MA251 (cz_en)
Montážní návod

MA251 (cz_en)
Operating instructions

Krimpovací kleště PV-CZM...
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MC3, MC4 and MC4-EVO 2
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Bezpečnostní pokyny

Safety instructions

Tento návod k montáži, kroky montáže a pokyny popsané v rámci tohoto návodu jsou nedílnou součástí a základním předpokladem pro udělení certifikací TÜV Rheinland a UL.

These assembly instructions and the assembly steps and instructions described are an integral part of and prerequisite for
certification by TÜV Rheinland and UL.

Společnost Stäubli nenese žádnou odpovědnost za jakákoli poškození vyplývající z propojení takových konektorů (tzn. neschválených společností Stäubli) s prvky od společnosti Stäubli.

Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) does not accept any liability in the event of failure to observe these warnings.

 IEC 60417-6182
Instalace, elektrotechnické znalosti
Tyto výrobky mohou montovat a instalovat pouze kvalifikovaní
elektrikáři nebo proškolené osoby za předpokladu dodržení
všech platných bezpečnostních předpisů.
 IEC 60417-6042
Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Installation, electrotechnical expertise
The products may be assembled and installed by electrically
skilled or instructed persons duly observing all applicable safety
regulations.

Caution, risk of electric shock

Pracujte pouze se systémem odpojeným od zdroje napájení.
Při práci na elektrických instalacích dodržujte následujících 5 bezpečnostních zásad.
Po identifikaci odpovídajících elektrických instalací je třeba splnit
následujících 5 základních požadavků ve stanoveném pořadí, pokud neexistují zásadní důvody pro to učinit jinak:
■ - elektrickou instalaci kompletně odpojte;
■ - zabezpečte ji proti opětovnému připojení;
■ - zkontrolujte, že se v instalaci nenachází provozní napětí;
■ - proveďte uzemnění a zkratování;
■ - zajistěte ochranu proti kontaktu s přilehlými částmi pod
napětím.
Tuto práci by měl vykonávat pouze kvalifikovaný elektrikář, proškolená osoba nebo osoba pod dohledem kvalifikovaného elektrikáře či proškolené osoby. Zdroj: ČSN EN 50110-1 ed. 3

Work in a de-energized state
Follow the five safety rules, when working on electrical installations.
After the respective electrical installations have been identified,
the following five essential requirements shall be undertaken in
the specified order unless there are essential reasons for doing
otherwise:
■ disconnect completely;
■ secure against re-connection;
■ verify absence of operating voltage;
■ carry out grounding and short-circuiting;
■ provide protection against adjacent live parts.
Any person engaged in this work activity shall be electrically
skilled or instructed, or shall be supervised by such a person.
Source: EN 50110-1:2013

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem bude kontrolována
také u koncových aplikací.

Protection against electric shock shall be checked in the end-use
applications too.

 ISO 7000-0434B
Upozornění

Caution

Před každým použitím konektoru je nutné nejprve zkontrolovat,
zda nejeví známky vnějšího poškození (zejména pak izolace).
Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně bezpečnosti konektoru,
obraťte se na specialistu nebo konektor vyměňte.

Each time the connector is used, it should previously be
inspected for external defects. If there are any doubts as to its
safety, a specialist must be consulted.

Výrobek používejte pouze v souladu se specifikacemi uvedenými
v technických údajích.

Use only in accordance with the specification provided in the
technical data (see product catalog).

Za nošení vhodných ochranných prostředků nebo za provedení
příslušných prací odpovídá uživatel.

The wearing of suitable protective equipment or the performance
of the relevant work is the responsibility of the user.

Jednotlivé komponenty ani obalové materiály nejsou hračky.
Malé části mohou při spolknutí představovat nebezpečí udušení.
Obalový materiál může představovat nebezpečí udušení.

Components and packaging materials are not toys; small parts
can pose a choking hazard if swallowed. Packaging material can
pose a risk of suffocation.

Obalové materiály a výrobek zlikvidujte dle místních předpisů.

Proper disposal of products and packaging materials after use.

 IEC 60417-6070
Neodpojujte při zatížení

Do not disconnect under load

Odpojení pod zatížením: Zástrčky FV systému nesmí být odpojovány pod zatížením.

Disconnect Under Load: PV plug connections must not be
disconnected while under load.

Během provozu bez zatížení je dovoleno připojování a odpojování pod napětím (vypnutím DC/AC převodníku nebo přerušením
AC obvodu).

During no-load operation plugging and unplugging when live is
permitted (by switching off the DC/AC converter or breaking the
AC circuit).
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PV-KBT/10...,
PV-KST/10...

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

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

PV-CZM-19100
32.6020-19100

PV-ES-CZM-18100
32.6021-18100
PV-ES-CZM-19100
32.6021-19100

2.5 mm2
•
•
•
•
•
•

14 AWG
•
•
•
•
•
•

4 mm2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 AWG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 mm2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 AWG
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 mm2

•

14 AWG
•
•
•
•

12 AWG

•

•

•

•

10 AWG

•

•

•

•

8 AWG

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

PV-LOC-D
32.6074

Krimpovací matrice
Crimping dies

PV-LOC-B
32.6055

PV-LOC
32.6040

PV-ES-CZM-21100
32.6021-21100

PV-ES-CZM-20100
32.6021-20100

Krimpovaci kleště
Crimping pliers

PV-ES-CZM-23100
32.6021-23100

(ill. 1)
Krimpovaci kleště včetně lokátoru a vsazené lisovací vložky

PV-ES-CZM-22100
32.6021-22100

PV-CZM-21100
32.6020-21100

PV-CZM-20100
32.6020-20100

PV-CZM-23100
32.6020-23100

PV-CZM-22100
32.6020-22100

Krimp s uzavřenou objímkou (krimp O)
Closed crimp contacts (O-Crimp)
PV-CZM-18100
32.6020-18100

Typ
Type

Krimp s otevřenou objímkou (krimp B)
Open crimp contacts (B-Crimp)

PV-KBT4/2,5...-UR,
PV-KST4/2,5...-UR
Průřez kabelu
Conductor cross section

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

Vysvětlení pro MC4
Explanation for MC4

1

(ill. 1)
Crimping pliers incl. locator and built-in crimping die
Lokátoru
Locator

•

•
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Pos.

Průřez kabelu
Cable cross section
mm2

AWG

1

1,5

14

2

2,5

3

4

Pos.

PV-KST4/2.5-UR
PV-KBT4/2.5-UR
PV-KST4/2.5-UR
PV-KBT4/2.5-UR

12

1

Vhodný pro
suitable for

PV-KST4/6-UR
PV-KBT4/6-UR

2
3

AWG

5

4

12

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

6

6

10

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

Pos.

5
6

8

Průřez kabelu
Cable cross section

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

10

PV-KST4/10...-UR
PV-KBT4/10...-UR

Průřez kabelu
Cable cross section

10

10

AWG

1,5 / 2,5 / 4
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Objednací č.
Order No.

PV-ES-CZM-18100

32.6021-18100

(ill. 3)

mm2

AWG

2,5 / 4 / 6

12 / 10

Typ
Type

Objednací č.
Order No.

PV-ES-CZM-19100

32.6021-19100

(ill. 4)

mm2

Typ
Type

Objednací č.
Order No.

PV-ES-CZM-20100

32.6021-20100

AWG

4 / 10

4

(ill. 5)

Vhodný pro
suitable for

Rozsah krimpování
Crimping range

PV-KST4/6...-UR
PV-KBT4/6...-UR
PV-KST4/10...-UR
PV-KBT4/10...-UR

9
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mm2

Typ
Type

8

mm2

6

Rozsah krimpování
Crimping range

Rozsah krimpování
Crimping range

4

9

(ill. 2)

(ill. 4)

Vhodný pro
suitable for

7

Pos.

(ill. 2)

3

mm2

7

(ill. 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
Interchangeable crimping dies

Rozsah krimpování
Crimping range

PV-KST4/2.5...-UR
PV-KBT4/2.5...-UR

4

(ill. 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
Vyměnitelné lisovací vložky

(ill. 3)

Vhodný pro
suitable for

2,5

4

Individual parts

2

Průřez kabelu
Cable cross section
mm2

Jednotlivé části

10
5

(ill. 5)
Typ
Type

Objednací č.
Order No.

PV-ES-CZM-21100

32.6021-21100

mm2

6 / 10

Pos.

Průřez kabelu
Cable cross section

(ill. 6)

Vhodný pro
suitable for

Rozsah krimpování
Crimping range

AWG

11

8

12

10

13

12

PV-KST4/8II-UR
PV-KBT4/8II-UR
PV-KST4/6...-UR
PV-KBT4/6...-UR
PV-KST4/6...-UR
PV-KBT4/6...-UR

11
12
13

Pos.

Průřez kabelu
Cable cross section

8

15

10/12

16

14

16
15
14

Typ
Type

Objednací č.
Order No.

PV-CZM-22100

32.6020.22100

AWG

8 / 12 / 10

6

(ill. 7)

Vhodný pro
suitable for

(ill. 7)

Rozsah krimpování
Crimping range

AWG

14

(ill. 6)

PV-KST4/8II-UR
PV-KBT4/8II-UR
PV-KST4/5...-UR
PV-KBT4/5...-UR
PV-KST4/5...-UR
PV-KBT4/5...-UR

Typ
Type

Objednací č.
Order No.

PV-CZM-23100

32.6021-23100

AWG

8 / 10 / 12 / 14

7

(ill. 8)
Lokátoru PV-LOC
Objednací č.: 32.6040

(ill. 8)
Locator PV-LOC
Order No.: 32.6040

(ill. 9)
Lokátoru PV-LOC-B
Objednací č.: 32.6055

(ill. 9)
Locator PV-LOC-B
Order No.: 32.6055

8

9

Poznámka:
V případě použití krimpovacích kleští
PV-CZM-22100, použijte lokátor
PV-LOC-B.
(ill. 10)
Lokátoru PV-LOC-D
Objednací č.: 32.6074

10

Poznámka:
V případě použití krimpovacích kleští
PV-CZM-23100, použijte lokátor
PV-LOC-D.



Note:
When using the crimping pliers
PV-CZM-22100, use the locator
PV-LOC-B.
(ill. 10)
Locator PV-LOC-D
Order No.: 32.6074
Note:
When using the crimping pliers
PV-CZM-23100, use the locator
PV-LOC-D.
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Vysvětlení pro MC4-Evo 2

Explanation for MC4-Evo 2

11

PV-KST-EVO 2/6...-UR,
PV-KBT-EVO 2/6...-UR

PV-KST-EVO 2/10...-UR,
PV-KBT-EVO 2/10...-UR

6 / 12

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4 mm2

•

•

•

•

•

•

PV-LOC-C
32.6056

•

14 AWG

Lokátoru
Locator

PV-ES-CZM-42100
32.6021-42100

2.5 mm2

PV-CZM-42100
32.6020-42100

PV-ES-CZM-41100
32.6021-41100

Krimpovací matrice
Crimping dies

PV-ES-CZM-40100
32.6021-40100

Krimpovaci kleště
Crimping pliers

PV-CZM-41100
32.6020-41100

Krimp s uzavřenou objímkou (krimp O)
Closed crimp contacts (O-Crimp)

Krimp s otevřenou objímkou (krimp B)
Open crimp contacts (B-Crimp)

(ill. 1)
Crimping pliers incl. locator and built-in crimping die

PV-CZM-40100
32.6020-40100

PV-KST-EVO 2/2.5…-UR
PV-KBT-EVO 2/2.5…-UR

Průřez kabelu
Conductor cross section

Typ
Type

(ill. 11)
Krimpovaci kleště včetně lokátoru a vsazené lisovací vložky

•
•
•

•

12 AWG

•

•

•

•

•

•

•

•

6 mm2

•

•

•

•

•

•

•

•

10 AWG

•

•

•

•

•

•

•

•

10 mm2

•

•

•

•

8 AWG

•

•

•

•

Pos.

Průřez kabelu
Cable cross section
mm2

1

1,5

2

2,5

3

4

Vhodný pro
suitable for

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

14

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

12

PV-KST4-EVO 2/6...-UR
PV-KBT4-EVO 2/6...-UR

Jednotlivé části

Individual parts

(ill. 12 + 13 + 14
Vyměnitelné lisovací vložky

(ill. 12 + 13 + 14)
Interchangeable crimping dies

(ill. 12)

(ill. 12)

Rozsah krimpování
Crimping range
mm2

AWG

1,5 / 2,5 / 4

14 / 12

Typ
Type

Objednací č.
Order No.

PV-ES-CZM-40100

32.6021-40100

1
2
3
12

Pos.

Průřez kabelu
Cable cross section
mm2

Vhodný pro
suitable for

(ill. 13)

AWG

(ill. 13)

4

2,5

14

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

Rozsah krimpování
Crimping range

5

4

12

PV-KST4-EVO 2/6...-UR
PV-KBT4-EVO 2/6...-UR

mm2

AWG

14 / 12 / 10

6

10

PV-KST4-EVO 2/6...-UR
PV-KBT4-EVO 2/6...-UR

2,5 / 4 / 6

6

Typ
Type

Objednací č.
Order No.

PV-ES-CZM-41100

32.6021-41100

4
5
6
13

Pos.

7
8

Průřez kabelu
Cable cross section

(ill. 14)

Vhodný pro
suitable for

Rozsah krimpování
Crimping range

mm2

AWG

4

12

PV-KST4-EVO 2/6...-UR
PV-KBT4-EVO 2/6...-UR

8

PV-KST4-EVO 2/10...-UR
PV-KBT4-EVO 2/10...-UR

10

(ill. 14)

mm2

AWG

4 / 10

12 / 8

Typ
Type

Objednací č.
Order No.

PV-ES-CZM-42100

32.6021-42100

8
7
14

(ill. 15)
Lokátoru PV-LOC-C
Objednací č.: 32.6056

(ill. 15)
Locator PV-LOC-C
Order no.: 32.6056

15
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Výměna krimpovacích vložek

Exchanging the crimping die

Vyjmutí krimpovací vložky

Removing the crimping die

(ill. 16)
Zavřít krimpovací kleště.

(ill. 16)
Close the crimping pliers.

(ill. 17)
Odšroubovat oba šrouby, dlouhý (S) a
krátký (S1) a otevřít krimpovací nástroj
(stisknout nadoraz a uvolnit).

(ill. 17)
Remove completely both mounting
screws: the long S and the short S1.
Open the crimping pliers (press completely together and release).

(ill. 18)
Vyjmout vrchní krimpovací vložku.

(ill. 18)
Remove the upper crimping die.

(ill. 19)
Vyjmout dolní krimpovací vložku.

(ill. 19)
Remove the lower crimping die.

16

17

18

19
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Uchycení krimpovací vložky

20

(ill. 20)
Otevřít krimpovací nástroj (stisknout
úplně dohromady a uvolnit)
■ Vložit obě krimpovací vložky.
■ Označení musí být na stejné straně
jako označení na krimpovacím nástroji.
■ Zavřete krimpovací kleště a zašroubujte obě krimpovací matrice.
■ Dávejte však pozor, abyste neodizolovali hlavy šroubů a aby byl každý
šroub na správném místě.

Fitting the crimping die
(ill. 20)
Open the crimping pliers (press completely together and release).
■ Insert both crimping dies.
■ The markings must be on the same
side as the marking on the crimping
pliers.
■ Close crimping pliers and screw both
crimping dies.
■ But take care not to strip screw
heads and to put each screw in its
proper location.

■

■

(ill. 21)
Vložit lokátor do vodícího pinu.

(ill. 21)
Affix locator onto the guide pin.

(ill. 22)
Otočit lokátor (drží magneticky)

(ill. 22)
Rotate the locator (held magnetically)

(ill. 23)
Uzavřít lokátor.

(ill. 23
Lock the locator.

21

22

23
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Krimpování

C

24

(ill. 24)
Otevřít a držet svírací klip (K).
■ Vložit kontakt do vhodného průřezového rozsahu krimpovacího nástroje.
■ Otočit kontakt dokud krimpovací
proužky nebudou navrchu (C).
■ Uvolnit svírací klip (K).
■ Kontakt je zajištěn.

Crimping
(ill. 24)
Open and hold clamp (K).
■ Place the contact in the appropriate
cross-section range.
■ Turn the crimping flaps (C) upwards.
■ Release clamp (K).
■ The contact is fixed.

■

■

(ill. 25)
Ověřte, zda jsou lisovací jazýčci stále
správně zarovnány.

(ill. 25)
Verify if the crimping flaps are still correctly aligned.

Jemně kleště přitlačte k sobě až do
správného umístění lisovacích jazýčků
uvnitř krimpovacích kleští.

Press the pliers gently together until the
crimping flaps are properly located within the crimping die.

(ill. 26)
Vložte odizolovaný konec kabelu až na
doraz po izolaci.
Krimpovací kleště úplně zavřete.

(ill. 26)
Insert the stripped cable end until the
cable strands come up against the
clamp.
Completely close the crimping pliers.

25

26
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27

(ill. 27)
Visually check the crimp according to the criteria written in
IEC 60352-2:2006 + A1:2013

Potvrďte následující:
Všechny prameny byly zachyceny v lisovacím pouzdru
■ Lisovací objímka není zdeformovaná ani nechybí žádná část
lisovacích chlopní
■ Krimpovaný spoj je tvarově symetrický
■ Na straně kontaktu krimpovaného spoje je viditelný „kartáč“
vodičů.

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 in form
■ A “brush” of conductor strands are visible on the contact side
of crimp.

Ověřte výšku krimpu. Níže jsou uvedeny typické hodnoty výšky
krimpu u FV kabelu Stäubli Flex-Sol-Evo TX a Flex-Sol-Evo DX:

Verify crimp height. Typical values for the crimp height for Stäubli
PV cable Flex-Sol-Evo TX and Flex-Sol-Evo DX are listed below:

Krimp s otevřenou objímkou (krimp B)
Open crimp contacts (B-Crimp)

■

Krimp s uzavřenou objímkou (krimp O)
Closed crimp contacts (O-Crimp)

(ill. 27)
Krimpovaný spoj vizuálně zkontrolujte podle kritérií popsaných v
normě ČSN 60352-2:2006 + A1:2013.

Kabel
Cable

MC4-Evo 2

mm2

AWG

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

PV-KST4-EVO 2/2.5…-UR
PV-KBT4-EVO 2/2.5…-UR

2.5

14

•

Flex-Sol-Evo TX 2,5

Flex-Sol-Evo DX 2,5

1.80

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

PV-KST4-EVO 2/6...-UR
PV-KBT4-EVO 2/6...-UR

4.0

12

•

Flex-Sol-Evo TX 4,0

Flex-Sol-Evo DX 4,0

2.15

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

PV-KST4-EVO 2/6...-UR
PV-KBT4-EVO 2/6...-UR

6.0

10

•

Flex-Sol-Evo TX 6,0

Flex-Sol-Evo DX 6,0

2.40

PV-KBT/10…
PV-KST/10…

PV-KST4-EVO 2/10...-UR
PV-KBT4-EVO 2/10...-UR

10

8

•

Flex-Sol-Evo TX 10

Flex-Sol-Evo DX 10

3.02

Výška krimpu
Crimp height

MC4

PV-KBT4/5…-UR
PV-KST4/5…-UR

14

•

Flex-Sol-Evo DX 2,5

2.20

PV-KBT4/5…-UR
PV-KST4/5…-UR

12

•

Flex-Sol-Evo DX 4,0

2.50

PV-KBT4/5…-UR
PV-KST4/5…-UR

10

•

Flex-Sol-Evo DX 6,0

2.50

PV-KBT4/8II-UR
PVKST4/8II-UR

8

•

Flex-Sol-Evo DX 10

3.12

Výška krimpu
Crimp height
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Good crimp

Nesprávný krimp:

Bad crimp:

- Upnuté části jsou nesprávně ohnuté

- Stamped parts bent wrongly

- Materiál vyčnívá ven

- Material flow outwards

- Otevřená křídla krimpu

- Open crimp wings

- Prameny nejsou zasunuty

- Not included strands

Výrobce/Producer:
Stäubli Electrical Connectors AG
Stockbrunnenrain 8
4123 All schwil/Switzerland
Tel.
+41 61 306 55 55
Fax
+41 61 306 55 56
mail
ec.ch@staubli.com
www.staubli.com/electrical
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Správný krimp

