
Huber + Suhner  
Multi-Contact 
Hirschmann

Tyco
Wieland

Speciální nářadí 
pro fotovoltaiku
Od profesionálů 
pro profesionály

 v jednom kufříku veškeré nářadí • 
potřebné pro montáž FV konektorů 

 může být dovybaven lisovacími profi ly • 
pro běžné solární konektory

Huber + Suhner  
Multi-Contact 
Hirschmann

Wieland

Kufřík s nářadím pro fotovoltaiku, 
obj. č:  97 91 01



Stále více elektřiny se vyrábí pomocí fotovoltaických zařízení (FV zařízení). Výkon tohoto 
ekologického zdroje energie roste každým rokem celosvětově o 20 %. Nicméně, jeho podíl 
na celosvětové spotřebě elektřiny se v současnosti pohybuje kolem 0,2%. Potenciálu pro 
růst je tedy více než dost. To mohou se ziskem využít obchodníci i elektroinstalatéři.

Speciální fotovoltaické nářadí KNIPEX pro lisování konektorů, odizolování a stříhání 
kabelů, umožňuje profesionální a provozně bezpečnou práci a je zárukou splnění 
příslušných předpisů, např. RAL GZ 966.

Nároky na technicky bezvadnou instalaci FV zařízení jsou velmi vysoké.
Úkol vytvořit elektricky výkonné a trvale bezpečné spojení zde navíc naráží na vysoké 
mechanické nároky.

Speciální fotovoltaický sortiment značky KNIPEX.
Podmínkou splnění vysokých nároků na výsledky je vysoce kvalitní speciální nářadí. To musí být přesně přizpůsobeno systémům různých výrobců. Protože 
tyto systémy nejsou navzájem kompatibilní, je pro každý typ konektoru zapotřebí jiné nářadí, resp. vhodný lisovací profil. Doplňkem celého sortimentu je 
možnost rychlé, snadné a přesné práce pomocí polohovacích přípravků. Lisovací profily a polohovací přípravky pro běžné solární konektory naleznete v 
tabulce na zadní straně tohoto prospektu. Lisovací profily pro jiné typy konektorů mohou být dodány dle požadavku.

Lisovací systémové kleště KNIPEX zaručují konstantně vysokou kvalitu lisování. Pohyb při lisování probíhá 
v maximální míře rovnoběžně a kleště se automaticky otevřou teprve po dosažení potřebného koncového 
tlaku. Kontakty se díky tomu slisují vždy rovně a stejně přesně. Lisovací profi ly pro běžné typy fotovoltaických 
konektorů (Tyco, Multicontact, Hirschmann, Huber & Suhner, Wieland) lze při lisování vyměňovat podle aktuální 
potřeby. Pro přesné určení polohy konektorů lze volitelně montovat polohovací přípravky.

 snadná možnost výměny potřebných 
lisovacích profi lů
 možnosti použití těchto lisovacích kleští lze 
rozšířit i na budoucí novinky ve fotovoltaice

  kvalita lisování splňuje vysoké nároky a 
předpisy výrobců konektorů
 lisovací tlak je z výroby přesně nastaven 
(kalibrován)

Lisovací systémové kleště   
s výměnnými lisovacími profi ly

Solární kabely, zpravidla s izolací RADOX®, mají kvůli dvojité izolaci větší průměr než normální elektrické 
kabely. Při stříhání štípacími kleštěmi vznikají deformace, které mohou omezit další bezpečné zpracování 
kabelu.

 řezy bez deformací a roztřepení
  Pro stříhání kabelů z Cu a Al, jedno a 
vícevodičových (do Ø 15 mm/50 mm²)
 kalené ostří s přesným výbrusem
 snadný řez zaručen i při jednoručním ovládání

Kabelové nůžky 

Stále více elektřiny se vyrábí pomocí fotovoltaických zařízení (FV zařízení). Výkon tohoto 
ekologického zdroje energie roste každým rokem celosvětově o 20 %. Nicméně, jeho podíl 
na celosvětové spotřebě elektřiny se v současnosti pohybuje kolem 0,2%. Potenciálu pro 

KNIPEX Quality – Made in Germany

97 91 01

95 16 165

Odizolování fotovoltaických kabelů s dvojitou izolací vyžaduje speciálně přizpůsobené nářadí. Standardní 
odizolovací nástroje většinou na vícevrstvé izolaci selžou. Nože odizolovacího nářadí musí být speciálně 
přizpůsobeny solárním kabelům, neboť ty jsou splétané jinak než standardní kabely; v opačném případě by se 
mohly poškodit vodiče.

 speciálně vyvinuto pro solární kabely 
(1,50 – 6,00 mm²)
  bezpečné odizolování kabelů s dvojitou izolací
 patentovaný mechanismus se 4 noži se 
automaticky současně zařízne rovnoměrně 
a přesně do izolace až před vodič a spolehlivě 
ji odstraní 
 s nastavitelným délkovým dorazem
 výměnný nůž

Přesné odizolovací kleště    
s tvarovými noži

12 12 11

Nářadí pro fotovoltaiku – rychlá a 
precizní instalace FV konektorů

97 43 200 A

Stříhání kabelů štípacími kleštěmi: 
nutnost vynaložení velké síly, 
nečistý řez, silná deformace a 
zmáčknutí kabelu

Stříhání kabelů kabelovými nůžkami: 
snadný  a čistý řez bez deformace kabelu



Objednací č.
EAN 

4003773
Provedení

Kapacita  mm2 AWG g

 97 49 62 063179 solární konektor H+S (Huber + Suhner) 2,5 / 4,0 13 / 11 35

 97 49 63 066675 solární konektor H+S (Huber + Suhner) 4,0 / 6,0 11 / 10 35

97 49 65 066682 solární konektor MC3 (Multi Contact) 2,5 / 4,0 / 6,0 13 / 11 / 10 35

97 49 65 1 066729 Polohovací přípravek pro 97 49 65 (MC3) 80

97 49 66 066699 solární konektor MC4 (Multi Contact) 2,5 / 4,0 / 6,0 13 / 11 / 10 35

97 49 66 1 066736 polohovací přípravek pro 97 49 66 (MC4) 70

97 49 66 4 072096 solární konektor MC4 (Multi Contact) 4,0 11 35

97 49 66 6 072102 solární konektor MC4 (Multi Contact) 6,0 10 35

97 49 67 066705 solární konektor SunCon (Hirschmann) 2,5 / 4,0 / 6,0 13 / 11 / 10 35

97 49 68 066712 solární konektor Solarlok (Tyco) 1,5 / 2,5
4,0 / 6,0

15 / 13
11 / 10 35

97 49 68 1 066743 polohovací přípravek pro 97 49 68 (Tyco) 70

97 49 69 1 072119 solární konektor gesis® AC-Solar PST 40 
(Wieland) 0,14 - 4,0 25 -11 35

97 49 69 2 072126 solární konektor gesis® AC-Solar PST 40
(Wieland) 4,0 - 10,0 11 - 7 35

97 49 69 11 072133 polohovací přípravek pro 97 49 69 1, 97 49 69 2 55

Pro snadné a rychlé nasazení vývodek pro solární konektory MC3 doporučujeme:

97 49 65 2 072010 Montážní nástroj pro konektor MC3 2,5 - 10,0 13 - 7  470

Objednací č.
EAN

4003773- g
97 91 01 070351 Kufřík na nářadí pro fotovoltaiku 1964

• Lisovací systémové kleště pro vyměnitelné lisovací profi ly (97 43 200 A)
• Kabelové nůžky s izolací VDE (95 16 165)
• Přesné odizolovací kleště s tvarovými noži (12 12 11)

Objednací čísla

Obsah kufříku na nářadí pro fotovoltaiku

Nabízené příslušenství (lisovací profi ly a polohovací přípravky) 

Váš specializovaný prodejce

Kapton® je registrovaná ochranná známka společnosti E.I. du Pont de Nemours and Company; gesis® je registrovaná ochranná známka společnosti Wieland; 
RADOX®  je registrovaná ochranná známka společnosti Huber + Suhner AG; Solarlok® je registrovaná ochranná známka společnosti Tyco Electronics

www.knipex.de
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