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KARTA KATALOGOWA 

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY SG6H C 3P 100A 

 

Wyłącznik instalacyjny SG6H – to element instalacji elektrycznej, którego zadaniem jest 

przerwanie ciągłości obwodu, gdy prąd płynący w tym obwodzie przekroczy wartość bezpieczną dla 

tego obwodu. Wyłączniki te przeznaczone są do sterowania i zabezpieczeń przed skutkami przetężeń 

(przeciążeń i zwarć) obwodów odbiorczych instalacji oraz urządzeń elektrycznych w gospodarstwach 

domowych, budownictwie i przemyśle. 

Wyłączniki instalacyjne SG6H  stosuje się do ochrony przed przeciążeniem oraz przepięciem obwodów 

elektrycznych działających pod napięciem 415 V 50/60 Hz i prądzie znamionowym 100A. 

Wyłączniki instalacyjne SG6H mogą być również używane sporadycznie jako wyłącznik główny 

obwodu. Wykonanie zgodnie z normą IEC/EN 60898-1. Celem poprawy bezpieczeństwa użytkowania 

wyposażony w czytelny wskaźnik zadziałania. 

Wyłącznik instalacyjny SG6H może być montowany wyłącznie przez osoby uprawione. Przed 

montażem należy odłączyć zasilanie. 

Wyłącznik instalacyjny SG6H zapewnia bezpieczny i łatwy montaż na szynie TH35 za pomocą 

plastikowych klipsów. 

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY SG6H – PAKOWANIE I OZNACZENIE 

 

 

numer katalogowy seria kod EAN ilość pól

SG6H C 3P 100A SG6H 5901122682769 3
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WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY SG6H – CECHY ELEKTRYCZNE 

 

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY SB6L – CECHY MECHANICZNE I MONTAŻ 

 

 

  

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY SG6H – SCHEMAT PODŁĄCZENIA I WYMIARY 
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