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Οδηγίες ασφάλειας

Safety instructions

Αυτές οι οδηγίες χρήσης καθώς και τα βήματα συναρμολόγησης
που παραθέτονται, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και
προϋπόθεση για την πιστοποίηση του TUV και UL.

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

Τα προϊόντα μπορούν να συναρμολογηθούν και να εγκατασταθούν
από εξειδικευμένους και ειδικά εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους
που θα πρέπει να τηρούν όλους τους ισχύοντες κανονισμούς
ασφαλείας.
Η Staubli δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν
τηρούνται αυτές οι προειδοποιήσεις.

The products may be assembled and installed by electrically
skilled or instructed persons duly observing all applicable safety
regulations.
Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) does not accept any liability in the event of failure to observe these warnings.

Αυτά τα προϊόντα είναι ειδικά πιστοποιημένα σαν φωτοβολταϊκά
εξαρτήματα. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
για τον χειρισμό τους και τις συνθήκες χρήσης τους. Ο
κατασκευαστής της μονάδας πρέπει να διασφαλίσει, με τις
δικές του δοκιμές καθώς και με το κατάλληλα πιστοποιημένο
φωτοβολταϊκό μοντέλο με όλα τα εξαρτήματα και τα μέρη του,
ότι το πλήρες σύστημα είναι κατάλληλο για την εφαρμογή που
προορίζεται.

This product is certified exclusively as a photovoltaic component.
The end user is solely responsible for its handling and conditions
of use. The module manufacturer must assure, by carrying out
their own, appropriate tests and the subsequent certification of
the photovoltaic model with all components and parts, that the
complete system is suitable for its intended application.

Τα συστήματα συνδέσμων της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης
δεν αντικαθιστούν το εθνικό οικιακό σύστημα εξόδου.

PV-installation coupler systems are not replacements for the national domestic installation.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα και εργαλεία που
προτείνονται από την Stäubli. Μην αποκλίνετε από τις οδηγίες
προετοιμασίας και συναρμολόγησης που περιγράφονται εδώ,
αφού στην
περίπτωση αυτή, στην αυτό-συναρμολόγηση, δεν εγγυόμαστε
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. In case
of self-assembly, do not deviate from the preparation and assembly instructions as stated herein, otherwise Stäubli cannot give
any guarantee as to safety or conformity with the technical data.
Do not modify the product in any way.

Οι συνδετήρες που δεν είναι αυθεντικά κατασκευασμένοι από
την Stäubli,
και 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 originally manufactured by Stäubli which can be
mated with Stäubli elements and in some cases are even described as ”Stäubli-compatible” by certain manufacturers do not
conform to the requirements for safe electrical connection with
long-term stability, and for safety reasons must not be plugged
together with Stäubli elements. Stäubli therefore does not accept any liability for any damages resulting from mating such
connectors (i.e. lacking Stäubli approval) with Stäubli elements.

 Προσοχή,
(IEC 60417-6042)

κίνδυνος

ηλεκτροπληξίας

Εργασία σε απενεργοποιημένη κατάσταση
Ακολουθήστε τους πέντε κανόνες ασφαλείας, όταν εργάζεστε
σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Αφού εντοπιστούν οι αντίστοιχες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,
εκτελούνται οι ακόλουθες πέντε βασικές απαιτήσεις με την
συγκεκριμένη σειρά, εκτός αν υπάρχουν βασικοί λόγοι να γίνει
διαφορετικά :
- αποσυνδέστε εντελώς
- ασφαλίστε έναντι της επανασύνδεσης
- επαληθεύσετε την απουσία λειτουργικής τάσης
- πραγματοποιήστε γείωση και βραχυκύκλωμα
- παρέχετε προστασία στα γειτονικά ηλεκτροφόρα τμήματα
Κάθε πρόσωπο που ασχολείται με αυτή την εργασία πρέπει να
είναι εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο στον τομέα της
ηλεκτρικής ενέργειας ή να εποπτεύεται από ένα τέτοιο άτομο.
Πηγή : EN 50110-1: 2013

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 earthing 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

Η Προστασία από ηλεκτροπληξία θα ελεγχθεί επίσης στο τέλος
της εφαρμογής.

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

Stripping pliers PV-AZM

(ill. 1)
Οι απογυμνωτές PV-AZM... περιλαμβάνουν ενσωματωμένες σιαγώνες όπως
επίσης και εξαγωνικό κατσαβίδι A/F 2,5.

1

(ill. 1)
Stripping pliers PV-AZM... incl. built-in
stripping blades and Allen key A/F 2.5

Εξωτερική διατομή καλωδίου
Cable cross section
mm2

Τύπος
Type

Κωδικός
Order No.

1,5 / 2,5 / 4 / 6

PV-AZM-156

32.6027-156

4 / 6 / 10

PV-AZM-410

32.6027-410

Επιμέρους τμήματα

Individual parts

PV-M-AZM-156

PV-M-AZM-410

2

(ill. 2)
Μετακινούμενες σιαγώνες απογύμνωσης

(ill. 2)
Removable stripping blades

Εξωτερική διατομή καλωδίου
Cable cross section
mm2

Τύπος
Type

Κωδικός
Order No.

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

PV-M-AZM-156
PV-M-AZM-410

32.6057-156
32.6057-410

Αντικαθιστώντας τις σιαγώνες

Replacing the blades

A

A

B

3

(ill. 3)
Ξεβιδώστε τις τρεις εξαγωνικές βίδες Α με το κλειδί Άλεν.
Χαλαρώστε τη μαύρη βίδα Β μ’ ένα κατσαβίδι μεγέθους 3.

(ill. 3)
Unscrew the three hexagonal socket screws A with the Allen key.
Loosen the length gauge stop B with a size 3 screwdriver.

(εικ. 4)
Πατήστε τα χερούλια της πρέσας
μαζί. Αυτό θα ανοίξει την υποδοχή που
συγκρατεί τις σιαγώνες C για να μπορέστε να τις βγάλετε. Πάντα πρέπει να
αλλάζεται όλο το σετ σιαγώνων (και τις
τέσσερις).

(ill. 4)
Press the handles of the pliers fully
together. This opens the blade holder
C so that you can remove the blades.
Always replace the complete blade set
(all four blades).

C

4
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C

(εικ. 5)
Προσαρμόστε τις καινούργιες σιαγώνες
στους πείρους D του τμήματος που
συγκρατεί τις σιαγώνες C. Η βάση της
σιαγώνας θα πρέπει να κοιτάει προς την
πλευρά που συγκρατεί τις σιαγώνες C.
Κατόπιν γυρίστε την πρέσα στην αρχική
της θέση και σφίξτε με το εξαγωνικό
κατσαβίδι τις υποδοχές και την μαύρη
βίδα.

(ill. 5)
Fit the new blades on the locating pins
D of the blade holder C. The ground
side of the blade must face towards the
blade holder C. Then return the stripping pliers to their original position and
tighten the hexagonal socket screws
and the length gauge stop.

Πρεσάρισμα

Stripping

(εικ. 6)
Τοποθετείστε την μαύρη βίδα στο επιθυμητό μήκος πρεσαρίσματος.

(ill. 6)
Set the length gauge to the desired
stripping length.

D

6

7

8

9

(εικ. 7)
Εισάγεται το καλώδιο στην κατάλληλη θέση διατομής. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται έναντι της μαύρης βίδας.

(ill. 7)
Insert the cable in the appropriate cross-section range. Push the
cable against the length gauge stop.

(εικ. 8)
Πατήστε τα χερούλια της πρέσας μεταξύ τους μέχρι το τέλος.
(εικ. 9)
Επιστρέψτε την πρέσα στην αρχική της θέση και βγάλτε το απογυμνωμένο καλώδιο.

(ill. 8)
Press the handles of the pliers fully together.
(ill. 9)
Open the PV-AZM and remove the stripped cable.

Κατασκευαστής/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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