
 

 

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

Złączki produkowane przez inną firmę niż Stäubli bywają określane przez swoich producentów jako „zgodne z wytycznymi 

firmy Stäubli” ze względu na możliwość ich połączenia ze złączkami firmy Stäubli. Ta informacja nie jest jednak prawdzi-

wa: złączki innych firm nie są zgodne z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa połączeń elektrycznych oraz ich długo-

terminowej niezawodności. Z tego względu firma Stäubli nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku łą-

czenia elementów produkowanych przez nią z elementami produkowanymi przez inne firmy.  

Firma Stäubli nie uznaje żadnych produktów innych firm i innych dostawców za kompatybilne ze złączkami typu MC4 i nie 

zamierza autoryzować ich użycia w przyszłości. Korzystanie z niewłaściwych komponentów lub stosowanie złączek róż-

nych producentów stwarza poważne ryzyko (wysoki współczynnik awaryjności, pożar itp.) i nie jest dozwolone pod żadnym 

warunkiem. Wszystkie certyfikaty i gwarancje przyznane przez firmę Stäubli na jej produkty zostaną unieważnione po 

połączeniu ich z nieautoryzowanymi złączkami. 

Organizacje TÜV oraz UL potwierdzają powyższe: TÜV Rheinland LGA Products GmbH z siedzibą w Kolonii podkreśla, że 

kompatybilność można potwierdzić wyłącznie w przypadku produktów tego samego typu lub tego samego producenta. 

Organizacja potwierdza także, że aktualnie obowiązujący certyfikat na złączki typu MC4 został przyznany na podstawie 

„pozytywnych rezultatów w testach produktów z odpowiednimi częściami typu MC4”. Ze względu na brak możliwości do-

chodzenia roszczeń gwarancyjnych w przypadku łączenia złączek fotowoltaicznych różnych firm „inspektorzy instalacji PV 

są zobowiązani do nieuznawania tego typu połączeń”. W pliku QIJQ2.E343181 wydanym przez organizację UL określono 

także, że „organizacja UL aprobuje wyłącznie korzystanie ze złączek tego samego typu”. Organizacja UL wyraźnie dystan-

suje się od przyznawania zgodności komponentom różnych producentów ze względu na wątpliwość ich długoterminowe-

go, bezawaryjnego funkcjonowania. 
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Safety note

Plug connectors not manufactured by Stäu-

bli are sometimes described by their manu-

facturers as being “Stäubli compatible” due 

to their ability to mate with Stäubli connec-

tors. This, however, is not true: by doing so, 

they do not conform to the requirements for 

a safe electrical connection with long-term 

stability. For that reason, we accept no li-

ability if these non-approved connectors are 

mated with Stäubli original connectors.

Stäubli has not recognized any products 

from third-party suppliers as being plug-

compatible with the MC4 family and does 

not intend to do so in the future. Using 

unsuitable components or combining plugs 

from different manufacturers poses signifi-

cant risks (high failure rates, fire, etc.) and 

is not permitted under any circumstances. 

Please note that all certifications are voided 

when such a plug combination is used. 

Statements made by TÜV and UL confirm 

this: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, 

based in Cologne, stresses that compatibil-

ity can be confirmed “only for products of 

the same type family from the same manu-

facturer” and that the current certificate for 

the MC4 connector family is based “on posi-

tive results of tests on products with corre-

sponding mating parts of the MC4 family.” 

As there is uncertainty in the case of war-

ranty claims involving combined PV con-

nector pairs from different manufacturers, 

“the PV installation inspectors are obliged 

to criticize the use of such combinations.” It 

is also stated in UL file QIJQ2.E343181 that 

only “connectors within a product family are 

approved by UL.” UL clearly distances itself 

from declaring compatibility of components 

from different manufacturers due to uncer-

tainty over long-term behavior.

Colour code

For those items available in various colours, 

replace the asterisk “*” with the appropriate 

colour code.

21 black 22 red

23 blue 29 white

General information
Changes / Provisos

All data, illustrations and drawings in the cata-

logue have been carefully checked. They are 

in accordance with our experience to date, but 

no responsibility can be accepted for errors.

We also reserve the right to make modifica-

tions for design and safety reasons. When 

designing equipment incorporating our com-

ponents, it is therefore advisable not to rely 

solely on the data in the catalogue but to con-

sult us to make sure this information is up to 

date. We shall be pleased to advise you.

Copyright

The use of this catalogue for any other pur-

pose, in whatever form, without our prior 

written consent is not permitted.

RoHS ready

Directive 2011 / 65 / EC on the restriction of 

the use of certain hazardous substances in 

electrical and electronic equipment.

Symbols

Accessories or special tools exist for  

this product

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

The assembly instruction MA000 is 

available for this product

www

Check out the interactive content for 

this product


