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Szybciej znaczy lepiej. Ta maksyma jest również
prawdziwa dla okablowania instalacji fotowoltaicznych.
Nasze poręczne łączniki dobrze leżą w dłoni nawet w
temperaturach poniżej zera i mogą być łatwo i szybko
montowane bez konieczności stosowania narzędzia do
zagniatania.
Dlatego nie wymagają stosowania styków
zaprasowywanych i narzędzi, a także pozwalają
uniknąć błędów montażowych. Dzięki temu można
zaoszczędzić nawet 50% czasu potrzebnego do instalacji
– bez pogorszenia jakości połączeń. Nowe złącza do
zastosowań fotowoltaicznych uzyskały aprobatę TÜV i
spełniają wymagania normy IEC 62852.
Nasza technologia „PUSH IN” pozwala na bezpieczne
wykonywanie połączeń przy minimalnym nakładzie pracy:
włóż, obróć: prąd!
•1500 V DC (DE) / 1500 V DC (EN)
• Technologia PUSH IN
• Jakość zgodna z normą IEC 62852
• Ergonomiczna, nagradzana konstrukcja
• Najszybsze złącze PV z dostępnych na rynku
• Niezawodność połączenia

Ogólne dane do zamówienia

 
Typ PV-STICK SET
Nr zam. 1422030000
Wykonanie Fotowoltaika, Złącze wtykowe, Złącze PUSH IN,

złącze męskie, złącze żeńskie
GTIN (EAN) 4050118225723
Ilość 1 Szt.
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=1422030000
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Wymiary i ciężary
 
Masa netto 31,94 g    
 

Temperatury
 
Temperatura pracy, max. 115 °C   Zakres temperatur montaż, min. 10 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.

-40 °C
  długotrwała temperatura użytkowa,

maks. 85 °C
Zakres temperatur montaż, max. 40 °C    
 

Dane techniczne
 
Dopuszczenia TÜV Rheinland (IEC

62852)
  Przekrój przyłącza przewodu, maks.

6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min. 4 mm²   Prąd znamionowy 30 A
Stopień ochrony IP65, w stanie

zamkniętym, IP2x otwarta,
IP67, IP68

  Stopień zanieczyszczenia
3 (2 w uszczelnionym
obszarze)

Typ kabla 2 Pfg1169/08.07, EN
50618:2014

  napięcie nominalne
1500 V DC (IEC)

średnica kabla zewnętrzna, maks. 7,5 mm   średnica kabla zewnętrzna, min. 5,5 mm
 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC002928   ETIM 7.0 EC002928
eClass 9.0 22-57-92-03   eClass 9.1 27-44-01-07
eClass 10.0 27-44-01-07    
 

certyfikaty
 
Dopuszczenia

 
ROHS Zgodny
 

Pobieranie
 
Dokumentacja użytkownika Instruction Sheet
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//43130

