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Poszerzeniu uleg≥y zakresy mocy
wyjúciowych. I tak przemienniki Si-
nus M o zasilaniu jednofazo-

wym 200-230 VAC posiadajπ moce
z przedzia≥u 0,4 ñ 7,5 kW, podobnie
w przypadku zasilania trÛjfazowego 380
ñ 480 VAC. Falowniki Sinus N sπ w pe≥ni
kompatybilne ze swoimi poprzednikami
(napiÍcie zasilania jednofazowe 200 ñ 230
VAC, moc 0,4 ñ 3 kW). 

Charakterystyka

Programowanie odbywa siÍ za pomocπ
wbudowanej klawiatury oraz wyúwietla-
cza. W przypadku Sinus M opcjonalnie do-
stÍpny jest zestaw zdalnego panelu z trzy-
metrowym przewodem.

O stanie pracy falownika informujπ dwie
diody led ñ praca do przodu/do ty≥u. DziÍ-
ki przejrzystemu menu, w ≥atwy sposÛb

moøna wprowadziÊ øπdane wartoúci para-
metrÛw. 

Menu podzielone zosta≥o na cztery gru-
py: Drive Group (Grupa NapÍdu), Func-
tion Group1 (Grupa Funkcyjna 1), Func-
tion Group2 (Grupa Funkcyjna 2),
I/O Group (Grupa WejúÊ/WyjúÊ). 

W Grupie NapÍdu znajdujπ siÍ podsta-
wowe parametry potrzebne do uruchomie-
nia falownika, takie jak: czÍstotliwoúÊ do-
celowa, czas zwalniania / przyúpieszania.
Grupa funkcyjna pierwsza zawiera para-
metry potrzebne do skonfigurowania czÍ-
stotliwoúci wyjúciowej, napiÍcia itp. 
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Sinus M i N 
– nowe serie falowników 
firmy Santerno
Tomasz Haliniak

Na poczπtku roku firma Eldar wprowadzi≥a na polski rynek nowe serie falownikÛw w≥oskiej fir-
my Santerno: Sinus M oraz Sinus N. Zastπpi≥y one dotychczasowe Vega i Orion Drive. Prze-
twornice otrzyma≥y estetyczne, czarne obudowy. W przypadku Sinusa M zmniejszy≥y siÍ ga-
baryty, ponadto zosta≥ on wyposaøony w nowy algorytm pracy: bezczujnikowe sterowanie
wektorowe. 

Rys. 1. 
NastÍpca 

serii 
Orion 

ñ Sinus N



Grupa Funkcyjna 2 umoøliwia zmianÍ
parametrÛw odpowiadajπcych za operacje
PID oraz za sterowanie drugiego silnika.
W grupie I/O znajdujπ siÍ parametry od-
powiadajπce za konfiguracje wejúÊ/wyjúÊ
terminala, ktÛre pozwalajπ na kontrolowa-
nie falownika przez urzπdzenia zewnÍtrz-
ne, np. sterowniki PLC. Do dyspozycji sπ
nastÍpujπce wejúcia / wyjúcia: 
ï 5 (8 dla Sinusa M) programowalnych

wejúÊ cyfrowych (npn lub pnp),
ï 2 wejúcia analogowe 0 ñ 10 VDC oraz 4

ñ 20 mA,

ï 1 wielofunkcyjne wyjúcie o. c. (otwarty
kolektor),

ï 1 wielofunkcyjne wyjúcie przekaüniko-
we,

ï 1 wielofunkcyjne wyjúcie analogowe 0
ñ 10 VDC. 
W obu przemiennikach istnieje moøli-

woúÊ przeprowadzenia autotuningu, czy-
li automatycznego rozpoznania parame-
trÛw pod≥πczonego silnika. Dla wiÍkszo-
úci aplikacji wystarczajπcy jest algorytm
sterowania U/f, w przypadku bardziej
wymagajπcych ñ sterowanie bezczujni-
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Rys. 2. 
Falowniki Sinus N 
sπ w pe≥ni 
kompatybilne 
ze swoimi 
poprzednikami

Rys. 3. 
Programowanie 
odbywa siÍ 
za pomocπ 
wbudowanej 
klawiatury 
oraz wyúwietlacza
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kowe wektorowe zapewniajπce p≥ynπ
pracÍ w obszarze niskich prÍdkoúci ob-
rotowych z duøym momentem (sposÛb
forsowania momentu moøna ustawiÊ au-

tomatycznie lub rÍcznie, maksymal-
nie 180% momentu znamionowego).
Maksymalna czÍstotliwoúÊ wyjúciowa
wynosi 400 Hz.

Parametry

RozdzielczoúÊ przy nastawach cyfro-
wych wynosi 0,01 Hz, analogowych ñ 0,06
Hz (przy maksymalnej czÍstotliwoúÊ 60
Hz), natomiast dok≥adnoúÊ przy ustawie-
niach cyfrowych wynosi 0,01% maksy-
malnej czÍstotliwoúci wyjúciowej, przy
analogowych 0,1%. 

Ponadto moøna wybraÊ miÍdzy dwoma
wzorcami przyúpieszenia: 
ï liniowym ñ dla sta≥omomentowych apli-

kacji,
ï krzywπ S ñ dla aplikacji gdzie potrzebne

jest ≥agodne przyúpieszanie/zwalnianie. 
Falowniki posiadajπ algorytm zapobie-

gajπcy utkniÍciu silnika, jak rÛwnieø jego
samoczynnemu wy≥πczeniu, w przypadku
krÛtkotrwa≥ych zanikÛw zasilania. 

Istnieje moøliwoúÊ zaprogramowania
przemiennikÛw poprzez oprogramowanie
Remote Drive z poziomu komputera PC.
DziÍki niemu moøliwa jest prezentacja
graficzna podstawowych parametrÛw ze-
stawu napÍdowego poprzez funkcjÍ oscy-
loskopu lub wielofunkcyjnego testera. Ist-
nieje takøe moøliwoúÊ podglπdu historii
wykonanych operacji lub zaistnia≥ych b≥Í-
dÛw. 

Oprogramowanie Remote Drive jest
kompatybilne z wszystkimi napÍdami fir-
my Santerno (falowniki, softstarty, serwo-
napÍdy). Pozwala rÛwnieø na komunika-
cjÍ z falownikami poprzez ≥πcze interneto-
we. 

DziÍki wbudowanemu regulatorowi PID
przemienniki nadajπ siÍ do stosowania
w aplikacjach typu pompy, wentylatory.
Ponadto stosowane sπ w maszynach do ob-
rÛbki metali, drewna, w przemyúle spo-
øywczym, tekstylnym. 

Tomasz Haliniak 

Autor jest pracownikiem 

firmy ELDAR
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Rys. 4. Zaletπ serii Sinus M jest zdalny panel, poszerzony zakres mocy i nowa stylistyka

Rys. 5. 
Falowniki 
posiadajπ algorytm 
zapobiegajπcy 
utkniÍciu silnika 
i jego samoczynnemu
wy≥πczeniu

Rys. 6. 
DziÍki 
wbudowanemu 
regulatorowi PID
przemienniki nadajπ
siÍ do stosowania
w aplikacjach typu
pompy, wentylatory
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