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Belangrijke informatie
Voorwoord
Deze handleiding beschrijft de mechanische en elektrische installatie van de Mercedes-Benz Wallbox Home. De in deze 
handleiding beschreven werkstappen mogen alleen door gekwalificeerd personeel (mechanische installatie) resp. een gekwali-
ficeerde elektricien (elektrische installatie) worden uitgevoerd die als gevolg van hun gespecialiseerde opleiding, kennis en er-
varing zoals kennis van de relevante normen de in de installatiehandleiding beschreven werkstappen kan evalueren, uitvoeren 
en mogelijke gevaren kan herkennen.

De verschillende varianten van de Mercedes-Benz Wallbox Home kunnen via productlabels eenduidig geïdentificeerd worden: 
Deze labels zijn voorzien van de Mercedes-Benz artikelnummer (onderaan buiten) en het ABL-productnummer (elektronica-af-
dekking binnen) maar zijn ten opzichte van de technische gegevens identiek. Zorg in ieder geval vóór de installatie ervoor dat 
de betreffende variant ook in deze installatiehandleiding wordt beschreven!

In deze handleiding worden de volgende wallboxen beschreven:

Mercedes-Benz artikelnummer Productnummer ABL
A0009067408 2W22M1
A0009067508 2W72M9

Instructies voor deze handleiding
De volgende handleiding documenteert de stappen en instellingen die nodig zijn voor installatie en inbedrijfstelling van de 
wallbox en voor het oplossen van problemen tijdens het gebruik. Om zich zo snel mogelijk en duidelijk te kunnen oriënteren 
zijn bepaalde tekstpassages in dit document specifiek geformatteerd. 

• Beschrijvingen die verschillende gelijkwaardige opties aanvoeren (zoals in dit geval), zijn aangeduid met opsommingstekens.

• Beschrijvingen die de uitvoering van een functie beschrijven zijn numeriek vermeld, waardoor de volgorde van de afzonder-
lijke stappen bepaald wordt.

Lees deze handleiding zorgvuldig en volg in het bijzonder alle veiligheidsinstructies die in deze handleiding zijn opgesomd.

Alle maten in deze handleiding staan in millimeters aangegeven. Indien nodig is de betreffende schaal bij verschillende figuren 
aangegeven.

Houd er rekening mee dat alle technische informatie, specificaties en designkenmerken van het product zonder voorafgaande 
kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

Veiligheidsvoorschriften in deze handleiding
In het bijzonder moeten de in deze handleiding als volgt gemarkeerde waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht 
worden genomen. De symbolen hebben de volgende betekenis:

GEVAAR!
Met dit symbool gemarkeerde paragrafen wijzen op elektrische spanningen die een gevaar voor lijf en leden opleveren.  
Het niet naleven van de instructies kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Acties die met dit symbool zijn gemarkeerd, 
mogen in geen enkel geval worden uitgevoerd.
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VOORZICHTIG!

Met dit symbool gemarkeerde paragrafen wijzen op andere gevaren, die beschadigingen aan het apparaat zelf of aan an-
dere elektrische verbruikers kunnen veroorzaken. Acties die met dit symbool zijn gemarkeerd, moeten worden uitgevoerd 
met speciale zorg.

INSTRUCTIE!

Met dit symbool gemarkeerde paragrafen wijzen op andere belangrijke informatie en bijzonderheden die nodig zijn voor 
een succesvolle werking. Acties die met dit symbool zijn gemarkeerd, moeten indien nodig uitgevoerd worden.

Veiligheidsinstructies aan het apparaat
Op de stickers aan de rechterzijde van de behuizing, de onderkant van de behuizing en de interne elektronica-afdekking van 
de wallbox zijn meer veiligheids- en gebruiksinstructies geplaatst. Deze pictogrammen hebben de volgende betekenis:

OPGELET!
Lees altijd eerst de handleiding die wordt meegeleverd met de Mercedes-Benz Wallbox Home, in het bijzonder voordat u 
de behuizingsdeksel van uw wallbox opent.

OPGELET!

Lees in ieder geval eerst de installatiehandleiding (dit document) voor het verwijderen van de elektronica-afdekking bin-
nenin de wallbox.

GEVAAR!

Na het openen van de behuizing kunnen binnenin de wallbox en op onderdelen die u kunt aanraken gevaarlijke elektrische 
spanningen optreden.

Algemene veiligheidsinstructies
Let op de volgende punten:

• Lees zorgvuldig deze handleiding.

• Neem alle waarschuwingen in acht.

• Volg alle instructies op.

• De Mercedes-Benz Wallbox Home is verkrijgbaar in verschillende landuitvoeringen. Controleer met behulp van de markering
op het productlabel aan de onderzijde van de wallbox of de wallbox voor installatie en gebruik in uw land is goedgekeurd.

• De wallbox moet worden geïnstalleerd door een erkende elektricien en in overeenstemming met de lokale regels en voor-
schriften aangesloten en goedgekeurd voor gebruik worden.

• De Mercedes-Benz Wallbox Home integreert een aardlekschakelaar (hieronder RCCB genoemd, zie ook “Woordenlijst &
definities” op pagina 26) van het type A. Daarnaast beschikken de in deze handleiding beschreven wallbox-varianten
over een geïntegreerde DC-lekstroomdetectie om een maximale veiligheid te garanderen. Landspecifieke en plaatselijke
voorschriften moeten echter te allen tijde worden nageleefd. Deze kunnen een RCCB met andere activatie-karakteristiek
(bijvoorbeeld type B) voorschrijven.

• Tijdens resp. na de installatie moet aan alle kanten minimaal een afstand van 50 cm tot de wallbox worden gepland.

• Gebruik alleen accessoires die door Mercedes-Benz voor het apparaat bedoeld zijn en aangeboden worden.

• Installeer deze wallbox niet in de directe nabijheid van stromend water of waterstralen: De Mercedes-Benz Wallbox Home is
conform IP 55 beschermd tegen het binnendringen van water.

• De Mercedes-Benz Wallbox Home mag niet op plekken geïnstalleerd worden waar sprake is van een hoog risico op overstromingen.
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• De Mercedes-Benz Wallbox Home mag niet in een explosiegevaarlijke omgeving (EX-bereik) worden geïnstalleerd.

• De Mercedes-Benz Wallbox Home mag niet worden beplakt of met andere voorwerpen of materialen worden afgedekt om 
te allen tijde een voldoende luchtcirculatie te kunnen garanderen.

• Er mogen noch vloeistoffen, noch voorwerpen of reservoirs met vloeistoffen op de behuizing worden geplaatst.

• Houd er rekening mee dat afhankelijk van het aangesloten voertuig en/of de nationale voorschriften een extra overspan-
ningsbeveiliging vereist kan worden.

• Let op dat de vaste laadkabel van de Mercedes-Benz Wallbox Home tijdens het gebruik niet met koppelingen, adapterkabels 
of op andere manieren verlengd mag worden.

• Houdt u er rekening mee dat het gebruik van een draadloze zender in de nabijheid van de wallbox (< 20 cm) functiestorin-
gen kan veroorzaken en daarom vermeden moet worden.

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of 
verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verant-
woordelijk is voor hun veiligheid of door deze persoon aanwijzingen over het gebruik van het apparaat hebben gekregen.

• Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat ze niet met het apparaat spelen.

• Let op dat de Mercedes-Benz Wallbox Home op een hoogte van maximaal 2000 meter NHN (boven zeeniveau) mag worden 
geïnstalleerd en gebruikt.

Algemene productinformatie
Deze Mercedes-Benz Wallbox Home is in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en voldoet aan alle bestaan-
de veiligheidseisen, richtlijnen en standaarden. De veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zijn bedoeld om een   goede en 
veilige installatie voor de latere werking te garanderen. Een overtreding of het niet naleven van de waarschuwingen en instruc-
ties in deze handleiding kunnen leiden tot elektrische schokken, brand, ernstig letsel en/of dood.

De Mercedes-Benz Wallbox Home moet worden geïnstalleerd door een erkende elektricien en in overeenstemming met de 
lokale regels en voorschriften aangesloten en goedgekeurd voor het latere gebruik worden.

Problemen die de veiligheid van personen, van het aangesloten voertuig of het apparaat zelf kunnen beïnvloeden, mogen 
alleen door een geautoriseerde elektricien worden gecorrigeerd.

Wanneer er een storing in de wallbox optreedt, leest u a.u.b eerst de paragrafen over “Zoeken en oplossen van problemen” op 
pagina 18. Als de fout of de storing nog steeds niet kan worden opgelost, neem dan contact op met uw lokale technische 
dienst van Mercedes-Benz.

Laat de wallbox door een gekwalificeerde elektricien deactiveren of neem in ieder geval contact op met de plaatselijke techni-
sche dienst van Mercedes-Benz wanneer:

• de behuizing mechanisch beschadigd is,

• de kap van de behuizing verwijderd is of niet meer aan de behuizing kan worden vergrendeld,

• er niet meer sprake is van een voldoende bescherming tegen het binnendringen van water en/of externe voorwerpen,

• de vaste laadkabel zichtbaar of wat de functie betreft beschadigd werd,

• de wallbox niet goed werkt of op andere manieren beschadigd werd.

GEVAAR!

Indien u schade aan de behuizing of het laadstopcontact resp. de laadkabel opmerkt, moet u de installatie van de wallbox 
onmiddellijk onderbreken of de reeds geïnstalleerde wallbox door de in de huisinstallatie voorgeschakelde installatieau-
tomaat (hierna MCB genoemd, zie ook “Woordenlijst & definities” op pagina 26) en de RCCB buiten bedrijf te stellen: 
Verder gebruik van de wallbox is in dit geval niet toegestaan! Vervang de wallbox als de fout nog steeds optreedt of neem 
contact op met uw lokale technische dienst van Mercedes-Benz.
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Instructies betreffende de installatie
Neem de volgende instructies voor de installatie van uw Mercedes-Benz Wallbox Home in acht:

• Dit apparaat moet altijd worden aangesloten op de veiligheidsschakelaar van de stroomtoevoer. De verbinding van de veilig-
heidsschakellaar wordt door de installateur tot stand gebracht en gecontroleerd. Na de installatie kunnen wijzigingen alleen
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

• Let te allen tijde op de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften voor het land waarin u de wallbox gebruikt.

• Voor een correct gebruik moet de toevoerleiding voor de Mercedes-Benz Wallbox Home in de huisinstallatie via een MCB
(nominale stroom afhankelijk van toevoerleiding en instelling van de wallbox, maximaal echter 32A) met C-karakteristiek
worden beveiligd, waarop geen overige verbruiker nageschakeld is. Neem bij de keuze voor de MCB te allen tijde de natio-
naal geldende voorschriften in acht.

• Om de wallbox van het stroomnet los te koppelen, moet de toevoerleiding altijd via de voorgeschakelde MCB en de interne
RCCB worden onderbroken.

• Zorg ervoor dat de nominale spanning en stroom van het apparaat aan de specificaties van het lokale stroomnet voldoet en
het nominaal vermogen tijdens het laadproces niet wordt overschreden.

• De wallbox mag niet in bereiken worden geïnstalleerd waar vaak mensen lopen. In het bijzonder moet de installatie worden
vermeden langs doorgangen en gemarkeerde vluchtwegen.

• Monteer de wallbox nooit in kleine ruimtes. In het bijzonder moet ervoor worden gezorgd dat het voertuig voor het opladen
op een geschikte afstand tot de wallbox geparkeerd is en zonder trekspanning op de laadkabel kan worden aangesloten.
De afstand tussen het voertuig en de wallbox moet minimaal 50 cm tot maximaal 5 m bedragen.

• Voer in geen geval wijzigingen aan de behuizing of de interne bedrading van de wallbox uit. Een overtreding van de instruc-
ties vormt een gevaar voor de veiligheid en is fundamenteel in strijd met de garantiebepalingen en kan de garantie met
onmiddellijke werking opheffen.
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Productpresentatie
De varianten van de Mercedes-Benz Wallbox Home zijn volledig gefabriceerd in Duitsland en voldoen op elk moment aan alle 
Europese regels en normen voor het opladen van elektrische voertuigen in overeenstemming met IEC 61851-1, modus 3 – 
lees daarvoor ook de paragraaf over de “Richtlijnen & normen” op pagina 25. Afhankelijk van de wensen kan de gebruiker 
kiezen tussen varianten met verschillende laadvermogens en vaste laadkabel met type 2-laadestekker, die zijn ontworpen voor 
gebruik in particuliere of semi-publieke ruimtes.

Bij al onze producten hechten we veel waarde aan de veiligheid van de gebruiker. Daarom beschikt uw wallbox over een 
interne RCCB van type A en een geïntegreerde DC-lekstroomdetectie, die in combinatie met de beveiligingsvoorzieningen van 
uw huisinstallatie en uw voertuig voor een effectieve bescherming tegen kortsluiting, een elektrische schok en andere gevaren 
tijdens het gebruik.

In het dagelijks gebruik is de wallbox zeer eenvoudig te bedienen: Via de meerkleurige led-lampjes aan de voorkant van de 
wallbox zijn de actuele bedrijfsmodi altijd gemakkelijk af te lezen. Als er een storing optreedt, kunt u de oorzaak via een spe-
cifieke foutcode aan de meerkleurige led-lampjes aflezen, zonder de behuizing te hoeven openen. Na de ingebruikname door 
de specialist, is de Mercedes-Benz Wallbox Home klaar om op elk gewenst moment te laden, waarbij het laadproces eventueel 
via de geïntegreerde sleutelschakelaar afzonderlijk moet worden vrijgegeven.

Uitpakken en leveromvang
De Mercedes-Benz Wallbox Home wordt geleverd met verschillende accessoires die nodig zijn voor de installatie en een 
goede werking. Controleer daarom direkt na het uitpakken of de volgende componenten meegeleverd werden:

Bestanddelen Hoeveelheid Beschrijving

Wallbox 1
Laadstation, bestaande uit een achterkant met geïntegreerde elektronica-eenheid, een binnenlig-
gende elektronica-afdekking en een behuizingsdeksel

Mercedes-Benz 

WALLBOX Home
DE Sicherheitshinweise & Kurzanleitung HR Sigurnosne napomene i kratke upute

EN Safety information & Quick Start Guide PL Wskazówki bezpieczeństwa &
Skrócona instrukcja obsługi

FR Consignes de sécurité & Guide de prise
en main RO Indicaţii de siguranţă & Scurt

îndrumar

IT Avvertenze di sicurezza & brevi
istruzioni RU Указания по технике безопасности &

краткое руководство

NL Veiligheidsinstructies & verkorte hand-
leiding SK Bezpečnostné pokyny & Stručný návod

PT Indicações de segurança e Guia Rápido SI Varnostni napotki in kratka navodila

ES Indicaciones de seguridad & guía rápida CS Bezpečnostní pokyny & zkrácený návod

DK Sikkerhedsanvisninger & Kort
vejledning TR Güvenlik bilgileri ve hızlı başlangıç 

kılavuzu

FI Turvallisuusohjeet & pikaopas HU Biztonsági tudnivalók és rövid 
útmutató

NO Sikkerhetsanvisninger og
hurtigreferanse AR األمان معلومات 

عيرسلا ءدبلا ليلدو

SE Säkerhetsanvisningar och snabbguide ZH 安全信息与
快速入门指南

ET Ohutusjuhised ja lühijuhend JP 安全情報および
クイックスタートガイド

LV Drošības norādījumi un ātro uzziņu
rokasgrāmata KR 안전 정보 및

빠른 시작 설명서

LT
Saugos nurodymai ir trumpas naudojimo 
vadovas

TH �้อมู�เ�ื่อค��ม��อ��ัย��
คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ

BG Указания за безопасност и
кратко ръководство TW 安全資訊及

快速入門指南

GR Οδηγίες ασφαλείας & Συνοπτικό
εγχειρίδιο

Artikelnummer: 0301481_c

Beknopte handleiding 1 Korte handleiding met de veiligheidsinstructies in gedrukte vorm

Montagekit 1
Schroevenset voor wandmontage, bestaande uit 2 x 4 spaanplaatschroeven en de bijpassende 
pluggen, sleutel voor de sleutelschakelaar (2 stuks), sleutel voor de afdekking voor de 
vergrendeling van de behuizingsdeksel, boorsjabloon

Neem contact op met de aanbieder waar u de wallbox gekocht heeft, indien één of meer van de bovenstaande componenten 
na het uitpakken ontbreken.

Identificatie van de productvariant
De Mercedes-Benz Wallbox Home is in verschillende varianten verkrijgbaar, die  
mechanisch en elektrisch voor verschillende toepassingsprofielen zijn geoptimali-
seerd. 

Aan de onderkant van de wallbox bevindt zich het label met het specifieke  
Mercedes-Benz artikelnummer voor de wallbox. In het bijzonder relevant voor  
de identificatie zijn de modelnaam (A000 906 XX XX) en de eronder vermelde 
waarden van de netaansluiting (netspanning, -stroom, -frequentie).
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Wanneer u de behuizingsdeksel voor de installatie verwijdert, bevindt zich aan de  
binnenzijde van de elektronica-afdekking van de RCCB nog een typeplaatje dat 
alternatief het ABL-productnummer vermeldt. Zorg er a.u.b. in ieder geval vóór de 
installatie aan de hand van het Mercedes-Benz artikelnummer of het ABL product-
nummer voor dat installatie van deze variant van de wallbox ook in dit document is 
beschreven. Een overzicht van de in dit document beschreven wallbox-varianten en 
de categorisering van het Mercedes-Benz onderdeelnummer en het ABL product-
nummer vindt u in de onderstaande tabel.

Mercedes-Benz 
artikelnummer 

Productnummer 
ABL

Netaansluiting Variant

A0009067408 2W22M1
230 / 400 V 50 Hz
1 of 3 x 32 A

Permanent aangesloten laadkabel volgens IEC 62196-2 type 2, ca. 6 m; 
laadvermogen 22 kW

A0009067508 2W72M9
230 V 50 Hz
1 x 32 A

Permanent aangesloten laadkabel volgens IEC 62196-2 type 2, ca. 6 m; 
laadvermogen 7,2 kW

VOORZICHTIG!

De in deze handleiding genoemde informatie en technische specificaties hebben uitsluitend betrekking op de in deze 
handleiding genoemde varianten en gelden niet voor andere wallbox-modellen: Deze varianten worden eventueel met 
specifieke handleidingen geleverd.
Als uw variant van de wallbox niet in deze handleiding is beschreven, neem dan a.u.b. contact op met de plaatselijke tech-
nische dienst van Mercedes-Benz: Installeer de wallbox in dat geval niet, want dat kan tot schade aan de wallbox, persoon-
lijk letsel en/of de dood leiden.

Opbouw van de Mercedes-Benz Wallbox Home
De Mercedes-Benz Wallbox Home is als volgt opgebouwd:

1 Behuizingsdeksel

Afneembare afdekking van kunststof voor de bevestiging aan de wallbox-behuizingachterzijde via bevestigingslip (bovenzijde) 
en vergrendeling via slotschroef (onderzijde).

2 Elektronica-afdekking

Afdekking aan de binnenzijde voor elektronische module met geïntegreerde afdekking voor manuele toegang tot de RCCB 
(aardlekschakelaar)

3 Behuizingsachterwand

Corpus met geïntegreerde elektronische module, vaste laadkabel met type 2-laadestekker en laadstekkerhouder

2W2201000012W22M1
2W22M100001

      2018-05-30
~220-240V 50Hz 32A
~380-415V
-25° C bis 40°C, IP55
IEC 61851-1
IEC 61439-7 ACSEV

1 2 3
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Detailweergave behuizingsdeksel

4 Kunststof lip en en geleidingen

De kunststof lip dient voor het ophangen van de behuizingsdeksel aan de behuizingsachterwand. De twee geleidingspennen 
zorgen voor een correcte verticale uitlijning van de behuizingsdeksel.

5 Led-bereik

In dit bereik van de behuizingsdeksel bevindt zich de meerkleurige led-weergave.

6 Slotopening

De slotopening dient voor de vergrendeling van de behuizingsdeksel via de slotschroef van de behuizingsachterwand.

Detailweergave elektronica-afdekking

7 Opening voor de bevestigingsschroef M4

Via deze opening wordt de elektronica-afdekking met een bevestigingsschroef (M4 x 10) aan de behuizingsachterwand vast-
gezet.

8 Afdekklep voor RCCB (aardlekschakelaar)

Deze afdekklep biedt toegang tot de RCCB in de wallbox.

9 Lens voor meerkleurige led-weergave

Door deze lens wordt de meerkleurige led-weergave weergegeven.

Vooraanzicht Achteraanzicht

4

5

6

Vooraanzicht

7

8

9



8

Detailweergave behuizingsachterwand

q Houder voor behuizingsdeksel

Hier wordt de kunststof lip 4 van de behuizingsdeksel bevestigd.

w Doorvoerrubbers voor dataleidingen

Deze doorvoerrubbers sluiten de openingen voor dataleidingen af in het aansluitbereik van de behuizingsachterwand.  
Het aansluiten van dataleidingen is bijv. in combinatie met een Mercedes-Benz Wallbox Advanced mogelijk. Instructies voor de 
aansluiting vindt u in de installatiehandleiding voor de Mercedes-Benz Wallbox Advanced, die u onder de volgende link vindt: 
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

e Doorvoerrubber voor elektrische toevoerkabel

Deze doorvoerrubber sluit de opening af voor de elektrische toevoerkabel in het aansluitbereik van de behuizingsachterwand.

r RCCB (aardlekschakelaar)

De RCCB en de ernaast liggende PE-klemmen zijn bedoeld voor de aansluiting van de elektrische kabel.

t Opening voor draai-codeerschakelaar

Deze opening biedt toegang tot de draai-codeerschakelaar voor het instellen van de maximale laadstroom en voor de activatie 
van de set-up- en test-modus (zie pagina 21).

y Opening voor led-weergave

Door deze opening wordt de meerkleurige led-weergave weergegeven.

u Slotschroef voor behuizingsdeksel

Deze slotschroef dient voor de vergrendeling van de behuizingsdeksel. De bijbehorende sleutel wordt meegeleverd.

i Schroefaansluitingen

Via de beide schroefaansluitingen wordt de behuizingsachterwand op de montagepositie gehangen.

o Kabelgeleiding

Deze kabelgeleiding is bedoeld voor een kabeltoevoer bovenop de pleisterlaag.

p Openingen voor het vastschroeven 

Via deze openingen wordt de eerst in de schroefaansluitingen i gehangen behuizingsachterwand met twee schroeven op de 
montagepositie vastgezet.

AchteraanzichtVooraanzicht
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Voorbereiding, installatie en 
inbedrijfstelling
Algemene eisen aan de montageplek
De Mercedes-Benz Wallbox Home is een elektrotechnische apparaat en moet daarom voldoen aan bepaalde eisen voor de 
installatie in het binnen- en buitenbereik. Bij de keuze van de montageplek moet u rekening houden met de volgende punten:

• Neem alle lokale voorschriften voor elektrische installaties, brandpreventie en voor het voorkomen van ongevallen in acht.

• De wallbox moet vrij toegankelijk zijn voor de personen die bevoegd zijn hem te installeren.

• Bovendien moet er een parkeerplaats voor de wallbox worden ingepland, zodat de laadaan-
sluiting van het voertuig goed bereikbaar is met de vaste laadkabel van de wallbox.

• Als montagehoogte is een afstand van 120 tot 140 cm van de vloer tot aan onderrand van 
de behuizing aanbevolen: Deze aanbeveling kan omhoog of omlaag worden gewijzigd, afhan-
kelijk van de lokale omstandigheden. Bij de montagepositie moet voor voldoende luchtcircu-
latie worden gezorgd, zodat de wallbox tijdens het laadbedrijf wordt gekoeld: Neem altijd de 
toegelaten bedrijfstemperaturen in acht (zie “Technische gegevens” op pagina 23).

• Voor veilige werking van de wallbox moeten rondom minimumafstanden van 50 cm rond de 
behuizing worden gehandhaafd. 

• Het montageoppervlak moet een vlakke ondergrond hebben die voldoende stevigheid biedt 
voor de montage van de wallbox.

• Het vereiste montageoppervlak voor de Mercedes-Benz Wallbox Home is ten minste 440 
x 330 mm (H x B). De achterkant van de wallbox moet met zijn gehele oppervlak op het 
montageoppervlak rusten. 

• De Mercedes-Benz Wallbox Home is ontworpen om te werken bij hoge omgevingstempera-
turen. Er moet ten allen tijde voor worden gezorgd dat de maximaal toelaatbare bedrijfstemperatuur niet door invloeden van 
buitenaf wordt overschreden, zoals direct zonlicht o. d.

• De wallbox voldoet aan de specificaties voor een buiteninstallatie. Om de verontreiniging veroorzaakt door weersomstan-
digheden te minimaliseren, is het raadzaam de wallbox buiten op overdekte locaties te monteren. 

Specificaties voor de elektrische toevoerkabel
De volgende voorschriften moeten in ieder geval in acht genomen worden voor de elektrotechnische aansluiting van de  
Mercedes-Benz Wallbox Home:

• Er gelden alle voorschriften voor laagspanningsystemen volgens IEC 60364-1 en IEC 60364-5-52.

• Het model A0009067408 is ontworpen voor de aansluiting en het gebruik met een nominale spanning van 230 V (fase-nul, 
eenfasig) of 400 V (fase-fase, driefasig) en 50 Hz. De wallbox-variant A0009069106 is ontworpen voor een aansluiting en 
gebruik bij een nominale spanning van 230 V (fase-nul, eenfasig) 50 Hz.

• Op de plek van de installatie moet conform HD 60364-7-722: 2012 een voldoende gedimensioneerde aansluiting op het 
elektriciteitsnet aanwezig zijn: Deze aansluiting moet uitsluitend voor de wallbox worden gereserveerd en mag geen andere 
elektrische verbruiker voorzien.

• Indien nodig moet een separate toevoerkabel worden gelegd, die alleen voor de aansluiting van de wallbox is bedoeld en 
aan de algemene eisen voor het leggen van kabels en bouwtechniek voldoet. 

min. 50 cm

120 tot  
140 cm
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• Afhankelijk van de gewenste aansluitkabel moet de installatie van de wallbox vóór de inbedrijfstelling bij het plaatselijke 
elektriciteitsbedrijf worden aangemeld of daardoor worden goedgekeurd. Neem daarvoor de lokale voorschriften van uw 
stroomnetbeheerder in acht.

• De kabeldoorsnede moet worden aangepast aan de gewenste aansluitkabel en andere as-
pecten (zoals kabellengte, geleidingsmateriaal, soort montage, etc.). De aansluitklemmen 
in de wallbox zijn ontworpen voor kabeldoorsnede van 1,5 mm2  tot 16 mm2.

• De kabel kan naar wens op of onder de pleisterlaag worden geplaatst: Voor het geval de 
kabel op de pleisterlaag wordt gelegd, beschikt de behuizing aan de achterkant over een 
kabelgeleiding. Hierdoor kan de kabel in het aansluitbereik van de behuizingsachterwand 
geleid worden.

• De kabel voor de wallbox moet altijd via een eigen MCB (nominale stroom afhankelijk van 
toevoerkabel en instelling van de wallbox, maximaal echter 32 A) worden beveiligd. Neem 
bij de keuze voor de MCB te allen tijde de nationaal geldende voorschriften in acht.

• Als u de wallbox buiten werking wilt stellen, moet u altijd de in de huisinstallatie voorge-
schakelde MCB en de interne RCCB in de positie 0 (Off/Uit) zetten.

• Zorg in elk geval ervoor dat de in deze handleiding genoemde voorschriften voor de installatie worden opgevolgd. Een over-
treding of niet-naleving kan leiden tot ernstig letsel door elektrische schokken en zelfs dood. Daarnaast kan geen goede 
werking van de wallbox worden gegarandeerd wanneer de instructies niet opgevolgd worden.

INSTRUCTIE!
Om het maximale laadvermogen van de wallbox te realiseren, moet de toevoerkabel van de wallbox voor 32 A gedimensio-
neerd en geplaatst worden. Bovendien moet de instelling van de maximale laadstroom (zie “Setup- en test-modus” op pa-
gina 15) aan 32 A aangepast worden. De fabrieksinstelling van de maximale laadstroom bedraagt 16 A voor de variant 
A0009067408 en 32 A voor de variant A0009067508.

INSTRUCTIE!

In verschillende landen variëren de bovenstaande richtlijnen over de aansluitingsvoorwaarden van de plaatselijke  
elektriciteitsnet. In dit geval moet de wallbox overeenkomstig het betreffende verbindingstype van het installatieland  
worden aangesloten. Een overzicht van het landspecifieke verbindingstypen vindt u op pagina 28 van deze handleiding 
of op de website www.yourwallbox.de onder de volgende link:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Mechanische en elektrische installatie
Zodra u de montageplek voor de wallbox heeft bepaald, kunt u beginnen met de mechanische installatie. Voor de montage 
heeft u de volgende onderdelen nodig:

• Boormachine of accuschroevendraaier (niet meegeleverd)

• Boor Ø 8 mm voor de betreffende montageondergrond (niet meegeleverd)

• Boorsjabloon voor in de handleiding beschreven wallbox-varianten (meegeleverd)

• Schroevendraaier met torxinzetstukken (TX20, TX30) (niet meegeleverd)

• Platte VDE-schroevendraaier (dikte en lengte kling: 0,5 x 2,5 mm, 80 mm geadviseerd) (niet meegeleverd)

• Cuttermes voor het snijden van rubber voor de elektrische kabel (niet meegeleverd)

• Vier spaanplaatschroeven 6 x 60 voor de bevestiging van de behuizingsachterwand (meegeleverd)

• Indien nodig: Voor de montage-ondergrond geschikte pluggen (meegeleverd: nylon pluggen, 8 x 40)

• Evt. waterpas indien nodig (niet meegeleverd)
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GEVAAR!

Neem in ieder geval de 5 veiligheidsregels in acht!
1. Vrijgave
2. Beveiligen tegen opnieuw inschakelen
3. Spanningsvrijheid vaststellen
4. Aarden en kortsluiten
5. Aangrenzende onderdelen die onder spanning staan bedekken of afschermen
Deactiveer in elk geval de MCB in de huisinstallatie en de interne RCCB voordat u met de installatie begint. Zorg er ook 
voor dat de MCB en RCCB niet weer kunnen worden ingeschakeld tijdens de installatie. Anders bestaat het risico van 
ernstig letsel door een elektrische schok of zelfs dood!

Ga als volgt te werk om de wallbox te installeren:

1. Zorg ervoor dat op de gewenste montageplaats een   voldoende gedimensioneerde toevoerkabel bestaat. Anders moet een 
toevoerkabel worden geplaatst.

2. Lijn de boorsjabloon verticaal uit op het montageoppervlak: Gebruik zo 
nodig een waterpas. Markeer de boorgaten met de sjabloon.

3. Boor de gemarkeerde montagegaten (Ø 8 mm). Plaats afhankelijk van 
de montageondergrond de meegeleverde pluggen voor de bevestigings-
schroeven.

4. Schroef met de schroevendraaier TX30 twee van de vier meegeleverde 
spaanplaatschroeven 6 x 60 met een afstand van 4 mm tot de wand in de 
beide bovenste boorgaten.

5. Leg de wallbox neer op een werkvlak en open de slotschroef aan de on-
derste rand van de behuizingsachterwand met behulp van de meegelever-
de sleutel. Klap de deksel vervolgens naar boven en verwijder deze. 
 
Opmerking: Bescherm de behuizingdeksel tegen krassen en andere exter-
ne beschadigingen. Verwijder de beschermfolie van de behuizingsdeksel, 
indien mogelijk, tot kort voor de installatie is voltooid.
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6. Maak met de schroevendraaier TX20 de M4 schroef in het bovenste bereik 
van de wallbox los, waarmee de interne elektronica-afdekking aan de be-
huizingsachterwand bevestigd is, en verwijder de elektronische afdekking. 
Bewaar de schroef op een veilige plaats.

7. Maak een snee in het membraan van de grootste doorvoerrubber e: 
Door deze opening kunt u nu de kabel steken. 
 
Opmerking: De beide kleinere, met doorvoerrubbers afgesloten openingen 
e worden benodigd voor de verbinding met een externe laadbesturing 
zoals bijv. via de Mercedes-Benz Wallbox Advanced. Instructies voor de 
aansluiting vindt u in de installatiehandleiding voor de Mercedes-Benz 
Wallbox Advanced, die u onder de volgende link vindt: 
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Hang de behuizingsachterwand van de wallbox aan de montagepositie op. 
De behuizingsachterwand beschikt hiervoor in het bovenste bereik aan de 
achterkant twee geïntegreerde schroefaansluitingen i voor de in stap 4 
gemonteerde schroeven. De positie van de Mercedes-Benz Wallbox Home 
is nu op de montagepositie vastgelegd.

9. Zet de behuizingsachterwand vast door de twee overige meegeleverde 
spaanplaatschroeven door de beide openingen p in het onderste bereik 
van de behuizingsachterwand met de schroevendraaier TX30 in de in stap 
3 geplaatste pluggen vast te schroeven. De Mercedes-Benz Wallbox Home 
is nu vast gemonteerd aan het montageoppervlak.

10. Zorg er bij een kabel met flexibele geleiders voor dat de geïsoleerde dra-
den (advies: 12) zijn voorzien van adereindhulzen. Maak de aansluitklem-
men van de geïntegreerde RCCB los, leid de aders in de betreffende klem 
en schroef de toevoerkabel met een draaimoment vast van 2,5 tot 3 Nm. 
De bezetting wordt afgebeeld in de volgende afbeelding en tabel. 
Let bij het vastzetten van klem L1 erop dat de al aangesloten geleider 
correct zit! 
Bedien het veermechanisme van de PE-klem en zet hier de beschermings-
geleider van de toevoerkabel vast.
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In de 3-fase variant A0009069106 wordt de toevoerkabel als volgt aangesloten:

Benaming Aderkleur Aansluitingkenmerken

Stroomvoerende geleider fase 1 Bruin 5 (L1)

Stroomvoerende geleider fase 2 Zwart 3 (L2)

Stroomvoerende geleider fase 3 Grijs 1 (L3)

Neutrale geleider Blauw N

Beschermingsgeleider Groen-geel PE

In de 1-fase variant A0009069106 wordt de toevoerkabel als volgt aangesloten:

Benaming Aderkleur Aansluitingkenmerken

Stroomvoerende geleider Bruin 5 (L1)

Neutrale geleider Blauw N

Beschermingsgeleider Groen-geel PE

GEVAAR!

Houd er rekening mee dat de elektronica van uw wallbox zal worden beschadigd als u meer dan 250 V tussen de stroom-
voerende geleider L1 en de neutrale geleider toepast.

INSTRUCTIE!

De 3-fase variant A0009067408 kan indien gewenst ook eenfasig op klem 2 (L1) worden aangesloten en gebruikt. In dit 
geval wordt het voor de wallbox vermelde nominale vermogen echter niet bereikt.
Neem in het geval van een asymmetrische belasting van het elektriciteitsnet de lokaal geldende technische aansluitvoor-
waarden in acht. De Mercedes-Benz Wallbox Home is uitgerust met een speciale symmetriebewakingsfunctie die via de 
draai-codeerschakelaar geactiveerd kan worden. Meer informatie daarover vindt u in de paragraaf “Setup- en test-modus” 
op pagina 15.

INSTRUCTIE!

In verschillende landen variëren de bovenstaande richtlijnen over de aansluitingsvoorwaarden van de plaatselijke 
elektriciteitsnet. In dit geval moet de wallbox overeenkomstig het betreffende verbindingstype van het installatieland 
worden aangesloten. Een overzicht van het landspecifieke verbindingstypen vindt u op pagina 28 van deze handleiding 
of op de website www.yourwallbox.de onder de volgende link: 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

PEL1L2L3 N
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INSTRUCTIE!

De Mercedes-Benz Wallbox Home is vanaf fabriek ingesteld op een maximale laadstroom van 16 A (variant A0009067408) 
resp. 32 A (variant A0009067508). Voor zover de via de huisinstallatie resp. de toevoerkabel ter beschikking staande 
laadstroom van deze voorinstelling afwijkt, moet u de instelling van de laadstroom in de wallbox overeenkomstig aanpas-
sen, voordat u de elektronica-afdekking weer monteert en de wallbox vervolgens in gebruik neemt: Dit proces wordt in 
paragraaf “Setup- en test-modus” op pagina 15 e.v. beschreven.
Let op dat de op het productlabel vermelde en in de firmware geconfigureerde nominale stroom in geen enkel geval mag 
worden overschreden.

11. Plaats de elektronica-afdekking weer in de behuizing en schroef deze 
met de behorende schroef M4 x 10.

12. Hang de behuizingsdeksel aan de bovenste rand van de behuizingachter-
wand en vergrendel deze met de meegeleverde sleutel. 
 
Opmerking: Voordat u de behuizingsdeksel weer monteert, moet u de 
Mercedes-Benz Wallbox Home elektrisch in gebruik nemen. Lees hier-
voor de volgende paragraaf.

Elektrische inbedrijfstelling
Na de mechanische installatie en de elektrische aansluiting moet u de correcte functie van de Mercedes-Benz Wallbox Home 
voor het gebruik vaststellen of eventuele fouten oplossen.

Om de Mercedes-Benz Wallbox Home in bedrijf te nemen, gaat u als volgt te werk:

1. Schakel de in de huisinstallatie voorgeschakelde MCB aan.
2. Open de bedieningsklep 8 van de interne elektronica-afdekking en schakel daarnaast de interne RCCB aan (de wallbox 

maakt verbinding met het stroomnetwerk).
Als de wallbox weer op het stroomnet is aangesloten, begint hij met het initialisatieproces: Hierbij wordt er een controle van 
de interne elektronica uitgevoerd om een juiste werking te garanderen. 

Dit proces wordt via de led-lampjes op de voorkant van de Mercedes-Benz Wallbox Home als volgt gedocumenteerd. 

Led-weergave Beschrijving

De led knippert één keer wit...

...en pulseert vervolgens blauw.

Het voertuig kan nu voor het laadproces worden aangesloten. Het starten resp. afsluiten van een laadproces wordt beschre-
ven in de bijgevoegde beknopte handleiding en in de uitgebreide handleiding voor de Mercedes-Benz Wallbox Home:  
De uitgebreide handleiding kunt u downloaden onder www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/.  
Neem de handleiding van het voertuig in acht, dat met de wallbox opgeladen moet worden.

Nadat de Mercedes-Benz Wallbox Home correct in gebruik werd genomen, brengt u de behuizingsdeksel aan en vergrendelt u 
deze: Dit proces wordt hierboven in stap 12 beschreven.
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INSTRUCTIE!
Om de elektrische ingebruikname af te sluiten, moet de instelling van de maximale stroom van de toevoerkabel in de 
wallbox gecontroleerd worden en evt. via de draai-codeerschakelaar in de wallbox aangepast worden. Om het functioneren 
van de wallbox vervolgens te testen, moet de contactor van de wallbox in de testmodus op een correcte functie getest 
worden. De testmodus wordt in de volgende paragraaf beschreven.

Setup- en test-modus
Wanneer er bij de ingebruikname en tijdens het latere gebruik geen voertuig ter beschikking staat, kunt u de functie van de 
Mercedes-Benz Wallbox Home (contactor, CP en RCD-activatie) in de testmodus controleren. Bovendien kunt u de fabrieksin-
stelling voor de maximale laadstroom van de Mercedes-Benz Wallbox Home in de setup-modus via de interne draaicodeer-
schakelaar wijzigen, voor zover de via de huisinstallatie ter beschikking staande laadstroom van deze voorinstelling afwijkt.  
De op het productlabel vermelde nominale stroom mag echter in geen enkel geval worden overschreden.

De elektronische module van de Mercedes-Benz Wallbox Home 
biedt via de opening aan de linker zijde toegang tot de draaico-
deerschakelaar, die vanaf fabriek is ingesteld op de positie 0.

Voor de test- en setup-modus kunt u de draaicodeerschakelaar 
met de platte VDE-schroevendraaier (0,5 x 2,5 mm) op een van 
de waarden instellen die rondom de opening op de afdekking 
worden weergegeven. Een toelichting van de waarden vindt u 
in paragraaf “Instellingen voor de draaicodeerschakelaar” op 
pagina 17.

Om instellingen via de draaicodeerschakelaar uit te voeren, moet 
u de behuizingsdeksel van de wallbox demonteren en de binnen-
ste elektronica-afdekking afhankelijk van de betreffende stap in 
het proces verwijderen resp. weer aanbrengen (zie stappen 5 en 
6 op pagina 11 in de paragraaf”Mechanische en elektrische 
installatie”). 

GEVAAR!

Na het verwijderen van de electronica-afdekking kunnen zich binnenin de wallbox en op onderdelen die u kunt aanraken 
gevaarlijke elektrische spanningen bevinden. Schakel IN IEDER GEVAL eerst de MCB in de huisinstallatie en de interne 
RCCB van de wallbox uit, voordat u met de set-up- en testmodus doorgaat.
Neem in ieder geval de 5 veiligheidsregels in acht!
1. Vrijgave
2. Beveiligen tegen opnieuw inschakelen
3. Spanningsvrijheid vaststellen
4. Aarden en kortsluiten
5. Aangrenzende onderdelen die onder spanning staan bedekken of afschermen
Anders bestaat het risico van ernstig letsel door een elektrische schok of zelfs dood!

Test-modus

Handel als volgt om de functie van de Mercedes-Benz Wallbox Home in de test-modus te controleren:

Werkstap Status van de led

1. Schakel de stroomvoorziening van de wallbox via de voorgeschakelde MCB en de inter-
ne RCCB uit.

2. Verwijder de interne elektronica-afdekking. Zet de draaicodeerschakelaar in de positie 
E (zie tabel op pagina 17).

I
I

IIIII

I
I

I
I I I I I

I

0
1

2 3 4 5 6

7
8

9
A

BCDE
F
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Werkstap Status van de led

3. Monteer de interne elektronica-afdekking. Schakel de stroomvoorziening van de wall-
box via de interne RCCB en de voorgeschakelde MCB in. 

4. De wallbox wordt nu in de test-modus gestart. De stroomsterkte wordt in de test-mo-
dus tot 6 A beperkt. 

5. De wallbox voert eerst een interne zelftest uit.

• Wanneer er tijdens de zelftest een fout optreedt, geeft de led de fout F2 aan: Lees 
hiervoor de beschrijving op pagina 19.

• Ga door met stap 6 wanneer er de zelftest geen fout vermeld wordt.

GEVAAR!

In de test-modus is er sprake van gevaarlijke elektrische spanningen op de laadcontacten van de wallbox, die een bedrei-
ging voor het lijf en leven vormen: Raak deze contacten in geen enkel geval aan en wees zeer zorgvuldig bij de volgende 
acties. Anders bestaat het risico van ernstig letsel door een elektrische schok of zelfs dood!

Werkstap Status van de led

6. In de test-modus kunt u gedurende 120 seconden een meting van de spanningen op de 
laadstekker uitvoeren (zie “Bezetting van de contacten type2” op pagina 25). Boven-
dien kan het signaal op het CP-contact worden gemeten (frequentie en gebruikscyclus, 
meting tegen PE). Nadat 120 seconden voorbij zijn, wordt de laadfunctie geblokkeerd en 
wordt de geïntegreerde RCCB geactiveerd.

 

7. Om de test-modus te eindigen, schakelt u de stroomvoorziening van de wallbox via de 
voorgeschakelde MCB uit en zet u de RCCB in de positie 0. 

8. Verwijder de interne elektronica-afdekking. Stel de draaicodeerschakelaar op de positie 
0 of F (steeds de fabrieksinstelling voor normaal laden) of op een andere positie, voor 
zover u de wallbox met een laadstroom wilt gebruiken die van de fabrieksinstelling afwijkt 
(zie tabel op de volgende pagina).

9. Monteer de interne elektronica-afdekking. Breng de RCCB in de positie I. Monteer en 
vergrendel de behuizingsdeksel. 

10. Schakel de stroomvoorziening van de wallbox via de in de huisinstallatie voorgeschakelde 
MCB aan. 

11. De wallbox laadt tijdens de initialisatie de instelling van de draaicodeerschakelaar en 
werkt dan met de daar ingestelde laadstroom.

Setup-modus

Ga als volgt te werk om de instellingen voor de maximale laadstroom van de Mercedes-Benz Wallbox Home in de setup-modus 
te wijzigen:

Werkstap Status van de led

1. Schakel de stroomvoorziening van de wallbox via de voorgeschakelde MCB en de interne 
RCCB uit. 

2. Verwijder de interne elektronica-afdekking. Kies de gewenste stroomsterkte door de 
draaicodeerschakelaar in de juiste positie te zetten (zie tabel op de volgende pagina).

3. Monteer de interne elektronica-afdekking. Breng de RCCB in de positie I. Monteer en 
vergrendel de behuizingsdeksel.

120 seconden
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Werkstap Status van de led

4. Schakel de stroomvoorziening van de wallbox via de in de huisinstallatie voorgeschakelde 
MCB aan. 

5. De wallbox laadt tijdens de initialisatie de instelling van de draaicodeerschakelaar en 
werkt dan met de daar ingestelde laadstroom.

Instellingen voor de draaicodeerschakelaar

Via de draaicodeerschakelaar kunnen de volgende instellingen worden uitgevoerd:

Positie Functiebeschrijving Toelichting
0 Normaal bedrijf Fabrieksinstelling

1

Instellen van de maximum  
laadstroom

  8 A

2 10 A

3 13 A

4 16 A

5 20 A

6 20 A met detectie balanceerfout 16 A

7 30 A

8 30 A met detectie balanceerfout 16 A

9 30 A met detectie balanceerfout 20 A

A 32 A

B 32 A met detectie balanceerfout 16 A

C 32 A met detectie balanceerfout 20 A

D geen functie -

E Test-modus
Meting van de netspanning (contactor ingeschakeld) en de communicatie (CP) op de laadstopcontacten 
mogelijk om de functie zonder voertuig te controleren

F Normaal bedrijf Fabrieksinstelling
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Zoeken en oplossen van problemen
Als er tijdens de werking van de Mercedes-Benz Wallbox Home een storing optreedt, wordt deze via een meerkleurige 
led-weergave in het onderste bereik van de behuizingsdeksel weergegeven. Voor de weergave kunnen de leds...

...in verschillende kleuren knipperen

...in verschillende kleuren pulseren en knipperen

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe u storingen en fouttoestanden kunt herkennen en welke stappen u kunt 
ondernemen voor de oplossing.

Bedrijfsstoringen en oplossingen
Voor een veilig gebruik moet de Mercedes-Benz Wallbox Home door een MCB in de huisinstallatie en de geïntegreerde RCCB 
beveiligd zijn. Om passende maatregelen in geval van een storing te kunnen nemen en het functioneren te herstellen, moet u 
eerst bepalen welke storing zich voordoet. De volgende storingen kunnen optreden:

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

De led functioneert niet.

De wallbox is niet van span-
ning voorzien.

De stroomtoevoer wordt onderbroken: Controleer de voorgeschakelde MCB en de interne RCCB  
en schakel deze indien nodig opnieuw in. Neem contact op met de lokale technische dienst van  
Mercedes-Benz als de fout herhaaldelijk of permanent optreedt.

De wallbox is niet conform 
het betreffende verbindings-
type in het installatieland 
verbonden.

Controleer het verbindingstype van uw wallbox met behulp van het overzicht van de landspecifieke 
verbindingstypen die u op pagina 28 in deze handleiding of op de webseite www.yourwallbox.de 
onder de volgende link kunt vinden:  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
Verander het verbindingstype indien nodig in overeenkomst met dit overzicht.

Er treedt een interne fout in 
de wallbox op.

De wallbox moet worden vervangen. Neem contact op met de plaatselijke technische dienst van 
Mercedes-Benz!

Het elektrische voertuig 
wordt niet gedetecteerd.

De laadkabel is niet correct 
aangebracht op het voertuig.

Neem de laadstekker uit het voertuig en bevestig deze opnieuw. Als de fout blijft bestaan, contro-
leert u de laadkabel op beschadigingen en neemt u contact op met de lokale technische dienst van 
Mercedes-Benz.

De led toont een foutmel-
ding.

De Mercedes-Benz Wallbox 
Home herkent een fout.

Overige informatie over de foutmeldingen vindt u in de volgende paragraaf: Start het laadproces 
opnieuw: Als de fout herhaaldelijk of permanent optreedt, deactiveert u de wallbox (zie “Deactiveren 
en her-ingebruikname van het product” op pagina 22) en schakelt u de voorgeschakelde MCB uit. 
Neem contact op met de lokale technische dienst van Mercedes-Benz.

INSTRUCTIE!
Als er een fout in de elektrische toevoerkabel van de wallbox optreedt, deactiveert u de wallbox (zie “Deactiveren en 
her-ingebruikname van het product” op pagina 22) en schakelt u de voorgeschakelde MCB uit. Neem contact op met de 
lokale technische dienst van Mercedes-Benz.
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Fouttoestanden en oplossingen
Om de fouttoestanden weer te geven knippert de led volgens een specifiek patroon dat wordt herhaald. Het verband tussen 
de visuele presentatie en de fouten wordt hieronder weergegeven:

Weergave Beschrijving

Fout F1: De contactor in de wallbox opent niet.De led knippert één keer rood en vervolgens vier 
keer groen.

Oplossing: De wallbox schakelt de RCCB in de wallbox 20 seconden nadat de fout herkend werd uit. Schakel de stroomvoor-
ziening via de RCCB in de wallbox weer aan (zie “Controle van de interne RCCB” op pagina 21). 

Wanneer de fout zich blijft voordoen, is er sprake van een interne fout. De wallbox moet in dat geval vervangen worden. Deac-
tiveer de wallbox (zie “Deactiveren en her-ingebruikname van het product” op pagina 22) en neem contact op met de lokale 
technische service van Mercedes-Benz.

Weergave Beschrijving

Fout F2: De wallbox heeft een interne fout vastgesteld.De led knippert één keer rood, drie keer groen 
en vervolgens één keer blauw.

Oplossing: Schakel de stroomtoevoer uit en weer aan. Wanneer de fout zich blijft voordoen, is er sprake van een interne 
fout. De wallbox moet in dat geval vervangen worden. Deactiveer de wallbox (zie “Deactiveren en her-ingebruikname van het 
product” op pagina 22) en neem contact op met de lokale technische service van Mercedes-Benz.

Weergave Beschrijving

Fout F3: De interne DC-lekstroommodule heeft een gelijkstroomfout 
gemeld.De led knippert één keer rood en vervolgens 

twee keer afwisselend groen en blauw.

Oplossing: Als de fout voor de eerste keer optreedt wordt het laadproces gedurende 30 seconden gestopt en vervolgens au-
tomatisch opnieuw gestart. Als de fout onmiddellijk opnieuw optreedt, wordt het laadproces definitief afgebroken: Een nieuw 
laadproces is alleen mogelijk nadat het voertuig uit de wallbox is ontkopeld. 

Wanneer de fout dan nog steeds optreedt, is er bij het voertuig eventueel sprake van een elektrische fout in het laadsysteem 
of moet de wallbox gecontroleerd worden. Laad het voertuig niet op en neem direct contact op met de lokale technische 
service van Mercedes-Benz. Neem ook de informatie in de voertuighandleiding in acht.

Weergave Beschrijving

Fout F4: De wallbox heeft een interne fout vastgesteld.De led knippert één keer rood, één keer groen  
en vervolgens drie keer blauw.

Oplossing: Schakel de stroomtoevoer uit en weer aan. Wanneer de fout zich blijft voordoen, is er sprake van een interne 
fout. De wallbox moet in dat geval vervangen worden. Deactiveer de wallbox (zie “Deactiveren en her-ingebruikname van het 
product” op pagina 22) en neem contact op met de lokale technische service van Mercedes-Benz.
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Weergave Beschrijving

Fout F7: Het voertuig verzoekt om een lading met ventilatie.
De led knippert één keer rood en vervolgens 
twee keer blauw.

Oplossing: De wallbox start het laadproces automatisch na 60 seconden opnieuw. Als de fout nog steeds optreedt, neem dan 
contact op met uw lokale technische dienst van Mercedes-Benz. Het laden van voertuigen die ventilatie tijdens het laadproces 
nodig hebben is met de Mercedes-Benz Wallbox Home niet mogelijk. 

Weergave Beschrijving

Fout F8: Er werd een kortsluiting tussen het pilootcontact CP en de 
PE-veiligheidsschakelaar gedetecteerd of de communicatie-interface van 
het voertuig is defect.De led knippert één keer rood en vervolgens 

twee keer groen.

Oplossing: De wallbox start het laadproces automatisch na 60 seconden opnieuw. Controleer de laadkabel op beschadigin-
gen wanneer de fout blijft optreden. Als de kabel niet beschadigd is, moeten het voertuig en de wallbox gecontroleerd worden: 
Neem hiervoor contact op met de plaatselijke technische dienst van Mercedes-Benz.

Weergave Beschrijving

Fout F9: De stroombewakingsmodule heeft vastgesteld dat de laad-
stroom groter is dan de ingestelde maximale stroom.De led knippert één keer rood, drie keer groen 

en vervolgens één keer geel.

Oplossing: De wallbox start het laadproces automatisch na 60 seconden opnieuw. Als de fout blijft optreden, moeten het 
voertuig en de wallbox gecontroleerd worden. Neem contact op met de lokale technische dienst van Mercedes-Benz.

Weergave Beschrijving

Fout F10: De temperatuurbewaking heeft binnenin de behuizing een 
temperatuur van meer dan 80°C vastgesteld.De led knippert één keer rood, twee keer groen 

en vervolgens twee keer geel.

Oplossing: De temperatuurbewaking onderbreekt het laadproces.

• Het laadproces wordt na 10 minuten opnieuw gestart wanneer de temperatuur in de behuizing onder de 70°C is gedaald.

• Het laadproces wordt meteen opnieuw gestart wanneer de temperatuur in de behuizing onder de 60°C is gedaald. 

Als de fout herhaaldelijk of voortdurend optreedt, moet voor betere koeling en/of beschaduwing van de wallbox op de instal-
latieplek worden gezorgd. Wanneer de fout blijft bestaan, moet de wallbox gecontroleerd en eventueel vervangen worden: 
Neem contact op met de lokale technische dienst van Mercedes-Benz.

Weergave Beschrijving

Fout F11: De contactor in de wallbox sluit niet.
De led knippert één keer rood, één keer groen 
en vervolgens drie keer geel.

Oplossing: De wallbox start het laadproces automatisch na 60 seconden opnieuw. Wanneer de fout voor de tweede keer op-
treedt, wordt het laadproces na 10 minuten nieuw gestart. Wanneer de fout zich blijft voordoen, is er sprake van een interne 
fout. De wallbox moet in dat geval vervangen worden: Deactiveer de wallbox (zie “Deactiveren en her-ingebruikname van 
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het product” op pagina 22) en schakel de voorgeschakelde MCB uit. Neem contact op met de lokale technische dienst van 
Mercedes-Benz.

Weergave Beschrijving

Fout F15: De stroomdetectie heeft een overschrijding van de geconfi-
gureerde maximale balanceerfout herkend en de maximale laadstroom 
gereduceerd.De led pulseert groen en knippert één keer 

blauw.

Oplossing: Een opladen is nog steeds mogelijk, maar het laadvermogen word gereduceerd. Wanneer de fout dan nog steeds 
optreedt, is er bij het voertuig eventueel sprake van een fout in het laadsysteem of moet de instelling van de maximale ba-
lanceerfout gecontroleerd worden. Neem eventueel contact op met de plaatselijke technische dienst van Mercedes-Benz. 
Neem ook de instructies in de voertuighandleiding in acht.

Weergave Beschrijving

Fout F16: De gegevensoverdracht naar de geïntegreerde stroombewa-
king wordt verstoord. De maximale laadstroom wordt tijdens de storing 
tot 10A beperkt.De led pulseert groen en knippert één keer 

rood.

Oplossing: Een opladen is nog steeds mogelijk, maar het laadvermogen word gereduceerd. Wanneer de fout zich herhaalde-
lijk of permanent voordoet, is er sprake van een interne fout. De wallbox moet in dat geval vervangen worden: Deactiveer de 
wallbox (zie “Deactiveren en her-ingebruikname van het product” op pagina 22) en schakel de voorgeschakelde MCB uit. 
Neem contact op met de lokale technische dienst van Mercedes-Benz.

Weergave Beschrijving

Fout F17: De temperatuurbewaking heeft binnenin de behuizing een 
temperatuur van meer dan 60°C gedetecteerd. De maximale laad-
stroom wordt tot 6 A beperkt.

De led pulseert groen en knippert één keer 
rood.

Oplossing: Een opladen is nog steeds mogelijk, maar het laadvermogen word gereduceerd. Als de fout herhaaldelijk of voort-
durend optreedt, moet voor betere koeling en/of beschaduwing van de wallbox op de installatieplek worden gezorgd. Wan-
neer de fout blijft bestaan, moet de wallbox gecontroleerd en eventueel vervangen worden: Neem contact op met de lokale 
technische dienst van Mercedes-Benz.

VOORZICHTIG!

Wanneer de wallbox tijdens het gebruik met het voertuig nog steeds resp. permanent foutmeldingen blijft aangeven, dea-
tiveert u de wallbox (zie “Deactiveren en her-ingebruikname van het product” op pagina 22) en neemt u contact op met 
de lokale technische dienst van Mercedes-Benz. Eventueel is het nodig om een reparatie uit te voeren om het laadproces 
weer mogelijk te maken.

Controle van de interne RCCB
Om een duurzaam veilig bedrijf van de wallbox te kunnen garanderen, moet u de functionaliteit van de geïntegreerde RCCB 
halfjaarlijks manueel controleren: De RCCB heeft een knop waarmee u de testfunctie kunt activeren.

INSTRUCTIE!

De interne DC-lekstroomdetectie voert vóór elk laadproces automatisch een zelftest uit, daarom is een handmatige 
controle niet nodig. In het geval van een storing geeft de led-weergave een overeenkomstige knippercode weer (zie 
vanaf pagina 18).
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Om de RCCB te controleren gaat u als volgt te werk:

1. Verwijder, terwijl de wallbox gereed is voor gebruik, de behuizingsdeksel met de meegeleverde sleutel.
2. Open de afdekklep van de elektronica-afdekking voor de interne veiligheidsschakelinstallatie.
3. Zoek de knop met de opdruk T of de tekst Test.
4. Druk op de knop: De RCCB moet nu activeren en de tuimelschakelaar in een middenpositie brengen (de aansluiting op het 

stroomnet is onderbroken).
5. Schakel de RCCB nu geheel uit (positie 0) en vervolgens weer aan door de tuimelschakelaar naar boven in positie I te brengen.
6. Sluit de afdekking, plaats de behuizingsdeksel terug en vergrendel deze met de sleutel.

GEVAAR!

Wanneer de RCCB tijdens de test niet geactiveerd wordt (tuimelschakelaar in middenpositie), mag u de wallbox in geen en-
kel geval gebruiken! Deactiveer in dat geval de wallbox en neem contact op met de technische service van Mercedes-Benz.

Deactiveren en her-ingebruikname van het product
Indien nodig kunt u de Mercedes-Benz Wallbox Home buiten bedrijf zetten. Om de wallbox te deactiveren, gaat u als 
volgt te werk:

1. Schakel de voorgeschakelde MCB uit (verbinding met het stroomnet wordt onderbroken).
2. Verwijder de behuizingsdeksel van de wallbox, open de bedieningsklep van de elektronica-afdekking en zet de tuimelscha-

kelaar van de RCCB in de positie 0 (uit). 
3. Neem altijd de 5 veiligheidsregels in acht!
Nu kan met de Mercedes-Benz Wallbox Home geen laadproces worden uitgevoerd. Indien gewenst kan hij door een gekwalifi-
ceerde elektricien gedemonteerd worden. Wanneer u de wallbox niet wilt demonteren, hangt u de behuizingsdeksel weer vast 
aan de bovenste rand van de behuizingsachterwand en vergrendelt u deze met de meegeleverde sleutel.

Om de wallbox op een later tijdstip weer in bedrijf te nemen, gaat u als volgt te werk:

1. Verwijder de behuizingsdeksel van de wallbox, open de bedieningsklep van de elektronica-afdekking en zet de tuimelscha-
kelaar van de RCCB in de positie I.

2. Sluit de bedieningsklep. Hang de behuizingsdeksel weer aan de bovenste rand van de behuizingachterwand en vergrendel 
deze met de meegeleverde sleutel.

3. Schakel de voorgeschakelde MCB aan.
Als de Mercedes-Benz Wallbox Home weer aan het stroomnet is aangesloten, begint hij met het initialisatieproces: Zoals in paragraaf 
“Elektrische inbedrijfstelling” op pagina 14 beschreven kan het voertuig vervolgens voor een laadproces worden aangesloten.

Retourneren van uw wallbox
Als de wallbox tijdens de installatie of daarna tijdens het bedrijf permanent foutmeldingen geeft of niet goed werkt, kunt u 
contact opnemen met de lokale technische dienst van Mercedes-Benz. Als de fout nog steeds niet kan worden opgelost, moet 
de wallbox vervangen worden. Daarvoor moet u de wallbox deactiveren, door een gekwalificeerde elektricien laten demonte-
ren en via de technische dienst van Mercedes-Benz voor reparatie insturen.

Naast de wallbox moet u het document „Checklist voor het retourneren“ invullen en bij de zending bijvoegen. Zorg ervoor 
dat alle informatie in het document correct en volledig is en het document door de klant en de installateur is ondertekend. 
Wanneer dit niet het geval is, kan de wallbox niet vervangen worden.

Het document „Checklist voor het retourneren“ vindt u op de webseite www.yourwallbox.de onder de volgende link: 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Bijlage
Technische gegevens
Variant A0009067408 A0009067508

Voorschriften volgens IEC 61851-1 / 61439-7

Netaansluiting voor een toevoerkabel tot max. 5 x 16 mm² voor een toevoerkabel tot max. 3 x 16 mm²

Nominale spanning 230 / 400 V 230 V

Nominale stroom 32 A, 1- of 3-fase 32 A, 1-fase

Nominale frequentie 50 Hz

Laadvermogen max. 22 kW 7,2 kW

Laadaansluiting Vaste laadkabel met laadstekker conform IEC 62196-2 type 2, ca. 6 m

Veiligheidsschakelinstallatie RCCB, type A, 30 mA en elektronische DC-lekstroom-detectie DC-RCM, lΔn d.c. ≥ 6 mA

Besturing / parametrering Interne RS485-interface (interface voor de externe laadbesturing, geen toegang door gebruiker/installateur)

Voorzekering
MCB, C-characteristiek, nominale stroom afhankelijk van elektriciteitsvoorziening en instelling van de wallbox, 

maximaal echter 32 A

Fabrieksinstelling voor maximale laadstroom 16 A 32 A

Aardingssysteem TN-S

Omgevingstemperatuur gedurende de werking -25 tot 40°C

Opslagtemperatuur -30 tot 85°C

Luchtvochtigheid, relatief 5 tot 95% (niet-condenserend)

Beschermingsklasse I

Overspanningscategorie III

Vervuilingsgraad 3

Nominale isolatiespanning (Ui) 4 kV

Nominale stootspanningsvastheid (Uimp) 4 kV

Nominale grensstroompiek (Ipk) 6 kA

Nominale korteduurstroom (Icw) 5 kA

Nominale beheerste kortsluitstroom (Icc) 6/10 kA (activatie-charakteristiek C)

Nominale diversiteitsfactor (RDF) 1.0

Beschermingsgraad behuizing IP 55

Schokbestendigheid IK08

Afmetingen (behuizing) 438 x 328 x 170 mm (H x B x D)

Maximale bouwhoogte ≤ 2.000 m NHN (boven NN)

Gewicht per eenheid (netto) ca. 8.5 kg

Gewicht per eenheid (bruto) ca. 10 kg
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Dimensionale tekeningen en afmetingen
De Mercedes-Benz Wallbox Home wordt compleet gemonteerd en na een controle geleverd. De afmetingen van de behuizing 
en de afstanden van de voor de montage noodzakelijke schroefopeningen worden in het volgende overzicht vermeld.

Wallbox met geïntegreerde laadkabel

Aanzicht boven- en zijkant (alle gegevens in mm)

Aanzicht achterzijde (behuizingsachterwand, alle gegevens in mm)
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Bezetting van de contacten type2

Richtlijnen & normen
De Mercedes-Benz Wallbox Home voldoet aan de volgende normen en beschermingsklassen:

Algemene richtlijnen en wetgeving

Richtlijn Toelichting

2014/35/EU Normen voor veiligheidsapparatuur

2014/30/EU EMC-Richtlijn

2011/65/EU RoHS 2 Richtlijn

2012/19/EU WEEE-Richtlijn

Elektrowet Richtlijn voor elektrische en elektronische apparatuur

Normen voor veiligheidsapparatuur

Norm Toelichting

IEC 61851-1: 2017 Ed. 3.0 Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen – Deel 1: Algemene voorwaarden

IEC/TS 61439-7:2014 Deel 7: Schakelapparatuur assemblages voor specifieke toepassingen zoals jachthavens, campings, marktplaat-
sen, laadstations voor elektrische voertuigen

IEC 61000-6-2:2016 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-2: Algemene normen – Immuniteit voor industriële omgevin-
gen

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-3: Algemene normen – Emissienormen voor huishoudelijke, 
handels- en lichtindustriële omgevingen

IEC 61000-6-7:2014 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-7: Algemene normen – Immuniteitseisen voor apparaten en 
installaties die voor de uitvoering van functies in veiligheidsgerelateerde systemen (functionele veiligheid) en op 
industriële vestigingen bedoeld zijn

IEC 61851-21-2: 2018 Ed. 1.0 Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen – Deel 21-2: EMC-eisen aan externe laadsystemen voor 
elektrische voertuigen

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1
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Beschermingsklassen & Beschermingsgraden

Beschermingsklasse / 
Beschermingsgraad

Toelichting

Het apparaat voldoet aan beschermingsklasse 1.

IP 55
Beschermingsgraad apparaat: volledige bescherming tegen contact, bescherming tegen stof in schadelijke 
hoeveelheden en tegen licht straalwater vanuit elke hoek (DIN EN 60529: 2014-09)

CE-kenmerk en verklaring van conformiteit
De Mercedes-Benz Wallbox Home beschikt over het CE-kenmerk. De desbetreffende conformiteitsverkla-
ring is beschikbaar in elektronisch formaat als download beschikbaar onder  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf.

Woordenlijst & definities
Hieronder zijn belangrijke afkortingen en termen uitgelegd, die in deze handleiding worden gebruikt.

Afkorting Toelichting Betekenis

DC Direct Current Gelijkstroom 

DC-RCM Direct Current Residual Current Monitor Bewakingsapparaat voor melding van gelijkstroom-foutstromen 

LED Light Emitting Diode Licht-emitterende diode

MCB Miniature Circuit Breaker Aardlekschakelaar

NHN Normalhöhennull Duits referentievlak voor hoogten boven zeeniveau (vervangt NN/Normalnull)

RCCB Residual Current Circuit Breaker Aardlekschakelaar (FI-schakelaar)

Handelsmerk
Alle in deze handleiding vermelde of eventueel door derden beschermde handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan 
de bepalingen van het desbetreffend geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffend geregistreerde 
eigenaars. 

Alle handelsmerken, handelsnamen of firmanamen zijn of kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun 
desbetreffende eigenaars zijn. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Uit het ontbreken van een expliciete markering van de in deze handleiding gebruikte handelsmerken kan niet worden afgeleid 
dat een naam vrij is van rechten van derden.
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Auteursrecht & Copyright
Copyright © 2021

Versie 1.3, MB-IM_Home-2021-07-14

Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie in deze handleiding kan zonder kennisgeving worden veranderd en vertegenwoordigt geen enkele verplichting 
van de zijde van de fabrikant.

Alle afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van het geleverde product en vertegenwoordigen geen enkele verplich-
ting van de zijde van de fabrikant.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid voor verlies en/of schade die als gevolg van gegevens of eventuele foutieve 
informatie in deze handleiding kunnen optreden.

Deze handleiding mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant noch in het geheel noch gedeeltelijk 
worden gereproduceerd, op een elektronische drager opgeslagen of op een andere manier elektronisch, elektrisch, mecha-
nisch, optisch, chemisch, door fotokopie of audio-opname worden doorgegeven.

Aanwijzing afvalbeheer
Om het milieu te ontzien en te beschermen, milieuvervuiling te voorkomen en het herbruik van grondstoffen 
(recycling) te verbeteren, werd door de Europese Commissie een richtlijn (AEEA-richtlijn 2012/19/EC 
en WEEE verordening) vastgesteld, volgens die elektrische en elektronische apparatuur door de fabri-
kant wordt teruggenomen om passend te kunnen worden verwijderd of gerecycled.

Apparaten, die van dit symbool zijn voorzien mogen binnen de Europese Unie dus niet worden afge-
voerd als ongesorteerd afval: Neem a.u.b. contact op met de plaatselijke autoriteiten over de juiste 
verwijdering. 

De materialen zijn herbruikbaar conform hun kenteken. Met hergebruik, recycling of andere vormen 
van hergebruik van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan het beschermen van ons 
milieu.
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Mains Connection Schemes

1

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

Albania 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Argentina 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Australia 50 Hz 230 / 400 V L1 N x

Azerbaijan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Bahrain 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Bosnia and Herzegovina 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Brazil 60 Hz

110 / 220 V L1 L2 x

220 / 400 V L1 N x

127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Cayman Islands 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Chile 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

China 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Colombia 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 
(Belarus, Kazakhstan, 
Russia)

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

French Polynesia (Tahiti) 60 Hz 220 V L1 N x

Hong Kong 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

India 50 Hz

220 / 380 V

L1 L2 L3 N x230 / 400 V

240 / 415 V

Indonesia 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Iran 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Israel 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Jamaica 50 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Japan 50 / 60 Hz 200 V L1 L2 x

Jordan 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Kuwait 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Laos 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Lebanon 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Malaysia 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Macedonia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Mauritius 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V L1 N x

2

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

Oman 50 Hz
220 / 380 V

L1 L2 L3 N x
240 / 415 V

Pakistan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Panama 60 Hz 220 V L1 L2 x

Qatar 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 N x

Singapore 50 Hz 240 / 415 V L1 N x

South Africa 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

South Korea 60 Hz 220 / 380 V L1 N x

Sri Lanka 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Taiwan 60 Hz
110 / 220 V L1 L2 x

220 / 440 V L1 N x

Thailand 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Ukraine 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

United Arab Emirates 50 Hz
220 / 380 V

L1 L2 L3 N x
240 / 415 V

Uruguay 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Vietnam 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Region Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

Europe  
(without Norway and UK)

50 Hz 230 / 400 V
L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
110 V L1 N x

230 / 400 V L1 L2 L3 N x

UK 50 Hz 240 / 415 V L1 N x
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Mains Connection Schemes

1

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

Albania 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Argentina 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Australia 50 Hz 230 / 400 V L1 N x

Azerbaijan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Bahrain 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Bosnia and Herzegovina 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Brazil 60 Hz

110 / 220 V L1 L2 x

220 / 400 V L1 N x

127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Cayman Islands 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Chile 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

China 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Colombia 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 
(Belarus, Kazakhstan, 
Russia)

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

French Polynesia (Tahiti) 60 Hz 220 V L1 N x

Hong Kong 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

India 50 Hz

220 / 380 V

L1 L2 L3 N x230 / 400 V

240 / 415 V

Indonesia 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Iran 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Israel 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Jamaica 50 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Japan 50 / 60 Hz 200 V L1 L2 x

Jordan 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Kuwait 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Laos 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Lebanon 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Malaysia 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Macedonia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Mauritius 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V L1 N x

2

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

Oman 50 Hz
220 / 380 V

L1 L2 L3 N x
240 / 415 V

Pakistan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Panama 60 Hz 220 V L1 L2 x

Qatar 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 N x

Singapore 50 Hz 240 / 415 V L1 N x

South Africa 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

South Korea 60 Hz 220 / 380 V L1 N x

Sri Lanka 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Taiwan 60 Hz
110 / 220 V L1 L2 x

220 / 440 V L1 N x

Thailand 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Ukraine 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

United Arab Emirates 50 Hz
220 / 380 V

L1 L2 L3 N x
240 / 415 V

Uruguay 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Vietnam 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Region Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

Europe  
(without Norway and UK)

50 Hz 230 / 400 V
L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
110 V L1 N x

230 / 400 V L1 L2 L3 N x

UK 50 Hz 240 / 415 V L1 N x



Na de publicatie van deze installatiehandleiding kunnen kleine technische wijzigingen door de fabrikant aan het product zijn uitgevoerd. Dit kan eventueel ook tot 
een geringe afwijking van het design van het product leiden. Eventuele bestaande kleurverschillen zijn een gevolg van het drukproces.

D a i m l e r  AG ,  M e r c e d e s s t r.  1 3 7 ,  7 0 3 2 7  S t u t t g a r t ,  D u i t s l a n d
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