
PRZEMIENNIK CZ STOTLIWOĺCI  
SERII SX2000
(0,4 - 45kW)

NapiÍcie 
wejúciowe

Nominalna moc 
wyjúciowa (kW) wejúciowy (A)

Nominalny prąd 
wyjúciowy (A)

Moc silnika 
(kW)

tekstylne, maszyny 
sztucznych, maszyny 

do produkcji řywnoúci, opakowania.

e-mail: info@sanyu.eu
gsm: 606 945 936

SERIA 230V

Model falownika  

SX2000

Aplikacje

Maszyny CNC, maszyny 
do produkcji tworzyw 

www.sanyu.eu .eu

 

 
 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 
 

 

  

SX2400-0R75G

SX2400-01R5G

SX2400-02R2G

SX2400-03R7G/5R5P

SX2400-22G/30P

SX2400-07R5G/11P

SX2400-11G/15P

SX2400-15G/18,5P

SX2400-30G/37P
 

  

SX2400-45G/55P

SX2400-18,5G/22P

SX2400-37G/45P

SX2400-05R5G

SX2400-07R5P

75.0/90.0

60.0/75.0

76.0/90.0

62.0/76.0

  

  

  

SX2200-0R75G

SX2200-01R5G

SX2200-02R2G

  
  SX2200-01R5G
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Nominalny prąd 

3-fazowe

1-fazowe

3*400V, zakres

3*230V, zakres

10% ~ +10%

10% ~ +10%



CzÍstotliwoúĘ maksymalna

CzÍstotliwoúĘ noúna

DokładnoúĘ nastawy
czÍstotliwoúci

Typ sterowania

Moment rozruchowy

Zakres regulacji prÍdkoúci

DokładnoúĘ stabilizacji prÍdkoúci

PrzeciąřalnoúĘ

Forsowanie momentu

Krzywa U/f

Krzywa 
przyúpieszenia/hamowania

Hamowanie DC

Tryb pracy JOG

Multi-speed running

Regulator PID

Przyciski

Licznik

Zegar MořliwoúĘ zaprogramowania 2 czasŰw, ktŰrych odliczanie inicjuje siÍ we. cyfrowym

wejúcie impulsowe

Awaria zatrzymanie awaryjne

Kontrola czasu

Funkcja PLC

Komunikacja

Zadawanie czÍstotliwoúci

Wejúcia

Wyjúcia

Wyúwietlacz LED

SposŰb montařu

Blokada ustawieŇ

Funkcje ochronne

Opcje

Otoczenie

WysokoúĘ

Temperatura pracy

WilgotnoúĘ

Wibracje

Temperatura przechowywania
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320,00 Hz

1,0 16,0 kHz～

ustawiana cyfrowo: 0,01 Hz

ustawiana analogowo: f  x 0,1 %max

typ G: 0,5 Hz/150 %, typ P: 0,5 Hz/120 %

1:100

0,01 Hz

typ G: 150 % prądu znamionowego przez 60 s, typ G: 120 % prądu znamionowego przez 60 s

automatyczny wzrost momentu, manualny wzrost momentu 0,1 30 %～

liniowa lub kwadratowa

krzywe liniowe dla przyúpieszenia i hamowania,  krzywe S dla przyúpieszenia i hamowania

czas hamowania 0 25s: prąd hamowania: 0,0 150%～ ～

ustawiana czÍstotliwoúĘ: czas przyúpieszenia i hamowania: 0,0 - 6500 sec

mořna zaprogramowaĘ do 16 stałych prÍdkoúci

sterowanie w zamkniÍtej pÍtli regulacji

przyciski funkcyjne: jog / start / stop / reset, przycisk  UP / DOWN

funkcja kontroli czasu: ustawiany czas z zakresu 0 65535h～

Prosty sterownik PLC do nieskomplikowanych aplikacji

panel operatorski, zaciski, szeregowy port komunikacyjny 

potencjometrem , analogowo (napiÍciowo lub prądowo) portem szeregowym RS-485, 
z wejúĘ cyfrowych (moto poti)

analogowe zaciski, wejúcie  0-10V lub  0/4-20mA, 6 wejúĘ cyfrowych, zacisk 3 wejúciem impulsowym

2 przekaünikowe programowalne, 1 cyfrowe typu open collector

do wyúwietlania parametrŰw programowych, parametrŰw pracy

montař naúcienny 

ochrona przed nieuprawnionymi osobami

zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przed przeciąřeniem, zanik fazy, ochrona przed wzrostem lub spadkiem napiÍcia

klawiatura zewnÍtrzna

wewnątrz pomieszczeŇ, z dala od słoŇca, kurzu, agresywnych gazŰw, olejŰw, wody, etc. 

nie wiÍcej niř 1000 m npm

-10°C 40°C～

mniej niř 95%, bez kondensacji pary wodnej
2

mniej niř 5 m/s

-20℃  60℃～

Oznaczenie falownika

EnergooszczÍdny: funkcja Ńenergy-savingî,

Sterowany wektorowo lub skalarnie 

RS485, protokŰł kom. Modbus RTU, ASCII,

Wejúcie enkoderowe 100kHz,

Wyjúcie cyfrowe,
Funkcja Ńlotny startî,

Zegar czasu,

Multi speed - technologia zadawania do 16 

prÍdkoúci silnika,

18 rodzajŰw zabezpieczenia,

Samodzielne dostosowanie siÍ przemien-

nika do bieřącego obciąřenia,

Wyúwietlacz  LED,

6 wejúĘ cyfrowych,

2 wyjúcia przekaünikowe,

Wejúcie analogowe 0-10V, 0/4-20mA,

Wyjúcie analogowe 0-10V, 0/4-20mA,

Funkcja ŃEmergency Stopî,

Wbudowany prosty sterownik PLC oraz 

regulator PID,

Charakterystyka techniczna 
falownika SX2000

Schemat
połączeŇ

SpecyfikacjaParametr

Specyfikacja techniczna

bezczujnikowe sterowanie wektorowe, skalarne U/f

Wymiary

Przemiennik czÍstotliwoúci serii SX2000 

reprezentuje nową generacjÍ wysokiej jakoúci, 

wielofunkcyjnych, ekonomicznych i wysoko-wydajnych 

wektorowych przemiennikŰw czÍstotliwoúci.

Przemiennik czÍstotliwoúci SX2000  jest energo- 

oszczÍdnym  falownikiem skalarnym i wektorowym 

zasilanym trŰjfazowo, produkowanym do mocy 45kW, 

zalecany do zastosowaŇ HVAC

SX2000 SX2000.eu .eu

SX2400-0R4G-
SX2400-02R2G

SX2400-03R7G/5R5P
SX2400-05R5G

SX2400-07R5P

SX2400-11G/15P
SX2400-07R5G/11P

SX2400-15G/18,5P-

SX2400-30G/37P

SX2400-22G/30P

SX2400-37G/45P
245.0 425.0 190.0 410.0 180.0 7.0

MODEL: SX-2-400-3R7G/5R5P- 

SX: Trade Mark

2: SX2000 seria falownika

P: moc dla przeciąřenia 120%
G: moc dla przeciąřenia 150%

dla wersji specjalnych

1: SX1000 seria falownika

wyjúcie przekaünika 
programowalnego

SX2000

wyłącznik
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1~10k ü port

wyjúcie analogowe

rezystor hamujący (opcjonalnie)

wyjúcie cyfrowe

wyjúcie impulsowe

RS-485
wejúcie 0~10V

wejúcie 0~20mA


