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Acoplamento fêmea/Female cable coupler

Acoplamento macho/Male cable coupler

PV-KBT4/2.5...-UR
PV-KBT4/6...-UR
PV-KBT4/10...

PV-KST4/2.5...-UR
PV-KST4/6...-UR
PV-KST4/10...

PV-KBT4/5...-UR
PV-KBT4/8II-UR

PV-KST4/5...-UR
PV-KST4/8II-UR

na opção /Optional
PV-SSH4
clip de segurança / Safety lock clip

(veja / see www.staubli.com/electrical --> MA252)

Tampas seladoras/Sealing caps
PV-BVK4
PV-SVK4
32.0716
32.0717
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Instruções de segurança

Safety instructions

Importância das instruções de montagem

Importance of the assembly instructions

NÃO seguir as instruções de montagem e de segurança pode
resultar em lesões que representem risco de vida causadas por
choque elétrico, arcos elétricos, incêndio, ou falha no sistema.
• Siga as instruções de montagem na íntegra.
• Utilize e instale o produto apenas de acordo com estas
instruções de montagem e os dados técnicos.
• Guarde as instruções de montagem em segurança e transmita-as aos utilizadores subsequentes.

NOT following the assembly and safety instructions could result
in life-threatening injuries due to electric shock, electric arcs, fire,
or failure of the system.
• Follow the entire assembly instructions.
• Use and install the product only according to this assembly
instructions and the technical data.
• Safely store the assembly instructions and pass them on to
subsequent users.

Utilização adequada

Intended use

O conector liga os componentes eletricamente dentro dos
circuitos CC de um conjunto fotovoltaico.
O conector pode ser utilizado para fins que não sejam aqueles
de um conjunto fotovoltaico, por exemplo, como um componente CCBT. Se o componente for utilizado para outros fins, então,
os requisitos e especificações poderão ser diferentes daqueles
descritos neste documento.
• Para obter mais informações, contacte a Stäubli.
www.staubli.com/electrical

The connector electrically connects components within the DC
circuits of a photovoltaic array.
The connector can be used for purposes other than those in
a photovoltaic array, e.g., as a LVDC component. If the component is used for other purposes, then the requirements and
specifications may be diﬀerent from the ones described in this
document.
• For more information, contact Stäubli
www.staubli.com/electrical

Requisitos para o pessoal

Requirements for personnel

Apenas um eletricista ou uma pessoa com conhecimentos
eletrotécnicos pode montar, instalar e ativar o sistema.
• Um eletricista é uma pessoa com formação profissional,
conhecimento e experiência adequada para identificar e evitar
os perigos que possam originar com a eletricidade. Um
eletricista consegue escolher e utilizar equipamento de
proteção individual adequado.
• Uma pessoa com conhecimentos eletrotécnicos é uma
pessoa com conhecimento ou supervisionada por um eletricista e consegue identificar e evitar os perigos que possam
ser originados por eletricidade.

Only an electrician or electrically instructed person may assemble, install, and commission the system.
• An electrician is a person with appropriate professional
training, knowledge, and experience to identify and avoid the
dangers that may originate from electricity. An electrician is
able to choose and use suitable personal protective equipment.
• An electrically instructed person is a person who is instructed
or supervised by an electrician and can identify and avoid the
dangers that may originate from electricity.

Pré-requisitos para a instalação e montagem

Prerequisites for installation and assembly

• NUNCA utilizar um produto claramente danificado.

• NEVER use an obviously damaged product.

• APENAS devem ser utilizadas ferramentas e procedimentos

• ONLY tools and procedures approved by Stäubli shall be

Montagem segura

Safe assembly and mounting

Peças sob tensão podem continuar sob tensão após isolamento
ou desconexão
• APENAS instalar o produto quando o conjunto ou cadeia
fotovoltaica estiver sem tensão.

Live parts can remain energized after isolation or disconnection
• ONLY Install the product when the photovoltaic-array or -string
is de-energized.

Acoplar ou desconectar

Mating and disconnecting

• Retirar SEMPRE a tensão do sistema fotovoltaico antes de

• ALWAYS de-energize the photovoltaic system before mating

autorizados pela Stäubli.
• APENAS devem ser montados no conector cabos FV
autorizados.

acoplar ou desconectar os conectores.
• NUNCA desconectar os conectores sob carga.
• NUNCA conectar uma peça macho ou fêmea de um conector
Stäubli a conectores de outros fabricantes.

used.
• ONLY approved PV-cables shall be assembled to the connector.

and disconnecting the connectors.

• NEVER disconnect the connectors under load.
• NEVER connect male or female part of Stäubli connector with

connectors of other manufacturers.

NÃO modificar ou reparar os componentes.

Do NOT modify NOR repair component

• Montar o conector apenas uma vez.

• Mount connector only once.

• NÃO modificar o conector após a montagem.

• Do NOT modify connectors after assembly.

• Substituir o conector defeituoso.

• Replace defective connectors.
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Ferramentas necessárias

Tools required

(ill. 1)
Alicate para descarnar PV-AZM...

(ill. 1)
Stripping pliers PV-AZM...

Secção de cabo
Conductor cross section
1

Tipo
Type

Referência N°
Order No.

mm2

AWG

1.5/2.5/4/6

–

PV-AZM-156

32.6027-156

4/6/10

–

PV-AZM-410

32.6027-410

Aviso:
Instruções de utilização MA267,
www.staubli.com/electrical

PV-MS-PLS

PV-MS

2

(ill. 2)
Chave de montagem PV-MS-PLS,
Referência N°: 32.6058
o
Chave plana PV-MS,
Referência N°: 32.6024
Aviso:
Instruções de utilização MA270,
www.staubli.com/electrical
(ill. 3)
Alicate de cravar PV-CZM... com posicionado e matriz de cravação.

PV-KBT4/6...-UR,
PV-KST4/6...-UR

PV-KBT4/5...-UR,
PV-KST4/5...-UR

Note:
Operating instructions MA270,
www.staubli.com/electrical
(ill. 3)
Crimping pliers PV-CZM... incl. locator
and crimping die.
Note:
Operating instructions MA251,
www.staubli.com/electrical

Alicate de cravar
Crimping pliers

•

4 mm2

•

•

•

12 AWG

•

•

•

6 mm2

•

•

•

10 AWG

•

•

•

14 AWG

•

12 AWG

•

10 AWG

•

PV-KBT4/8II-UR,
PV-KST4/8II-UR

8 AWG

PV-KBT4/10II,
PV-KST4/10II

10 mm2

•

Aviso:
Para informações sobre a matriz de cravação e o fixador,
consulte as instruções de utilização MA251,
www.staubli.com/electrical

	

PV-CZM-21100
32.6020-21100

14 AWG

PV-CZM-20100
32.6020-20100

•

PV-CZM-23100
32.6020-23100

2.5 mm2

PV-CZM-22100
32.6020-22100

PV-CZM-19100
32.6020-19100

PV-KBT4/2,5...-UR,
PV-KST4/2,5...-UR

(ill. 2)
Assembly and unlocking tool
PV-MS-PLS, Order No. 32.6058
or
Open-end spanner set PV-MS,
Order No. 32.6024

Secção de cabo
Conductor cross section

Tipo
Type

3

Aviso:
Instruções de utilização MA251,
www.staubli.com/electrical

Note:
Operating instructions MA267,
www.staubli.com/electrical

•
•

•

Note:
For crimping die and locator information, please see the operating instructions MA251, www.staubli.com/electrical
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(ill. 4)
PV-WZ-Torque-Set,
Referência N°: 32.0065

(ill. 4)
PV-WZ-Torque-Set,
Order No. 32.0065

(ill. 5)
Pino de inspeção PV-PST
Referência N°: 32.6028

(ill. 5)
Test plug PV-PST
Order No. 32.6028

(ill. 6)
Chave de bocas 15 mm

(ill. 6)
Open-end spanner wrench 15 mm

(ill. 7)
Chave dinamométrica 12 mm

(ill. 7)
Torque wrench 12 mm (1/2” drive)

(ill. 8)
Alicate PV-WZ-KS,
Referência N°: 32.6080

(ill. 8)
Cable cutter PV-WZ-KS,
Order No. 32.6080

4

5

6

7

8

4 / 12

Aviso:
Instruções de utilização MA705,
www.staubli.com/electrical

Note:
Operating instructions MA705,
www.staubli.com/electrical

Orientação para a configuração do conector

Guideline for connector configuration

Nota:
Utilize a vedação de menores dimensões se o diâmetro do
cabo usado estiver entre dois limites.

Note:
Please use the smaller sealing if the cable diameter used is
between two limits.

Preparação do cabo

Cable preparation

Para aplicações IEC, é possível conectar cabos isolados flexíveis
de classe 5 ou 6 de acordo com a norma IEC 60228. Para aplicações UL, têm de ser utilizados cabos de alimentação de classe B
ou superior.

For IEC applications cables with flexible conductors of class 5
or 6 according to IEC 60228 shall be connected. For the UL approved range applications power cables of class B or higher shall
be connected.

Atenção:
Recomenda-se a utilização de condutores estanhados.
Não utilize condutores não revestidos (sem isolamento*) ou
que apresentem oxidação. Todos os cabos solares Staubli
têm condutores estanhados de alta qualidade. Por razões de
segurança, a Stäubli proíbe a utilização de cabos PVC ou de
cabos não estanhados do tipo H07RN-F.
* É aceitável a utilização de cabos de cobre sem isolamento, classe B ou superior com os seguintes produtos: PV-KBT4/5…-UR,
PV-KST4/5…-UR, PV-KBT4/8II-UR e PV-KST4/8II-UR

Attention:
Used tinned copper conductors. Do not use uncoated
(bare*) nor already oxidized conductors. All Staubli solar
cables have high-quality, tinned conductors. For safety reasons, Stäubli prohibits the use of PVC cables and the use of
non-tinned cables of type H07RN-F.
* It is acceptable to use bare copper conductors, class B or higher with the following products: PV-KBT4/5…-UR, PV-KST4/5…UR, PV-KBT4/8II-UR and PV-KST4/8II-UR
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(ill. 9)
Controlar a dimensão A e B de acordo com Tab. 1 e 2, pag. 5.

(ill. 9)
Check dimensions A and b, see page 5 Tab. 1 and 2.

Nota:
Estão disponíveis outras combinações de cabos além das
mencionadas na tabela 1 ou 2. Contacte a Stäubli.

Note:
In case that other diameters than those mentioned in Tab. 1
and Tab.2 are used please contact Stäubli.

Seleção de configurações de conector testadas
pelo TÜV-Rheinland

Choose connector configuration verified by TÜVRheinland

Os cabos ligados ao conector devem ser adequados para utilização em sistemas fotovoltaicos e devem cumprir os requisitos da
norma IEC 62930.

Cables connected to the connector shall be suitable for use in
photovoltaic systems and shall comply with the requirements of
IEC 62930.

Tab. 1
A: ø de bucim do cabo [mm]
A: ø range of the cable [mm]

Secção de cabo
Conductor cross section
2.5 mm2

4 mm2

6 mm2

10 mm2

5.0 – 6.0

PV-KxT4/2,5I-UR

PV-KxT4/6I-UR

PV-KxT4/6I-UR

PV-KxT4/10I

5.5 – 7.4

PV-KxT4/2,5X-UR

PV-KxT4/6X-UR

PV-KxT4/6X-UR

PV-KxT4/10X

7.0 – 8.8

PV-KxT4/2,5II-UR

PV-KxT4/6II-UR

PV-KxT4/6II-UR

PV-KxT4/10II

b: Dimensão de controle
b: control dimension

~3 mm

	

~5 mm

~7.2 mm
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Seleção da configuração de conector com utilização de condutores certificados conforme UL.

Selection of connector configuration when using
cables certified at UL

Os cabos ligados aos conectores devem ser adequados para utilização em sistemas fotovoltaicos e devem cumprir os requisitos
de ZKLA (cabos fotovoltaicos) ou TYLZ (USE-2)..
Tab. 2

Cables connected to the connectors shall be suitable for use in
photovoltaic systems and shall comply with the requirements of
ZKLA (PV-wire) or TYLZ (USE-2).

Tensão de dimensionamento
Rated voltage [V] DC

Secção de cabo / Conductor cross section
AWG (stranding)

A: ø de bucim deo cabo [mm]
A: ø range of the cable [mm]
ZKLA (PV-wire)
600/1000/1500

600

19-49

12
7-49

7-65 *

10
7-65

7-78 *

8
7-78

5.60 – 6.20

4.80 – 6.20

PV-KxT4/2,5I-UR

PV-KxT4/5I-UR

PV-KxT4/6I-UR

PV-KxT4/5I-UR

PV-KxT4/6I-UR

PV-KxT4/5I-UR

6.20 – 7.00

6.20 – 7.00

PV-KxT4/2,5X-UR

PV-KxT4/5X-UR

PV-KxT4/6X-UR

PV-KxT4/5X-UR

PV-KxT4/6X-UR

PV-KxT4/5X-UR

7.00 – 8.60

7.00 – 8.60

PV-KxT4/2,5II-UR

PV-KxT4/5II-UR

PV-KxT4/6II-UR

PV-KxT4/5II-UR

PV-KxT4/6II-UR

PV-KxT4/5II-UR

5.95 – 8.00

8.30 – 8.56

b: Dimensão de controle
b: control dimension
*

14

TYLZ (USE-2)

PV-KxT4/8II-UR

4 mm

~3 mm

5.8 mm

trança do condutor preferencial: 19-65

Aviso:
Caso o cabo escolhido atenda os critérios conforme tabelas
1 e 2, bem como os dados técnicos na página 12, poderá ser
utilizado com certificação dupla (TÜV Rheinland e UL).
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7-168

~3 mm

*

5.8 mm

~3 mm

~4.4 mm

preferred conductor stranding: 19-65

Note:
If your chosen cable is suitable for both configurations listed in
Tab. 1 and 2 as well as in the technical data on page 12, it can
be used as a double certified cable according TÜV Rheinland
and UL.

(ill. 10)
Verificar as dimensões “L” de acordo
Tab. 3.

L

10

Atenção:
Ter cuidado para não cortar os fios

Tab. 3
Tipo/Type

PV-KxT4/2,5...

Attention:
Do not cut single strands when
stripping the cable!

dimensões/Lengths “L“

6 mm – 7.5 mm

PV-KxT4/6...

6 mm – 7.5 mm

PV-KxT4/5...

8.5 mm – 10 mm

PV-KxT4/8...

8.5 mm – 10 mm

PV-KxT4/10...

6 mm – 7.5 mm

B-Crimp

K

(ill. 10)
Check distance L, see Tab. 3.

C

11

O-Crimp

Cravação

Crimping

(ill. 11)
Para cravar contactos de cravação
abertos (B-Crimp)
PV-KxT4/2.5...-UR; PV-KxT4/6...-UR
oder PV-KxT4/10...
• Abra o grampo (K) e segure-o.
• Coloque o contacto na gama de
secção adequada.
• Vire os grampos de cravar para cima.
• Solte o grampo (K).
• O contacto está fixado.

(ill. 11)
For crimping open crimp contacts
(B-Crimp)
PV-KxT4/2.5...-UR; PV-KxT4/6...-UR
or PV-KxT4/10...
• Open clamp (K) and hold.
• Place the contact in the appropriate
cross-section range.
• Turn the crimping flaps (C) upwards.
• Release clamp (K).
• The contact is locked.

(ill. 12)
Para engastar contactos de cravação fechado (O-Crimp)
PV-KxT4/5...-UR ou PV-KxT4/8II-UR
Coloque o contacto no intervalo de
secções transversais adequado.

(ill. 12)
For crimping closed crimp contacts
(O-Crimp)
PV-KxT4/5...-UR or PV-KxT4/8II-UR
Place the contact in the appropriate
cross-section range.

Para PV-KxT4/5... e PV-KxT4/8...:
Com base na secção transversal do
condutor a ser cravada, coloque o contacto na posição adequada do fixador.

For PV-KxT4/5... and PV-KxT4/8...:
Place contact into the appropriate
locator position, based on conductor
cross-section to be crimped.

12
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B-Crimp

(ill. 13)
Certifique-se de que o contacto está
completamente inserido no fixador
antes de realizar a cravação.

(ill. 13)
Make sure the contact is fully inserted
into the locator before crimping.

(ill. 14)
Aperte o alicate com delicadeza até
que as abas de cravação estejam
devidamente localizadas na matriz de
cravação.

(ill. 14)
Press the pliers gently together until
the crimping flaps are properly located
within the crimping die.

(ill. 15)
Introduza a ponta do cabo descarnado
até o isolamento se aproximar do encaixe de cravar.
Feche totalmente os alicates de cravar.

(ill. 15)
Insert the stripped cable end until the
lead strands come up against the
clamp.
Completely close the crimping pliers.

(ill. 16)
Verifique visualmente a cravação, de
acordo com os critérios redigidos na
norma IEC 60352-2:2006 + A1:2013.

(ill. 16)
Visually check the crimp according to
the criteria written in
IEC 60352-2:2006 + A1:2013.

Confirme que:
• Todos os fios estão na manga de
cravação
• A manga de cravação não está deformada ou falta alguma parte das abas
de cravação
• A cravação está simétrica
• São visíveis vários fios do condutor
no lado de contacto do de cravação.

Confirm that:
• all of the strands have been captured
in the crimp sleeve
• the crimp sleeve is not deformed or
missing any portion of the crimp flaps
• that the crimp is symmetrical
• a “brush” of conductor strands are
visible on the contact side of crimp.

O-Crimp

13

14

15

16
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17

Teste de montagem

Assembly check

(ill. 17)
Introduza o contacto cravado no
isolamento do acoplamento macho ou
do acoplamento fêmea até ficar encaixado no lugar.
Deverá ouvir um som de “click”, quando
na posição correcta.
Retire suavemente o cabo para verificar
se a parte de metal está presa correctamente.

(ill. 17)
Insert the crimped contact into the
insulator of the male or female coupler
until engaged.
You will typically hear a “click” sound
once fully engaged.
Pull gently the cable to verify that the
metal part is correctly engaged.

(ill. 18)
Introduzir o pino de inspeção com o
lado correspondente no acoplamento macho ou fêmea até chegar ao
encosto. Se o contato estiver montado
corretamente, a marca branca na ponta
do pino de inspeção estará visível.

(ill. 18)
Insert the appropriate end of the test pin
into the male or female coupler as far as
it will go.
If the contact is assembled properly the
white mark on the test pin must still be
visible.

(ill. 19)
• Enroscar o bucim do cabo com as
ferramentas PV-MS o PV-MS-PLS.
• Aperte o prensa-cabo utilizando o
adaptador PV-WZ-AD/GWD fixado
à chave dinamométrica ao mesmo
tempo que apoia a parte da frente do
isolamento com a PV-MS ou PV-MS-PLS.
O torque de aperto deverá ser adaptado ao cabo solar usado em cada caso
especifico. Os valores típicos variam
entre os 3,4 N m os 3,5 N m1).

(ill. 19)
• Pre-tighten cable gland with tools
PV-MS or PV-MS-PLS.
• tighten cable gland using adapter
PV-WZ-AD/GWD affixed to the torque
wrench while supporting the insulator
front with PV-MS or PV-MS-PLS.
The tightening torque must be appropriate for the solar cables used. Typical
values are between 3.4 and 3.5 N m1).

18

1)

A Stäubli recomenda a utilização de uma chave
dinamométrica calibrada para a montagem. O
NFPA National Electric Code (NEC 2017) nos
EUA exige a utilização de uma chave dinamométrica calibrada na secção 110.14(D).

1)

Stäubli recommends to use a calibrated torque
wrench for assembly.
The NFPA National Electric Code (NEC 2017)
requires the use of a calibrated torque wrench in
section 110.14(D).

19

Aviso:
A temperatura ambiente para o processamento dos componentes deve
estar entre –15 °C e 35 °C.

0!

Aviso:
Não aparafuse a porca-chapéu até bloquear.

	

Note:
For assembly of components an
ambient temperature between -15 °C
and 35 °C is recommended.

>0

Note:
Do not bottom out the capnut.
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Ligando e desligando o acopulamento de cabo
sem clip de segurança PV-SSH4

20

Mating and disconnecting the cable coupler
without safety lock clip PV-SSH4

Acoplamento
(ill. 20)
Acople o conector de cabo até ouvir um
clique. Verificar se estão bem presas
puxando pelo acoplamento do cabo.
(força de tração máxima: 20 N).

Atenção:
Não é permitida a montagem de conectores que não
estejam totalmente acoplados, pois tal pode levar à deflexão permanente das saliências e, por conseguinte, a uma
possível perda da função de bloqueio. A montagem deve ser
verificada permanentemente.

Mating
(ill. 20)
Mate the cable coupler until a „Click“
can be heard. Check correct engagement by lightly pulling on the connector
(maximum pulling force: 20 N).

Attention
Assembly of not fully engaged connectors is not permitted
as this could lead to a permanent deflection of clips and thus
to a potential loss of the locking function.
The assembly has to be verified at all times.

Separação
(ill. 21)
O acoplamento do cabo só pode ser
desligado com a ferramenta PV-MS.
Pressione as linguetas (X) com a ferramenta PV-MS e separe as metades do
acoplamento.

Disconnecting
(ill. 21)
Push the unlocking pins of PV-MS or
PV-MS-PLS onto the locking clips (X) of
the socket and separate the coupling.

21

Ligando e desligando o acopulamento de cabo
com clip de segurança PV-SSH4

22
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Mating and disconnecting the cable coupler
when safety lock clip PV-SSH4 is involved

Acoplamento
(ill. 22)
Acople o conector de cabo até ouvir um
clique. Verificar se estão bem presas
puxando pelo acoplamento do cabo.
(força de tração máxima: 20 N).

Mating
(ill. 22)
Mate the cable coupler until a „Click“
can be heard. Check correct engagement by lightly pulling on the connector
(maximum pulling force: 20 N).

Separação
Empurre os pinos de desbloqueio de
PV-MS e PV-MS-PLS para as aberturas fornecidas no PV-SSH4 e para as
saliências de bloqueio da parte fêmea e
separe o acoplamento.

Disconnecting
Push the unlocking pins of PV-MS or
PV-MS-PLS into the openings provided
in PV-SSH4 and onto the locking clips
of the socket and separate the coupling.

Notas sobre a instalação

Notes on installation

Nota:
Se o conector se destinar a utilização em aplicações de CC
de baixa tensão que não as de um conjunto fotovoltaico, consulte as informações fornecidas no Technical Description Report
da Stäubli.
https://spot.staubli.com/api/v1/bin/PRJaW2pVg8LoZg9YwGOo
N1?query[formats_type]=pdf-web
Notas gerais sobre a instalação
• Os conectores não acoplados devem ser protegidos contra

condições ambientais adversas (humidade, sujidade, poeira, etc.) com tampas de vedação (referência de fêmea n.º
32.0716; referência de macho n.º 32.0717).
• Não acople conectores contaminados.
• Os conectores não devem entrar em contacto com substâncias
químicas.
Instalação dos cabos
Durante a organização dos cabos, deve deixar um mínimo de
20 mm de cabo diretamente saliente da junta do cabo sem
dobras ou tensão. Consulte as especificações dos fabricantes do
cabo para informações sobre o raio de curvatura mínimo.

Note:
If the connector is to be used in low-voltage DC applications
other than those in a photovoltaic array, please consult the information as provided in the Stäubli Technical Description Report.
https://spot.staubli.com/api/v1/bin/eZPBd5DJXyexvX13OyRoQa?query[formats_type]=pdf-web
General notes on installation
• Unmated connectors must be protected from environmental impact (moisture, dirt, dust, etc.) with sealing caps (socket order
no. 32.0716; plug order no. 32.0717).
• Do not mate contaminated connectors.
• Connectors must not come into contact with any chemicals.

Cable routing
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 specification for minimum bending
radius.

Min.
20 mm

Conectores contaminados/danificados:
• Não deixe os conectores ficarem contaminados pelo ambiente
(por exemplo, sujidade, água, insetos, poeira).
• Não deixe a superfície do conector ficar contaminada (por
exemplo, autocolantes, tinta, tubo termorretrátil)
• Não deixe o conector diretamente na superfície do telhado.
• Não deixe o conector no ponto mais baixo da cablagem, onde
se pode acumular água
• Não deixe o conector em água parada
• Não monte as abraçadeiras dos cabos diretamente no corpo
do conector.

Contaminated/damaged connectors:
• Do not allow connectors to be contaminated by the environment (e.g. soil, water, insects, dust).
• Do not allow the connector to be contaminated on its surface
(e.g. stickers, paint, heat shrink tubing)
• Do not allow that the connector is directly on the roofing surface.
• Do not allow that the connector is at the lowest point of cabling
where water can collect
• Do not allow that the connector is in standing water
• Do not allow that cable ties to be mounted directly on the
connector body.

Tensão mecânica:
• Certifique-se de que os conectores não são sujeitos a carga de
tração mecânica ou a vibração
• Os conectores não deverão estar sob tensão devido à organização dos cabos.

Mechanical stress:
• Check that the connectors are not subjected to a permanent
mechanical tensile load or vibration
• Connectors shall not be under strain from cable management.
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Technical data

Designação do tipo
Sistema de conexão
Tensão nominal:
IEC 62852:2014 + Amd1:2020
2 PfG 2330/04.2013
UL 6703

Type designation
Connector system
Rated voltage:
IEC 62852:2014 + Amd1:2020
2 PfG 2330/04.2013
UL 6703

Corrente nominal IEC (85 °C)

Rated current IEC (85 °C)

Corrente nominal (UL)

Rated current (UL)

Tensão de impulso nominal

Rated impulse voltage

Faixa de temperatura ambiente

Ambient temperature range

Intervalo de temperatura de transporte/armazeTransportation/storage temperature range
namento
Humidade relativa de transporte/armazenamento Transportation/storage relative humidity
Temperatura máxima
Upper limiting temperature
Grau de protecção, ligado
desligado

Degree of protection, mated
unmated

Categoria de sobretensão / Grau de poluição
Resistência de contacto dos conectores

Overvoltage category/Pollution degree
Contact resistance of plug connectors

Polaridade dos conectores

Polarity of the connectors

Sistema de bloqueio

Locking system

Classe de protecção (IEC)

Safety class (IEC)

Sistema de contato
Tipo de terminação

Contact system
Type of termination

Instruções de segurança

Safety instruction

Material de contato
Contact material
Material de isolamento
Insulation material
Classe de ignição
Flame class
Teste de névoa salina, grau de gravidade 6
Salt mist spray test, degree of severity 6
Resistência a amoníaco (de acordo com DLG) Ammonia resistance (according to DLG)
Certificado por TÜV-Rheinland de acordo com a TÜV-Rheinland certified according to IEC
norma IEC 62852:2014 + Amd.1:2020
62852:2014 + Amd.1:2020
Certificado por TÜV-Rheinland de acordo com a TÜV-Rheinland certified
norma 2 PfG 2330/04.2013
according to 2 PfG 2330/04.2013
Certificado por UL de acordo com a UL 6703
UL certified according to UL 6703
Certificado por CSA de acordo com a UL 6703 CSA certified according to UL 6703
Certificado por JET
JET certified
Certificado por CQC
CQC certified
Altitude máxima acima do nível do mar de
Maximum altitude above sea level for operation
utilização
Nível de temperatura de acordo com a norma
Temperature Level according to IEC TS 63126
IEC TS 63126

MC4
Ø 4 mm
DC 1000 V 1)
DC 1500 V 1), 2)
DC 1500 V 3)
22,5 A (2,5 mm²)
39 A (4 mm²/6 mm²)
45 A (10 mm2)
30 A (14 AWG)
35 A (12 AWG)
50 A (10 AWG)
70 A (8 AWG)
12 kV (DC 1000 V)
16 kV (DC 1500 V)
-40 °C...+85 °C (IEC)
-40 °C...+85 °C (UL)
-30 °C/+60 °C
< 70 %
105 °C (IEC)
IP65/IP68 (1 m, 1 h)
IP2X
CAT III/3
0,25 mΩ
Buchse/Socket = Plus/positive
Stecker/Plug = Minus/negative
Locking type
II: DC 1000 V
0: DC 1500 V
MULTILAM
Crimpen/Crimping
Nicht unter Last trennen
Do not disconnect under load
Kupfer, verzinnt/Copper, tin plated
PC/PA
UL94-V0
IEC 60068-2-52
1500 h, 70 °C/70 % RH, 750 ppm
R 60127190
R 60087448
E343181
250725
B19T0013
2013003030Z
5000 m
Level 2

 s cabos ligados ao conector devem ser adequados para utilização em sistemas fotovoltaicos e devem cumprir os requisitos da norma IEC 62930.
O
Cables connected to the connector shall be suitable for use in photovoltaic systems and shall comply with the requirements of IEC 62930.
2)
IEC DC 1500 V: Apenas para utilização em sistemas FV com locais de acesso restritos/Only for use in PV-systems with restricted access locations
3)
Para informações sobre o diâmetro de cabo aplicável, consulte a tabela 2 nestas instruções de montagem./For applicable cable diameter please see table 2 in this assembly
instructions.
1)

Fabricante/Producer:
Stäubli Electrical Connectors AG
Stockbrunnenrain 8
4123 Allschwil/Switzerland
Tel.
+41 61 306 55 55
Fax
+41 61 306 55 56
mail
ec.ch@staubli.com
www.staubli.com/electrical
12 / 12

© by Stäubli Electrical Connectors AG, Switzerland – MA231 – 09.2021 – Index e Marketing Communications – Sujeito à alterações / Subject to alterations

Datos técnicos

