
HE  שומיש תוארוה
MODE3 2.0 הניעט לבכ / םיכילומ תכרע
IEC 62196 יפל ,דועו 2 גוסל 2 גוס עקת
Lapp Mobility GmbH, הינמרג ,טרגטוטש

:םיאבה םימגדל
"M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-32A3P-xxxx"
"M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-32A1P-xxxx"

"M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-20A3P-xxxx"
"M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-20A1P-xxxx"

:רבסה
M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-20A1P-xxxx

מ"מב xxxx לבכ ךרוא      
תוזאפ רפסמו 'סקמ הניעט םרז     
רשי = "S" ךילומ בוציע    
רוחש = "sw" הנותחתו הנוילע תפטעמ עבצ   
ןימי דצב הנקתה ,2 גוס עקת  
לאמש דצב הנקתה ,2 גוס עקת 
Mode 3 2.0

דועייל םאתהב שומיש
 IEC יפל ,דועו ,(IEC ,2 גוסל 2 גוס) Mode3 הניעטה לבכ
 םיידירביהו םיילמשח םיבכר לש הנעטהל דעוימ ,62196
־טה תדוקנ לש ןומיס תללוכה המיאתמ הניעט תיתשתב
-ה ."C" 'גודל ,EN 17186 יפל ,הניע  2 גוס עקת ןייצמ 
.ח"ז טלוו 480 ≥ חתמל
 Lapp ידי לע רשוא אלש שומיש לכ לע רוסיא לח
Mobility GmbH. קר שומישל חוטב הז הניעט לבכ 
.שומישה תוארוהב רמאנל תועמשיה לש הרקמב

 שומישה תוארוה תא ארק ,הניעטה לבכב שומישה ינפל
 תא רומש .ןהב תועיפומה תויחנהל עמשיהל דפקהו
 םג עמשיה ,ולא שומיש תוארוה דצל .שומישה תוארוה
 תדמע לשו ידירביההו ילמשחה בכרה לש םיכמסמל
.הניעטה
 ליבוהל הלולע ולא תוארוהב רמאנה לע הדפקה יא
 הכורכ איה ,ןכ ומכ .Mode3 הניעטה לבכל קזנ תבסהל
.הפירש וא ילמשח רצק ,תולמשחתה ןוגכ םינוכיסב

דועייל םאתהב וניאש שומיש
 קזנל ןוכיסה תא לידגמ דועייל םאתהב וניאש שומיש
:םיאבה םיבצמה תא עונמל דפקה .יתואירבו ירמוח
הניעטה לבכ / םיכילומה תכרעב הבסה/יוניש •
םימיאתמ אל למשח יעקתל הניעטה לבכ לש רוביח •
הניעטה לבכ / םיכילומה תכרע יבג לע העיסנ •
לוקת הניעט לבכב שומיש •
 ףוגב םיקזנה לכל תוירחאב אשיי ,ןרציה אלו ,ליעפמה
 Lapp .דועייל םאתהב וניאש שומישמ םיעבונה שוכרבו
Mobility GmbH םיעבונה םיקזנל תובחב אשית אל 
.דועייל םאתהב וניאש שומישמ

ןוסחא
 / םיכילומה תכרע תא רומשל שי ליגרה שומישה ןמזב •

.בכרב םהל דעוימה םוקמב הניעטה לבכ
.ןגמה הסכמ תא הרזחב שבלה ,שומישה םויסב •
 ,הניעטה לבכ / םיכילומה תכרע תא םילופיק אלל ףפל •

.םהל דעוימה םוקמב בכרב םתוא ןסחאו
־סחואי הניעטה לבכ / םיכילומה תכרע יכ עודי רשאכ •

 םתוא תוקנל יחרכה ,ךורא חווטל שומישב ויהי אל וא ונ

 זורא ,הז הרקמב .םיכלכולמ םה םאו ןוסחאה ינפל
 תירוקמה הזיראב הניעטה לבכ / םיכילומה תכרע תא
.יקנו שבי םוקמב םתוא רומשו

 םינותנ" ףיעסב םיאבומה עדימ/םינותנל בל םיש •
."םיינכט

רצומה יבג לע תויחנהל םג בל םיש
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Lapp Mobility GmbH
Oskar-Lapp-Str. 2 · D-70565 Stuttgart
Tel.: +49 711 7838 - 7070
www.lappmobility.com
info.lmd@lappmobility.com
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LAPP MOBILITY - CHARGING CABLE
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Lapp Mobility GmbH
Oskar-Lapp-Str. 2
70565 Stuttgart
Deutschland
www.lappmobility.com

LAPP Mobility GmbH-מ בתכב רושיא אלל ,יקלח םג ,לופכש לע רוסיא לח · Lapp Mobility GmbH 2022 © 1.0 'רג



הלעפה

הרהזא 
 םייח תנכס – םילוקת הניעט לבכ / םיכילומ תכרע
  תולמשחתהמ האצותכ
 לולע םילוקת הניעט לבכ / םיכילומ תכרעב שומישה
.השק העיצפל וא תוומל םורגל
 .הניעטה לבכב םיקזנ םימייק םא קודב ,שומיש לכ ינפל •

.םישדחב וקוזינש הניעט ילבכ / םיכילומ תוכרע ףלחה
 תכרע םע דחי םיכיראמ וא םימאתמב שמתשת לא •

.הניעטה לבכ / םיכילומה

הניעטה ךילהת תלחתה
 תדמעל םירבוחמ הניעטה לבכ / םיכילומה תכרע רשאכ
.הניעטה ךילהתב ליחתהל ןתינ ,ילמשחה בכרלו הניעטה
 לש שומישה תוארוהב רמאנל םג עמשיה ,ךכ תרגסמב
.הניעטה תדמע לשו ידירביההו ילמשחה בכרה

הניעטה ךילהת םויס
 שבלה ,הניעטה לבכ / םיכילומה תכרעב שומישה םויסב
 תכרע תא םילופיק אלל ףפל .ןגמה הסכמ תא הרזחב
 םוקמב בכרב םתוא ןסחאו ,הניעטה לבכ / םיכילומה
.םהל דעוימה

יוקינ

הרהזא 
קתונמ אוה רשאכ קר הניעטה לבכ תא תוקנל שי 

הרהזא 
 האצותכ םייח תנכס רצוי םיכילומ םיקלחב עגמ
!תולמשחתהמ
 העיצפל וא תוומל םורגל לולע םיכילומ םיקלחב עגמ
.השק
 בצמב קר הניעטה לבכ / םיכילומה תכרע תא הקנ •

.קתונמ
.םיעגמל םימ תעגה עונמל דפקה •

תוריהז 
יוקל יוקינמ האצותכ ירמוח קזנ
־ומה תכרעב ירמוח קזנל ליבוהל לולע רסחב הקול יוקינ
.הניעטה לבכ / םיכיל
.םיעגמל םימ תעגה עונמל דפקה •
.הובג ץחלב יוקינל דויצב וא סוחד ריוואב שמתשת לא •
 תילטמב קר הניעטה לבכ / םיכילומה תכרעתא בגנ •

.יוקינ ירמוח ףיסוהל ילבמ ,החל

שבי יוקינ
 תא התרזעב בגנו ,החל תילטמב יוקינה ךרוצל שמתשה
.הניעטה לבכ / םיכילומה תכרע

קוליס
 הניעטה לבכ / םיכילומה תכרע תא קלסל רוסא
 תודוקנב שמתשהל שי .תיתיבה הפשא םע דחי
 ילמשח דויצ לש רוזחימל תודעוימה ףוסיאה

 תורישי הנפ וא רכומל הנפ ,ךכ ךרוצל .ןשי ינורטקלאו
.קוליסה לע יארחאה םרוגל

תוחיטב תויחנה
 לבכ / םיכילומה תכרעב שמתשהל םידליל רוסא •

!הניעטה
 לבכ / םיכילומה תכרעמ םייח ילעב קיחרהל שי •

.הניעטה
 יעקתל קר הניעטה לבכ / םיכילומה תכרע תא רבחל שי •

.ךכל םידעוימה םינמוסמ למשח
 םילבכ וא םייניב ימאתמ ,םימאתמב שמתשהל רוסא •

.םיכיראמ

 הניעטה לבכ / םיכילומה תכרעב שמתשהל רוסא •
־מנש םירדחב וא ץוציפ תנכס הב תמייקש הביבסב
 ץוציפ תנכס - םיריעב קבא וא םיזג ,םילזונ םהב םיאצ
!הפירשו

 קר הניעטה לבכ / םיכילומה תכרע תא ליעפהל שי •
.םימיאתמ ןוסחאו הביבס יאנתב

םיינכט םינותנ
  Mode3 הניעט לבכ / םיכילומ תכרע
(IEC ,2 גוסל 2 גוס)

  IEC 61851-1 ןקת
IEC 62196 ןקת

(IEC ,2 גוסל 2 גוס) בוקנ חתמ   יזאפ-דח ח"ז טלוו 250
יזאפ-תלת ח"ז טלוו 440

בוקנ רדת  ץרה 60 / ץרה 50

IEC ,2 גוס בוקנ םרז רפמא 32 / רפמא 20

  יזאפ-דח (רפמא 20) IEC ,2 גוס הניעט קפסה
"M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-20A1P-xxxx"

ט"וק 4.6

  יזאפ-תלת (רפמא 20) IEC ,2 גוס הניעט קפסה
"M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-20A3P-xxxx"

ט"וק 13.8

  יזאפ-דח (רפמא 32) IEC ,2 גוס הניעט קפסה
"M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-32A1P-xxxx"

ט"וק 7.2

  יזאפ-תלת (רפמא 32) IEC ,2 גוס הניעט קפסה
"M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-32A3P-xxxx"

ט"וק 22

IEC ,2 גוס IP תומיטא תמר IP55 (רבוחמ) 

-35°C …+50°C הביבס תרוטרפמט

ןוסחא תרוטרפמט -5°C …+50°C

(יוביע אלל) 5-95% תוחל


