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Οδηγίες Ασφάλειας Safety Instructions
Τα προϊόντα μπορούν να συναρμολογηθούν και εγκατασταθούν 
μόνο από κατάλληλα εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό 
με την εφαρμογή όλων των ισχυόντων κανονισμών ασφαλείας. 
Η Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) δεν φέρει καμία ευθύ-
νη σε περίπτωση μη τήρησης των παρακάτω προειδοποιήσεων.

The products may be assembled and installed only by suit-
ably qualified and trained specialists with due observance of 
all applicable safety regulations.
Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) declines any liability in 
the event of failure to observe these warnings.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα και εργαλεία που προτείνο-
νται από την Stäubli. Μην αποκλίνετε από τις οδηγίες προετοι-
μασίας και συναρμολόγησης που περιγράφονται εδώ, αφού στην 
περίπτωση αυτή, στην αυτοσυναρμολόγηση, δεν εγγυούμαστε 
ως προς την ασφάλεια ή την συμφωνία με τα τεχνικά στοιχεία. 
Μην τροποποιείτε τα προϊόντα με οποιοδήποτε τρόπο.

Use only the components and tools specified by Stäubli. Do 
not deviate from the preparation and assembly procedures de-
scribed here, since in this event, in the event of self-assembly, 
no guarantee can be given as to safety or conformity with the 
technical data. Do not modify the product in any way.

Οι συνδετήρες που δεν είναι κατασκευασμένοι από την Stäubli,  
που μπορούν να συνδεθούν με τα προϊόντα της Stäubli και 
που σε ορισμένες περιπτώσεις περιγράφονται ως “Συμβατά 
με Stäubli”, δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για Ασφαλές 
Ηλεκτρικές Συνδέσεις με μακροχρόνια σταθερότητα, και για 
λόγους ασφαλείας δεν θα πρέπει να συνδέονται με τα προϊόντα 
της Stäubli. Η Stäubli δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που θα 
εμφανιστούν ως αποτέλεσμα αυτής της σύνδεσης με υποδοχές 
οι οποίες δεν έχουν την έγκρισή της με τα προϊόντα της Stäubli.

Connectors not made by Stäubli which can be mated with 
Stäubli elements and in some cases are also described as 
”Stäubli-compatible” do not conform to the requirements for 
safe electrical connection with long-term stability, and for sa-
fety reasons must not be plugged together with Stäubli ele-
ments. Stäubli can therefore accept no liability for damage 
which occurs as a result of mating these connectors which 
lack Stäubli approval with Stäubli elements. 

 Οι εργασίες που περιγράφονται εδώ ΔΕΝ πρέπει να 
εκτελούνται σε ρευματοφόρα ή φορτισμένα τμήματα.  The work described here must not be carried out 

on live or load-carrying parts.

 H προστασία από ηλεκτροπληξία, πρέπει να εξασφα-
λίζεται από το τελικό προϊόν και τον χρήστη του.  Protection from electric shock must be assured by 

the end product and its user.

 Οι συνδετήρες δεν πρέπει να αποσυνδέονται όταν 
υπάρχει φορτίο. Επιτρέπεται η σύνδεση και η απο-
σύνδεση όταν υπάρχει ρεύμα.

 The plug connections must not be disconnected 
under load. Plugging and unplugging when live is 
permitted. 

 Οι συνδετήρες είναι υδατοστεγείς σύμφωνα με την προ-
στασία IP. Ωστόσο δεν είναι κατάλληλοι για συνεχή λει-
τουργία κάτω από το νερό. Μην τοποθετείτε τους συν-
δετήρες άμεσα στην επιφάνεια της στέγης.

 The plug connectors are watertight in accordance 
with IP protection class. However, they are not suit-
able for continuous operation under water. Do not 
place the plug connectors directly on the roof mem-
brane.

 Οι αποσυνδεδεμένοι συνδετήρες πρέπει να προστατεύ-
ονται από την υγρασία και από ακαθαρσίες με μια τάπα 
(MC4 κωδ. 32.0716 για θηλυκούς και 32.0717 για αρ-
σενικούς συνδετήρες). Οι αρσενικοί και θηλυκοί συνδε-
τήρες δεν θα πρέπει να συνδεθούν σε περίπτωση που 
είναι ακάθαρτοι.

 Unmated plug connectors must be protected from 
moisture and dirt with a sealing cap (MC4 Article No. 
32.0716 for sockets and 32.0717 for plugs). The male 
and female parts must not be plugged together when 
soiled.

 Οι συνδέσεις των βυσμάτων δεν θα πρέπει να υπόκει-
νται σε συνεχείς μηχανικές πιέσεις. Το καλώδιο θα πρέ-
πει να δένεται με σφιγκτήρες.

 The plug connection must not be subjected to contin-
uous mechanical tension. The cable should be fixed 
with cable binders. 

 Η Stäubli δεν συνιστά την χρήση είτε καλωδίων PVC 
είτε μη γανωμένα καλώδια τύπου H07RN-F.

 For safety reasons Stäubli prohibits the use of either 
PVC cables or untinned cables of type H07RN-F.

 Οι καθορισμένες διαβαθμίσεις της τάσης είναι οι 
μέγιστες τιμές που αφορούν μόνο τους προσαρμογείς 
καλωδίου. Οι τελικές διαβαθμίσεις της τάσης ενός 
ακροδέκτη καλωδίου συναρμολόγισης ή καλωδίωσης 
υπαγορεύονται από τις χαμηλότερες μέγιστες 
διαβαθμίσεις της τάσης οποιουδήποτε εξαρτήματος 
που προορίζεται για την συναρμολόγηση και τα σχετικά 
πρότυπα τα οποία έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί.

 Stated voltage ratings are maximum values and per-
tain only to the cable couplers. The final voltage rat-
ing of a cable lead assembly or harness is dictated 
by the lowest maximum voltage rating of any com-
ponent contained in the assembly and the relevant 
standarts to which they have been evaluated and cer-
tified.

 Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε τον κατάλογο των προϊόντων. 

 For further technical data please see the product cat-
alogue.

Επεξήγηση των συμβόλων Explanation of the symbols

Προειδοποίηση επικίνδυνης τάσης
  

Warning of dangerous voltages

Προειδοποίηση για επικίνδυνη περιοχή Warning of a hazard area

Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή Useful hint or tip
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Σημείωση για την αποθήκευση Note on storage
Συνιστούμε να αποθηκεύετε τα εξαρτήματα συνδετήρων σε 
θερμοκρασία μεταξύ -30°C έως +60°C και με σχετική υγρασία 
μικρότερη των 70%.
Τα εξαρτήματα δεν πρέπει να εκτίθενται στην υγρασία 
εξαιτίας βροχής , συμπύκνωσης νερού, κλπ. Βεβαιωθείτε ότι 
τα μεμονωμένα εξαρτήματα δεν έρχονται σε επαφή με οξέα, 
αλκάλια, αέρια, ακετόνη, ή οποιοδήποτε άλλη χημική ουσία που 
θα μπορούσε να επηρεάσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται. 
Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις , τα εξαρτήματα 
μπορούν να αποθηκευτούν για χρονική περίοδο μέχρι δύο χρόνια 
μάξιμουμ, από την ημέρα κατασκευής τους.

We recommend that you store connector components at a 
temperature between –30°C and +60°C and with a relative hu-
midity of less than 70%.
The components must not be exposed to moisture due to 
direct rainfall, condensation, etc. Ensure that the individu-
al components do not come into contact with acids, alkalis, 
gases, acetone, or any other chemical substances that could 
impact the materials used.
If these conditions are met, the components can be stored 
for a maximum period of up to two years from the date of 
manufacture.
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Εργαλεία που απαιτούνται Tools required

(Εικ. 1)
Οι απογυμνωτές PV-AZM... συμπερι-
λαμβανομένων των σιαγώνων όπως και 
το κλειδί Alan A/F 2,5.

(ill. 1)
Stripping pliers PV-AZM... incl. built-
in blade as well as hexagonal screw-
driver A/F 2,5mm.

Εξωτερική διατομή 
καλωδίου: 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm² 
Τύπος: PV-AZM-1.5/6 
Κωδικός: 32.6029-156

Cable cross section: 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm² 
Type: PV-AZM-1.5/6 
Order No. 32.6029-156

Εξωτερική διατομή 
καλωδίου: 4 / 6 / 10 mm² 
Τύπος: PV-AZM-4/10 
Κωδικός: 32.6027-410

Cable cross section: 4 / 6 / 10 mm² 
Type: PV-AZM-4/10 
Order No. 32.6027-410

(ill. 2)
Πρέσες PV-CZM... συμπεριλαμβανόμε-
νων των σιαγώνων και των ενσωματω-
μένων υποδοχών του βύσματος.

(ill. 2)
Crimping pliers PV-CZM... incl. Loca-
tor and built-in crimping insert.

Πρέσα για: 
1,5 / 2,5 / 4 mm² (14 / 12 AWG) 
Τύπος: PV-CZM-18100 
Κωδικός: 32.6020-18100

Crimping range: 
1,5 / 2,5 / 4 mm² (14 / 12 AWG)
Type: PV-CZM-18100
Order No. 32.6020-18100

Πρέσα για: 
2,5 / 4 / 6 mm² (12 / 10 AWG) 
Τύπος: PV-CZM-19100 
Κωδικός: 32.6020-19100

Crimping range: 
2,5 / 4 / 6 mm² (12 / 10 AWG)
Type: PV-CZM-19100
Order No. 32.6020-19100

Πρέσα για: 
4 / 10 mm² (12 AWG) 
Τύπος: PV-CZM-20100 
Κωδικός: 32.6020-20100

Crimping range: 4 / 10 mm² (12 AWG) 
Type: PV-CZM-20100 
Order No. 32.6020-20100

Πρέσα για: 12 / 10 / 8 AWG 
Τύπος: PV-CZM-22100 
Κωδικός: 32.6020-22100

Crimping range: 12 / 10 / 8 AWG 
Typ: PV-CZM-22100 
Order No. 32.6020-22100

(Εικ. 3)
Σετ κλειδιών σύσφιξης PV-MS, 
1 σετ = 2 κλειδιά 
Κωδικός: 32.6024

(ill. 3)
Open-end spanner PV-MS, 
1 Set = 2 pieces
Order No. 32.6024

(Εικ. 4)
Κλειδί Σωληνωτό PV-WZ-AD/GWD 
Κωδικός: 32.6006

(ill. 4)
PV-WZ-AD/GWD socket wrench 
insert to tighten
Order No. 32.6006

(Εικ. 5)
Κλειδί σωληνωτό PV-SSE-AD4 
Κωδικός: 32.6026

(ill. 5)
PV-SSE-AD4 socket wrench insert to 
secure
Order No. 32.6026

(Εικ. 6)
Έλεγχος Θέσης PV-PST 
Κωδικός: 32.6028

(ill. 6)
Test plug PV-PST
Order No. 32.6028
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(Εικ. 7)
Κλειδί A/F 15 mm

(ill. 7)
Open-end spanner A/F 15 mm

(Εικ. 8)
Κατσαβίδι A/F 12 mm

(ill. 8)
Torque screwdriver A/F 12 mm

Προετοιμασία καλωδίου Cable preparation

Μπορούν να συνδεθούν καλώδια κλά-
σης 5 & 6.

 Προσοχή: 
Μην χρησιμοποιείτε γυμνούς ή 
οξειδωμένους αγωγούς. Συνιστάται 
να χρησιμοποιείτε επικασσιτερω-
μένους αγωγούς. Όλα τα καλώδια 
Φ/Β της Stäubli διαθέτουν υψηλής 
ποιότητας επικασσιτερωμένους 
αγωγούς.

Cables with a strand construction of 
classes 5 and 6 can be connected.

 Attention: 
Use no uncoated or already 
oxidised conductors. It is recom-
mended to use tinned conduc-
tors. All Stäubli solar cables have 
high-quality, tinned conductors.

(Εικ.9, Πίνακας 1 + 2)
Ελέγξτε τις διαστάσεις A και b σε συ-
νάρτηση με την Εικόνα 9 και τον Πίνακα 
1 + 2.

(ill. 9, Tab. 1 + 2)
Check dimensions A and b in accord-
ance with illustration 9 and table 1 
and 2

 Σημείωση: 
Υπάρχουν διαθέσιμοι και άλλοι 

συνδυασμοί καλωδίων που δεν 
αναφέρονται στις ετικέτες 1 ή 
2. Παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με την Stäubli για περισσότερες 
πληροφορίες, θα χαρούμε να σας 
εξυπηρετήσουμε. 

 Note: 
Other cable combinations that 

are not mentioned in Tab� 1 or 2 are 
available� Please contact Stäubli for 
more information, we are pleased to 
support you� 

A: ø Εύρος καλωδίου [mm] 
A: ø range of the cable [mm]

Διατομή Αγωγού 
Conductor cross section

2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2

5,0 - 6,0 PV-K…T4/2,5I PV-K…T4/6I PV-K…T4/6I PV-K…T4/10I

5,5 - 7,4 PV-K…T4/2,5X PV-K…T4/6X PV-K…T4/6X PV-K…T4/10X

5,9 - 8,8 PV-K…T4/2,5II PV-K…T4/6II PV-K…T4/6II PV-K…T4/10II

b: Διατομή Καλωδίου  
b: control dimension ~3 mm ~5 mm ~7,2 mm

Η Επιλογή της διαμόρφωσης του συνδετήρα 
διαπιστευμένη από TÜV-Rheinland

Selection of connector configuration proven by 
TÜV-Rheinland

Η Επιλογή της διαμόρφωσης του συνδετήρα όταν 
χρησιμοποιούμε καλώδια πιστοποιημένα με UL

Selection of connector configuration when using 
cables certified at UL

 Σημείωση: 
Αν το καλώδιο της επιλογής σας είναι κατάλληλο για τις δύο 

ρυθμίσεις που αναφέρονται στην ετικέτα 1 και 2, μπορείτε 
να το χρησιμοποιήσετε σαν διπλά πιστοποιημένο καλώδιο 
σύμφωνα με TÜV και UL.

 Note: 
If your chosen cable is suitable for both configurations 

named in Tab. 1 and 2, you can use it as double certified cable 
according TÜV and UL. 

Ονομαστική τάση  [V] DC
Rated voltage [V] DC

Διατομή Αγωγού / Conductor cross section
AWG (stranding)

600 / 1000 / 1500 600

A: ø Εύρος καλωδίου [mm] 
A: ø range of the cable [mm]

ZKLA (PV-Wire) TYLZ (USE-2) 14 
(19-49)

12 
(7-65)

10 
(7-78)

8 
(7-168)

5,60 - 6,20 4,83 - 6,20 PV-K…T4/2,5I PV-K…T4/6I

6,20 - 7,00 6,20 – 7,00 PV-K…T4/2,5X PV-K…T4/6X PV-K…T4/6X

7,00 - 8,60 7,00 - 8,60 PV-K…T4/2,5II PV-K…T4/6II PV-K…T4/6II

6,05 - 8,40 8,30 - 8,56 PV-K…T4/8II

b: Διατομή Καλωδίου  
b: control dimension ~3 mm ~5 mm ~4,4 mm



6 / 12 

12

11

10

L

Tab. 3

Τύπος/Type Μήκος/Length “L“

PV-K...T4/2,5l 6 – 7,5 mm

PV-K...T4/6l 6 – 7,5 mm

PV-K...T4/10ll 6 – 7,5 mm

PV-K...T4/8ll 8,5 – 10 mm

(Εικ. 10)
Ελέγξτε τις διαστάσεις L σύμφωνα με 
την εικόνα 10. και τον πίνακα 3.

(ill. 10)
Check dimensions L accordance with 
illustration 10 and table 3.

 Προσοχή: 
Μην κόβετε μεμονωμένους 
κλώνους του αγωγού κατά την 
απογύμνωση

 Attention: 
Do not cut individual strands at 
stripping

 Πληροφορίες: 
Για την λειτουργία των απογυμνω-

τών PV-AZM… και των ανταλλακτι-
κών τους σιαγώνων κατεβάστε τις 
οδηγίες χρήσης MA267 στην διεύθυν-
ση www�staubli�com/electrical

 Note: 
For directions on the operation 

of stripping pliers PV-AZM... and 
changing blade sets, see operating 
instruction MA267 at  
www�staubli�com/electrical

Πρεσάρισμα Crimping

(Εικ. 11)
Ανοίξτε τον σφιγκτήρα (Κ) και κρατήστε 
τον ανοικτό. Τοποθετήστε την επαφή 
στην κατάλληλη υποδοχή αναλόγως με 
την διατομή του αγωγού. 
Γυρίστε τις αποφύσεις της επαφής 
προς απάνω. Αφήστε τον σφιγκτήρα 
(Κ). Η επαφή παραμένει σταθερή.

(ill. 11)
Open the clamp (K) and hold. Place 
the contact in the appropriate cross-
section range.
Turn the crimp lugs upwards. Release 
the clamp (K). The contact is fixed.

(Εικ. 12)
Πατήστε την πρέσα ελαφρά μέχρι οι 
αποφύσεις της επαφής να τοποθετη-
θούν σωστά στην μήτρα της πρέσας.

(ill. 12)
Press the pliers gently together until 
the crimp lugs are properly located 
within the crimping die.
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(Εικ. 13)
Εισάγετε την απογυμνωμένη άκρη του 
καλωδίου μέχρι να ακουμπήσει στην 
επαφή. Κλείστε τελείως την πρέσα.

(ill. 13)
Insert the stripped cable end until the 
insulation comes up against the crimp 
insert. Completely close the crimping 
pliers.

(Εικ. 14)
Ελέγξτε οπτικά το πρεσάρισμα.

(ill. 14)
Visually check the crimp.

 Πληροφορίες: 
Για οδηγίες χρήσης της πρέσας, 

κατεβάστε τις οδηγίες χρήσης MA251 
στην διεύθυνση 
www�staubli�com/electrical

 Note: 
For directions on the operation of 

the crimping tool, please see opera-
ting instructions MA251 at  
www�staubli�com/electrical

Έλεγχος της συναρμολόγησης Assembly check

(Εικ. 15)
Εισάγετε την πρεσαρισμένη υποδοχή 
μέσα στην μόνωση του αρσενικού ή 
θηλυκού συνδετήρα μέχρι να μπει στην 
θέση του και να κάνει «κλικ». Τραβήξτε 
ελαφρά την υποδοχή για να τσεκάρετε 
ότι το μεταλλικό τμήμα έχει τοποθετη-
θεί σωστά.

(ill. 15)
Insert the crimped-on contact into the 
insulator of the male or female coupler 
until it clicks into place. Pull gently on 
the lead to check that the metal part is 
correctly engaged.

(Εικ. 16)
Εισάγετε την κατάλληλη άκρη από το 
εργαλείο Έλεγχος Θέσης στον αρσενι-
κό ή θηλυκό συνδετήρα, όσο πιο μέσα 
γίνεται. Εάν ο συνδετήρας έχει τοπο-
θετηθεί σωστά, η λευκή γραμμή στο 
εργαλείο Έλεγχο Θέσης θα πρέπει να 
είναι ορατή.

(ill. 16)
Insert the appropriate end of the test 
pin into the male or female coupler as 
far as it will go. If the contact is cor-
rectly located, the white mark on the 
test pin must still be visible.
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με τα χέρια
by hand

με το εργαλείο 
PV-MS
with PV-MS

(Εικ. 17)
Σφίξτε τον στυπειοθλίπτη του καλωδίου 
με τα Κλειδιά Σύσφιξης PV-MS
Ή
Σφίξτε τον στυπειοθλίπτη του καλωδίου 
με τα Σωληνωτά Κλειδιά 
PV-WZ-AD/GWD και PV-SSE-AD4.

Και στις δύο περιπτώσεις:
Η ροπή σύσφιξης πρέπει να είναι η 
κατάλληλη για τα ηλιακά καλώδια που 
χρησιμοποιείτε. Μια συνηθισμένη τιμή 
είναι ανάμεσα στα 3,4Nm και 3,5Nm 1).
1) Συνιστούμε να ρυθμίσετε το κλειδί σύσφιξης
πριν την συναρμολόγηση.

(ill. 17)
Screw up the cable gland hand-tight 
with the tools PV-MS
or
tighten the cable gland with the tools 
PV-WZ-AD/GWD and PV-SSE-AD4.

In both cases:
The tightening torque must be ap-
propriate for the solar cables used. 
Typical values are between 3,4 Nm 
and 3,5 Nm 1).
1) We recommend to calibrate the torque wrench 

before assembly.

 Σημείωση : 
Για την συναρμολόγηση 

των εξαρτημάτων συνιστούμε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 
-15°C και 35°C.

 Note: 
For assembling of components we 

recommend an ambient temperature 
between -15°C and 35°C

 Σημείωση: 
Μην βγάζετε τον στυπιοθλίπτη όταν 

έχει μπει το καλώδιο 
 Note: 
Do not bottom out the capnut�

Σύνδεση και Αποσύνδεση 
του Συνδετήρα χωρίς το κλιπ 
ασφαλείας PV-SSH4

Plugging and unplugging the 
cable coupler without safety 
lock clip PV-SSH4

Σύνδεση
(Εικ. 18)
Κουμπώστε τα τμήματα των συνδετή-
ρων μεταξύ τους μέχρι να μπουν στην 
θέση τους με κλικ. ελέγξτε ότι έχουν 
συνδεθεί σωστά τραβώντας τους στυ-
πειοθλίπτες.

Plugging
(ill. 18)
Plug the parts of the cable coupler to-
gether until they click in place. Check 
that they have engaged properly by 
pulling on the cable coupler.

Αποσύνδεση
(Εικ. 19)
Για να αποσυνδέσετε τους συνδετήρες, 
πατήστε τα κλείθρα (Χ) μαζί είτε με το 
χέρι σας ή με τα Κλειδιά Σύσφιξης 
PV-MS και τραβήξτε τους δύο συνδε-
τήρες χωριστά.

Unplugging
(ill. 19)
To disconnect the contacts, press the 
latches (X) together either by hand 
or with the tool PV-MS and pull the 
halves of the cable coupler apaart.
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20

MIN. MIN.

Σύνδεση και Αποσύνδεση του 
Συνδετήρα με το κλιπ ασφα-
λείας PV-SSH4

Plugging and unplugging the 
cable coupler with safety 
lock clip PV-SSH4

Σύνδεση
(Εικ. 20)
Κουμπώστε τα τμήματα των συνδετή-
ρων μεταξύ τους μέχρι να μπουν στην 
θέση τους με κλικ. ελέγξτε ότι έχουν 
συνδεθεί σωστά τραβώντας τους στυ-
πειοθλίπτες.

Plugging
(ill. 20)
Plug the parts of the cable coupler to-
gether until they click in place. Check 
that they have engaged properly by 
pulling on the cable coupler.

Αποσύνδεση
Οι συνδετήρες μπορούν να αποσυνδε-
θούν μόνο με τα Κλειδιά Σύσφιξης  
PV-MS. Πατήστε τα κλείθρα (X) μαζί με 
τα Κλειδιά Σύσφιξης PV-MS και τρα-
βήξτε τους δύο συνδετήρες χωριστά.

Unplugging
The cable coupler can be discon-
nected only with the tool PV-MS. 
Press the latches (X) together with the 
tool PV-MS and pull the halves of the 
coupler apart.

Όδευση καλωδίου Cable routing

Η Διαχείριση καλωδίου επιτρέπει 
μίνιμουμ 20 χιλ. του καλωδίου που 
βγαίνει απευθείας από την συνδετήρα 
να μην κάμπτεται ή πιέζεται.
Ελέγξτε τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή για την ελάχιστη ακτίνα 
κάμψης. 
Παρακαλούμε δείτε την εικόνα σχετικά 
με την όδευση του καλωδίου.

Cable management must allow a 
minimum of 20 mm of cable that exits 
directly from the cable seal without 
bending or stress.
Refer to cable manufacturers specifi-
cation for minimum bending radius.
Please see picture regarding detailed 
cable routing
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Τεχνικά στοιχεία Technical data
Ονομασία τύπου Type designation MC4

Σύστημα σύνδεσης Connector system Ø 4 mm

Ονομαστική τάση Rated voltage
1000 V (EN 50521 / IEC62852) 1)

1500 V DC (2PfG2330) 1) 2)

600 V / 1000 V / 1500 V (UL) 3)

Ονομαστική ένταση ρεύματοςIEC (85 °C) Rated current IEC (85 °C)

17 A (1,5 mm2)
22,4 A (2,5 mm2)
39 A (4 mm² / 6 mm2)
45 A (10 mm2)

Ονομαστική ένταση ρεύματος (UL) Rated current (UL)
22,5 A (14 AWG)
30 A (12 AWG / 10 AWG)
50 A (8 AWG)

Αύξηση ονομαστικής τάσης Rated surge voltage 12 kV (1000 V DC (IEC))
16 kV (1500 V DC (IEC))

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος Ambient temperature range -40 °C...+85 °C (IEC)
-40 °C...+75 °C (UL)

Ανώτερος περιορισμός θερμοκρασίας Upper limiting temperature 105 °C (IEC)

Βαθμός προστασίας,  Συνδεδεμένο 
Αποσυνδεδεμένο

Degree of protection,  mated 
unmated

IP65 / IP68 (1 m/1 h)
IP2X

Κατηγορία υπέρτασης / Επίπεδο ρύπανσης Overvoltage category / Pollution degree CATIII / 3

Αντίσταση επαφών των συνδετήρων Contact resistance of plug connectors 0,35 mΩ

Πολικότητα των υποδοχών Polarity of the connectors Υποδοχή / Socket = Plus / positive
Βύσμα / Plug = Minus / negative

Σύστημα ασφάλισης Locking system Snap-in

Κατηγορία προστασίας (IEC) Safety class (IEC) 1000 V DC:II
1500 V DC:0

Σύστημα επαφής Contact system MULTILAM

Τύπος τερματισμού Type of termination Πρεσάρισμα / Crimping

Προειδοποίηση Warning Να μην αποσυνδέεται με φορτίο 
Do not disconnect under load

Υλικό Επαφής Contact material χαλκός,επικασσιτερωμένο/ Copper, tin plated

Υλικό μόνωσης Insulation material PC/PA

Τάξη φλόγας Flame class UL94-V0

Δοκιμή ψεκασμού νέφους με αλάτι, βαθμός 6 Salt mist spray test, degree of severity 6 IEC 60068-2-52

Ανθεκτικότητα στην Αμμωνία (DLG) Ammonia resistance (according to DLG) 1500 h, 70 °C / 70 % RH, 750 ppm

TÜV-Rheinland πιστοποιημένο σύμφωνα με IEC 62852 TÜV-Rheinland certified according to IEC 62852 R60111354 4)

TÜV-Rheinland πιστοποιημένο σύμφωνα με EN 50521 TÜV-Rheinland certified according to EN 50521 R60028286 5)

UL πιστοποιημένο σύμφωνα με  UL 6703 UL certified according to UL 6703 E343181

CSA πιστοποιημένο σύμφωνα με  UL 6703 CSA certified according to UL 6703 250725

2) 1500 V 2PFG2330: Μόνο για χρήση σε Φ/Β συστήματα σε περιορισμένης πρόσβασης τοποθεσίες / Only for use in PV-systems with restricted access locations
3) Για την διάμετρο του καλωδίου παρακαλούμε δείτε τον  πίνακα 2 στις οδηγίες συναρμολόγησης / For usable cable diameter please see table 2 in this assembly instruc-

tions.
4) Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται junction boxes σύμφωνα με το IEC62790, και καλώδια σύμφωνα με το EN50618/ For PV junction boxes according IEC62790 cables 

according EN50618 must be used
5) Ισχύς μέχρι Οκτώβριο 2017 / valid till October 2017
6) Από Οκτώβριο 2017 σε ισχύ μόνο σε σύνδεση με καλώδια πιστοποιημένα σύμφωνα με EN50618 / From October 2017 only valid in connection with cables certified 

according EN50618

Ονομαστική  
τάση [V] DC
Rated voltage [V] DC

Κατάλληλα καλώδια
Suitable wires

Κατασκευαστής
Manufacturer

Διατομή Αγωγού  [mm2]
Cable cross section [mm2]

Πιστοποιητικό –Νο.
Certificate no.

1000

Ισχύει με 1000V καλώδια πιστοποιημένα σύμφωνα με  
2PfG 1169/07.08 ή EN50618 6) 
Valid with 1000 V wires approved according to 2PfG 
1169/07.08 or EN50618 6)

1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10

FLEX-SOL-XL (Ø 4,70 mm) Stäubli Electrical 
Connectors

1,5 R 60024459

FELX-SOL-EVO-TL (Ø 4,82 mm) Stäubli Electrical 
Connectors

4,0 R 50326973

Byson Electronics 7052 (Ø 4,82 mm) Byson Electronics 4,0 R 50181294

1500

Μόνο με έγκυρα 1500V σύμφωνα με 2PfG 1990/05.12 ή 
EN50618 πιστοποιημένα καλώδια 6) 
Only with valid 1500 V according to 2PfG 1990/05.12  
or EN50618 approved wires 6)

1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10

1)
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Κατασκευαστής/Producer: 
Stäubli Electrical Connectors Essen GmbH 
Westendstraße 10, Postfach 10 25 27 
45143 Essen/Germany 
Phone: +49 201 831 05 0 
Fax: +49 201 831 05 99 
mail ec.essen@staubli.com 
www.staubli.com/electrical


