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PRZEZNACZENIE 
Rozłącznik instalacyjny SW-20 jest dodatkowym elementem do systemu 

detekcji gazów, który w przypadku konieczności wyłączenia zasilania sieciowego, 
zapewnia rozłączenie obu żył przewodu sieciowego 230V~. Jest wymagany w 
obwodach zasilających urządzeń (bez wbudowanych odłączników) stosowanych w 
strefach przemysłowych. 
   

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 
 elementy kontrolno-pomiarowe systemów detekcji gazów instalowane w 

pomieszczeniach bez dostępu osób postronnych; 
 kotłownie gazowe, hale magazynowe i produkcyjne; 
 warsztaty naprawcze samochodów, stacje diagnostyczne. 

 
MONTAŻ 

 

Na przewodzie zasilania sieciowego 230V~: 
 pomiędzy rozdzielnią elektryczną a sterownikiem/zasilaczem systemu detekcji gazów; 
 w pomieszczeniu zainstalowania sterownika/centrali; 
 w zasięgu wzroku operatora sterownika/centrali; 
 po uruchomieniu systemu - zalecane oplombowanie pokrywy rozłącznika. 
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PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Model SW-20 

 Prąd znamionowy/   
 charakterystyka  

 20 A; 
- kategoria pracy AC 22 A według IEC/EN 60947-3; 
- spełnia normę IEC 60669-2-4 
- wytrzymałość zwarciowa do 1500 A 

 Napięcie pracy  max 400 V~ (napięcie izolacji 500 V~) 
 Temperatura pracy   -25oC do +60oC 
 Zaciski elektryczne  śrubowe, dwa bieguny rozłączane + zacisk ochronny; przekrój żył max 4 mm2 
 Wymiary / waga  65 x 200 x 90 mm, szer. x wys. x głęb. (w pozycji montażowej) / ok. 0,3 kg 
 Obudowa   natynkowa, ABS, IP42; możliwość plombowania; dołączone 2 przepusty elastyczne 

 Gwarancja 
Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres do końca roku, w 
którym urządzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3 lata (rok produkcji z  tabliczki 
znamionowej => brak kart gwarancyjnych); możliwość wydłużenia do 5 lat (RGG5Y+) 
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