atutem te-
go urządzenia jest jego sposób montażu: 
na szynie DIN, można również monto-
wać go za pomocą systemu śrubowego. 
Obecnie pracuje już w Polsce 1500 sztuk 
falowników serii SX1000. Z wielką więc 
przyjemnością możemy poinformować 
naszych klientów, że od lipca dostępne 
są falowniki serii SX1000 o mocy 4 kW 
i 5,5 kW. Poszerzą one gamę produktu 
o 2 kolejne urządzenia.

Poniżej przypominamy cechy, jakie 
posiada 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 Emergency Stop;
zl zewnętrzny wyświetlacz LED.

Przemiennik częstotliwości SX1000 
został zaprojektowany, aby przy tak roz-
budowanej strukturze posiadać rozsądną 
cenę. Przykładowe ceny podano w tabeli. 

Ich kompaktowa obudowa oraz sys-
tem montażu na szynie DIN nawiązują 
do obecnych na rynku produktów. 

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

oferta do wyczerpania zapasów


