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PV-MS-PLS

Τα κλειδιά σύσφιξης PV-MS-PLS προορίζονται για την σύσφιξη
και την απασφάλιση των συνδετήρων της σειράς MC4 (δείτε τον
πίνακα χρήσης).

The Assembly and unlocking tool PV-MS-PLS is intended for the
assembly and unlocking of screw and plug connectors from the
MC4 family (see utilisation matrix).
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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 Rheinland και 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.

Η Stäubli Electrical Connectors (Stäubli) δεν φέρει καμία ευθύνη
σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων.

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

 IEC 60417-6182
Εγκατάσταση, Ηλεκτροτεχνική εξειδίκευση
Τα προϊόντα μπορούν να συναρμολογηθούν και να εγκατασταθούν από εξειδικευμένους και ειδικά εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους που θα πρέπει να τηρούν όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
 IEC 60417-6042
Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

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

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 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

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

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

 ISO 7000-0434B
Προσοχή


Caution

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον συνδετήρα, θα πρέπει να
τον ελέγχετε πρώτα για εξωτερικά ελαττώματα. Αν υπάρχει αμφιβολία για την ασφάλεια του, πρέπει να ζητήσετε την γνώμη
ενός ειδικού.

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.

Χρήση μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παραθέτονται
στις τεχνικές πληροφορίες.

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

Η χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού ή η εκτέλεση
της σχετικής εργασίας είναι ευθύνη του χρήστη.

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

Τα εξαρτήματα και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! τα
μικρά μέρη ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης. Το υλικό συσκευασίας μπορεί να προκαλέσει
ασφυξία.

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

Αποθέστε κατάλληλα τα προϊόντα και τα υλικά συσκευασίας
μετά την χρήση.

Proper disposal of products and packaging materials after use.

 IEC 60417-6070
Μην αποσυνδέεται υπό φορτίο

Do not disconnect under load

Αποσυνδέστε κάτω από φορτίο : Οι συνδέσεις Φωτοβολταϊκών
βυσμάτων δεν πρέπει να αποσυνδέονται υπό φορτίο.

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

Κατά την διάρκεια λειτουργίας χωρίς φορτίο επιτρέπεται η σύνδεση και αποσύνδεση όταν είναι ενεργή (απενεργοποιώντας τον
μετατροπέα DC/AC ή διακόπτοντας το κύκλωμα AC).

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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Πίνακας χρήσεων

Utilisation matrix

PV-MS-PLS/1
PV-MS-PLS/2

Απασφάλιση

Unlocking
Υποδοχή/Socket

βύσμα
Plug

MC4

MC4-Evo 2

TwinBox

MC4

PV-MS-PLS/1

PV-MS-PLS/1

PV-MS-PLS/1

MC4 + SSH4

PV-MS-PLS/1

PV-MS-PLS/1

-----

MC4-Evo 2

PV-MS-PLS/2

PV-MS-PLS/2

-----

TwinBox

PV-MS-PLS/1

-----

-----

Σύσφιξη

Screw assembly
MC4

MC4-Evo 2

Περίβλημα/Housing

PV-MS-PLS/2

PV-MS-PLS/1

Παξιμάδι/Cap nut

PV-MS-PLS/1

PV-MS-PLS/2

Λειτουργία

Operation

Απασφάλιση των συνδετήρων

Unlocking of connections

1

(εικ. 1)
Entriegelung MC4
Πιέστε την περόνη απασφάλισης του
PV-MS-PLS/1 πάνω στα κλείθρα του
συνδετήρα και τραβήξτε τους δύο
συνδετήρες χωριστά

(ill. 1)
Unlocking MC4
Push the unlocking pins of PV-MS-PLS/1
onto the locking clips of the socket and
separate the connection.

(εικ. 2)
Απασφάλιση MC4 με το
κλιπ ασφαλείας PV-SSH4
Πιέστε την περόνη απασφάλισης του
PV-MS-PLS/1 μέσα στα ανοίγματα
του PV-SSH4 και πάνω από τα κλιπ
ασφαλείας στην υποδοχή, και τραβήξτε την υποδοχή
έξω από τον στυπειοθλιπτη της.

(ill. 2)
Unlocking MC4 with locking clip
PV-SSH4
Push the unlocking pins of PV-MS-PLS/1
into the openings provided in PV-SSH4
and onto the locking clips of the socket
and separate the connection.

(εικ. 3)
Απασφάλιση του MC4-Evo 2
Εισάγεται τις περόνες απελευθέρωσης του PV-MS-PLS/2 μέσω των
ανοιγμάτων του αρσενικού συνδετήρα
πάνω από τα κλείθρα του θηλυκού
συνδετήρα και χωρίστε τους συνδετήρες

(ill. 3)
Unlocking MC4-Evo 2
Push the unlocking pins of PV-MS-PLS/2
into the openings provided in the plug
onto the locking clips of the socket and
separate the connection.

2

3
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MC4

5

MC4-Evo 2

76

7

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

4/4

(ill. 4)
Unlocking the TwinBox plug
Push the unlocking pins of
PV-MS-PLS/1 onto the locking clips of
the MC4 socket and pull the socket out
of the plug housing of the TwinBox.

Σύσφιξη των συνδετήρων

Screw assembly of connections

(ill. 5)
MC4
Τοποθετείστε το περίβλημα της
υποδοχής ή του βύσματος MC4 στο
άνοιγμα συναρμολόγησης (σφυγκτήρα) του PV-MS-PLS/2 και βιδώστε
πάνω στον στυπειοθλίπτη με το
στρόγγυλο κλειδί του
PV-MS-PLS/1.
MC4-Evo 2
Τοποθετείστε το περίβλημα της
υποδοχής ή του βύσματος MC4 στο
άνοιγμα συναρμολόγησης (σφυγκτήρα) του PV-MS-PLS/2 και βιδώστε
πάνω στον στυπειοθλίπτη με το
στρόγγυλο κλειδί του
PV-MS-PLS/1.

(ill. 5)
MC4
Insert the housing of the MC4 socket or
plug in the assembly opening (holder)
of the PV-MS-PLS/2 and screw on the
cap nut with the ring spanner of the
PV-MS-PLS/1.

Σημείωση:
Περισσότερες πληροφορίες για το
βίδωμα του παξιμαδιού πάνω στους
συνδετήρες δίνονται στις οδηγίες
συναρμολόγησης MA231 (MC4) και
MA273 (MC4-Evo 2).

MC4-Evo 2
Insert the housing of the MC4-Evo 2
socket or plug in the assembly opening
(holder) of the PC-MS-PLS/1 and screw
on the cap nut with the ring spanner of
the PV-MS-PLS/2.

Note:
Further details on screwing the cap
nut onto the plug connector are given
in the assembly instructions MA231
(MC4) and MA273 (MC4-Evo 2).

Λανθασμένη Χρήση

Misuse

(εικ. 6)
Μην εισάγετε τις περόνες
απασφάλισης του PV-MS-PLS/1 και
του PV-MS-PLS/2 σε υποδοχές ή
βύσματα των συνδετήρων.

(ill. 6)
Do not Insert PV-MS-PLS/1 and
PV-MS-PLS/2 in sockets or plugs of the
connectors.

(εικ. 7)
Μην εισάγετε τις περόνες απασφάλισης του PV-MS-PLS/1 και του PVMS-PLS/2 στην πρίζα.

(ill. 7)
Do not insert PV-MS-PLS/2 and
PV-MS-PLS/2 into the openings of a
mains power outlet.
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(εικ. 4)
Απασφάλιση του βύσματος TwinBox
Πιέστε τις περόνες απασφάλισης του
PV-MS-PLS/1 πάνω από τα κλείθρα
της υποδοχής MC4 και τραβήξτε την
υποδοχή έξω από το περίβλημα του
βύσματος TwinBox.

