
Złącza MC4 EVO2 firmy STAUBLI EC

Złącza MC4 EVO2 firmy STÄUBLI EC (daw. Multi-Contact) są nową generacją
złączy, kompatybilną ze złączami serii MC4. Ich konstrukcja pozwala na
przesyłanie znacznie większych prądów w stosunku do złączy MC4.
  

Aby zapewnić dużą siłę kontaktu złącza wyposażono w sprężyste lamelki
MULTILAM (opatentowane), dzięki czemu uzyskano:

 Małą rezystancję kontaktu < 0,2 mΩ●

 Brak strat wytworzonej energii w postaci grzania wokół złącza, a w konsekwencji strat zysku●

 Brak przerw serwisowych spowodowanych uszkodzeniem przegrzanej izolacji złączy i przewodów●

 Bezpieczeństwo pożarowe (nie powstają łuki elektryczne)●

 Bezpieczeństwo elektryczne (brak porażeń)●

Miedziane kontakty elektryczne złączy pokryte są cyną, gwarantuje to minimalną szybkość
postępowania procesu korozji elektrochemicznej, zwiększającej rezystancję kontaktu w czasie.
Bardzo ważną sprawą w przypadku przesyłania prądów DC jest zabezpieczenie złączy przed
rozłączeniem, w wyniku którego mógłby powstać łuk elektryczny. Takie zabezpieczenie zapewnia
system zatrzaskowy oraz bardzo dobrej jakości plastik (PC/PA), z którego wykonana jest obudowa
złącza (klasa palności UL94-VO). Zgodnie z normą NEC2011 zatrzaski są zabezpieczone przed
przypadkowym rozłączeniem. Do rozłączania złączy MC4 EVO 2 służą specjalne klucze. Dzięki
dławikowi kablowemu udało się uzyskać szczelność złączy na poziomie IP68 (1 h, 1 m).
Złącza można stosować w instalacjach o napięciu do 1500 V (według norm TÜV, UL oraz JET) z
przewodami, które również posiadają certyfikaty potwierdzające możliwość pracy przy tak wysokim
napięciu.
Prądy przesyłane przez złącza zależą od przyłączonego przewodu oraz temperatury otoczenia i są
następujące (wg TÜV dla 85⁰ C) – 39 A dla przekroju 2,5 mm², 45 A dla przekroju 4 mm², 53 A dla
przekroju 6 mm² oraz 69 A dla przekroju 10 mm².
Ze względu na różne średnice zewnętrzne przewodów solarnych o tych samych przekrojach różnych
producentów oferowane są złącza z dwoma rozmiarami uszczelek pełniących zasadniczą rolę przy
zapewnieniu szczelności złączy. Złącza mogą być stosowane w obszarach o trzeciej kategorii
pomiarowej CATIII oraz stopniu zanieczyszczeń – 3.

 
W zależności od zastosowania firma STÄUBLI EC oferuje 3 rodzaje złączy MC4 EVO2:

 MC4 EVO2 do montażu na przewodach●

 MC4 EVO2 do montażu w rozdzielnicach●



 MC4 EVO2 do połączeń równoległych●

    
 

MC4 EVO2 firmy STÄUBLI EC posiadają następujące certyfikaty:

 TÜV-Rheinland wg normy IEC62852 - R60127169●

 cTÜVus według normy UL 6703 CU 72141256 01●

 UL według normy UL 6703 - E343181●

 B13T0062JET według normy IEC61730-1:2004●

 Odporności na sole zawarte w powietrzu, stopień intensywności 6 - (wg. IEC 60068-2-52)●

 Odporności na amoniak zawarty w powietrzu (według TÜV): Q60095359●
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