JEDNA PRO VŠECHNY
Pro připojování solárních střídačů k FV generátoru existuje řada různých zástrčkových systémů DC. Při instalaci tak musíte vždy mít po ruce odpovídající sortiment
zástrčkových desek a speciální nářadí. Když vhodný materiál chybí, připojení není možné.

SUNCLIX

Jednoduchý. Flexibilní. Bez nářadí.

S tím je nyní konec! Díky zařízení SUNCLIX, novému,
jednotnému zástrčkovému systému DC pro střídače od
společnosti SMA. Zařízení SUNCLIX namontujete na kabel bez nářadí a za méně než 15 sekund. Nezáleží na
tom, jaký zástrčkový systém je namontovaný na FV panelu. Musíte jen nově upravit konec kabeláže k solárnímu
střídači. Nevyplývají z toho pro vás žádné nevýhody.
Naopak:
Vhodná zástrčka je u všech nových typů solárních střídačů
od společnosti SMA bezplatnou součástí dodávky. Kromě
toho ušetříte za speciální nářadí jako např. krimpovací
kleště. Zařízení SUNCLIX se navíc optimálně přizpůsobí
nejrůznějším požadavkům. Tento zástrčkový systém je
vhodný pro flexibilní i pevné kabely s průřezy vodičů od
2,5 do 6 mm².
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Ostatně: Usnadní se i skladování, protože v budoucnu budou mít střídače společnosti SMA místo různých variant
DC přípojky už jen jednu.

Nový zástrčkový systém DC pro střídače společnosti SMA

Made by PHOENIX CONTACT

SUNCLIX
Nový zástrčkový systém DC pro střídače společnosti
SMA

NÁVOD
1. Zaveďte odizolovaný vodič.

2. Stlačte pružinu dolů
a nechte ji zapadnout

» Pohodlný a rychlý díky přípojce nevyžadující nářadí
» Univerzální pro flexibilní a pevné vodiče od 2,5 do

s

b ez

» Výkonný se 40 A již při 4 mm² do okolní teploty 85 °C
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» Bezpečné zablokování pomocí zaklapávacího spoje
» Pohodlná vizuální kontrola přípojky vodiče – lze kdykoliv
snadno opravit

» Jednoduše odblokovatelný pomocí standardního 		
šroubováku – i u zástrček umístěných těsně vedle sebe

3. Utáhněte šroubové spojení. Hotovo!

4. Otevřete zástrčku.

» Ekonomický díky přiložené zástrčkové desce
» Perspektivní díky splnění všech požadavků nové normy
pro FV zástrčky

Jedna pro všechny: SUNCLIX, jednotná DC přípojka
pro střídače společnosti SMA
5. Otevřete pružinu.

Výhody svorkového a zástrčkového připojení spojené do
jednoho systému
Přednosti svorky

Přednosti konektorů

» Intuitivní připojení bez speciálního nářadí
» K připojení střídače není zapotřebí žádný další instalační

» Zajištěné proti dotyku při demontáži
» Rychlé připojování a odpojování po první úpravě
» Zajištěné proti přepólování při opětovném připojování

materiál

» Rychlá montáž v několika málo krocích
» Eliminace „chybných krimpování“
» Bezpečné připojení vodičů
» Odpojení je možné jen aktivně pomocí nářadí

