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Важна информация
Предговор
Това ръководство описва механичния и електрически монтаж на зарядна станция Mercedes-Benz Wallbox Home. Описаните
в това ръководство работни стъпки могат да се изпълняват само от квалифициран специализиран персонал (механичен
монтаж), съотв. от квалифициран електротехник (електрически монтаж), който, въз основа на специалното образование,
познания и опит, както и чрез познаване на съответните нормативи, може да прецени и извърши описаните в ръководството работни стъпки и да предвиди евентуалните опасности.
Вариантите на зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home могат да бъдат еднозначно идентифицирани по етикета
на продукта: На етикета е нанесен инвентарния номер на Mercedes-Benz (отвън в долната част), както и продуктовия номер на ABL (отвътре на капака на вътрешната облицовка на електрониката), но и двата номера са идентични по отношение на техническите данни. Във всеки случай преди монтажа се уверете, че Вашият вариант е описан в това ръководство!
В това ръководство са описани следните варианти на зарядна станция Wallbox:
Инвентарен номер на Mercedes-Benz

Продуктов номер на ABL

A0009067408

2W22M1

A0009067508

2W72M9

Указания към настоящото ръководство
Настоящото ръководство документира стъпките и настройките, които са необходими за инсталирането, пускането в експлоатация и извеждането от експлоатация на зарядна станция Mercedes-Benz Wallbox Home, както и за отстраняване на
неизправности при работата. С цел бърза и прегледна ориентация в ръководството, някои текстови пасажи са специално
форматирани.
•

Описанията, които се отнасят до различни равностойни опции (както в този случай) са обозначени със знак за изброяване.

•

Описанията, които се отнасят до изпълнението на дадена функция са номерирани и по този начин определят последователността на отделните работни стъпки.

Непременно прочетете внимателно настоящото ръководство и спазвайте особено всички указания за безопасност,
описани в него.
Всички размери в настоящото ръководство са дадени в милиметри. Когато е необходимо, към различните изображения е
даден съответния мащаб.
Моля, имайте предвид, че всички технически данни, спецификации и конструктивни особености на продукта могат да
бъдат променяни без предварително уведомление.

Указания за безопасност в настоящото
ръководство
Особено трябва да се спазват предупрежденията и предпазните мерки, маркирани в настоящото ръководство както следва.
Символите имат следните значения:
ОПАСНОСТ!
Маркираните с този символ пасажи показват електрически напрежения, които представляват опасност за живота и
здравето: Неспазването им може да доведе до тежки наранявания и смърт. Действията, обозначени с този символ не
трябва да се изпълняват в никакъв случай.
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ВНИМАНИЕ!
Маркираните с този символ пасажи показват други опасности, които могат да доведат до щети за самия уред или за други консуматори на електричество. Действията, обозначени с този символ трябва да се изпълняват с особено внимание.
УКАЗАНИЕ!
Маркираните с този символ пасажи показват друга важна информация и особености, които са необходими за надеждната експлоатация. Действията, обозначени с този символ трябва да се изпълняват при необходимост.

Указания за безопасност на уреда
На лепенките от дясната и от долната страна на корпуса на Wallbox, както и на намиращия се вътре капак на облицовката
на електрониката са изписани още указания за безопасност и работа с уреда. Тези символи имат следните значения:
ВНИМАНИЕ!
Моля, във всеки случай прочетете първо ръководството за обслужване, включено в доставката на зарядната станция
Mercedes-Benz Wallbox Home, особено преди да свалите капака на корпуса на Вашия Wallbox.
ВНИМАНИЕ!
Моля, във всеки случай прочетете първо инструкцията за монтаж (този документ), преди да свалите капака на облицовката на електрониката във вътрешността на Вашия Wallbox.
ОПАСНОСТ!
След отварянето на корпуса, вътре във Wallbox и при детайли, които можете да докоснете, е налично опасно електрическо напрежение.

Общи указания за безопасност
Спазвайте следните точки:
•

Прочетете внимателно настоящото ръководство.

•

Спазвайте всички предупреждения.

•

Следвайте всички указания.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home е наличен в различни изпълнения за различните страни. Моля, проверете на обозначението на етикета на продукта от долната страна на Wallbox, дали този уред е разрешен за инсталиране и работа във
Вашата страна.

•

Wallbox трябва да се монтира от квалифициран електротехник и да се свърже и пусне в експлоатация при спазване на
местните предписания и регулации.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home включва прекъсвач за защита от остатъчен ток (FI-прекъсвач, или RCCB, виж също
„Речник и дефиниции“ на страница 26) от тип А. Освен това, описаните в това ръководство варианти на Wallbox
разполагат с интегрирано разпознаване на остатъчен прав ток, за да се осигури максимална безопасност при работа.
Все пак, специфичните за страната и местните предписания трябва във всеки случай да се спазват. Те могат да предвиждат прекъсвач за защита от остатъчен ток с други характеристики на изключване (например тип В).

•

По време и след монтажа трябва да се осигури минимално разстояние от 50 cm до Wallbox от всички страни.

•

Използвайте само принадлежности, предвидени и предлагани от Mercedes-Benz за този уред.

•

Не монтирайте Wallbox в непосредствена близост до течаща или бликаща вода: Mercedes-Benz Wallbox Home е защитена от проникването на вода според IP 55.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home не трябва да се монтира в застрашени от наводнение зони.
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•

Mercedes-Benz Wallbox Home не трябва да се монтира във взривоопасна среда (ЕХ зона).

•

Mercedes-Benz Wallbox Home не трябва да се облепва или да се покрива с други предмети или материали, така че във
всеки момент да е осигурена достатъчна циркулация на въздуха.

•

Върху уреда не трябва да се оставят течности, нито предмети или съдове, съдържащи течности.

•

Имайте предвид, че в зависимост от зареждания автомобил и/или националните предписания, може да е необходима
допълнителна защита от превишаване на напрежението.

•

Имайте предвид, че неподвижно закрепения заряден кабел на Mercedes-Benz Wallbox Home не трябва да бъде удължаван със съединения, адапторни кабели или по друг начин.

•

Имайте предвид, че използването на радиопредавател в непосредствена близост до Wallbox (< 20 cm) може да доведе
до функционални смущения и затова трябва да се избягва.

•

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или психически способности или с недостатъчен опит и знания, освен ако те са надзиравани от отговорен за тяхната безопасност човек или са били инструктирани от него как да боравят с уреда.

•

Не трябва да се допуска деца да си играят с уреда.

•

Имайте предвид, че Mercedes-Benz Wallbox Home може да се монтира и експлоатира на височина максимум 2 000 метра
над морското равнище.

Общи указания за продукта
Настоящата зарядна станция Mercedes-Benz Wallbox Home отговаря на съвременното ниво на техниката и удовлетворява всички съществуващи предписания, директиви и норми за безопасност. Указанията за безопасност в настоящото
ръководство служат за гарантиране на правилно и надеждно инсталиране за последващата експлоатация. Неспазването
или несъблюдаването на указанията за безопасност от настоящото ръководство могат да доведат до електрически удар,
пожар, тежки наранявания и/или смърт.
Зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home трябва да се монтира от квалифициран електротехник и да се свърже и
пусне в експлоатация при спазване на местните предписания и регулации.
Неизправности, които застрашават безопасността на хората, зареждания автомобил или на самия уред трябва да се
отстраняват само от оторизиран електротехник.
Ако Wallbox не функционира правилно, първо прочетете разделите за „Търсене и отстраняване на грешки“ на страница
18. Ако грешката или неизправността се появи отново и не може да бъде отстранена, обърнете се към местната техническа служба на Mercedes-Benz.
Wallbox трябва да се изключи и да се смени от квалифициран електротехник, или да се влезе във връзка с местната техническа служба на Mercedes-Benz когато:
•

корпусът е увреден механично,

•

капакът на корпуса е премахнат или не може да се фиксира на мястото си,

•

не може да се осигури достатъчна защита от проникване на вода и/или чужди тела,

•

неподвижно свързания заряден кабел е видимо увреден,

•

Wallbox не функционира правилно или е повредена по някакъв друг начин.
ОПАСНОСТ!
Ако установите повреди по корпуса или зарядния кабел, трябва незабавно да преустановите монтажа на Wallbox или
да изключите вече монтиран Wallbox чрез включения преди битовата електроинсталация минишалтер (MCB, виж също
„Речник и дефиниции“ на страница 26) и чрез интегрирания прекъсвач за защита от остатъчен ток. В такъв случай
по-нататъшната експлоатация на Wallbox е недопустима! Сменете Wallbox или се обърнете към местната техническа
служба на Mercedes-Benz!
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Указания за монтажа
При монтажа на зарядна станция Mercedes-Benz Wallbox Home спазвайте следните указания:
•

Уредът трябва винаги да е свързан със защитния проводник на електрозахранването. Връзката със защитния проводник се осъществява и след това проверява от монтажника. Изменения след монтажа могат да се правят само от
квалифициран електротехник.

•

Във всеки момент спазвайте местните предписания за безопасност за страната, в която употребявате Вашата Wallbox.

•

За правилната работа е необходимо, свързването на зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home към битовата
електроинсталация да става през междинен минишалтер с С-характеристика (номиналният ток зависи от свързването
и настройките на Wallbox, но не трябва да надвишава 32 A), към който не е включен друг потребител. При избора на
минишалтер непременно спазвайте национално валидните предписания.

•

За да бъде Wallbox напълно отделена от мрежата, свързването трябва винаги да се прекъсва от минишалтера и вътрешния прекъсвач за защита от остатъчен ток.

•

Уверете се, че номиналния ток и напрежение на уреда съответстват на тези на местната мрежа и че по време на зареждането няма да бъде превишена номиналната мощност.

•

Wallbox не трябва да се монтира на места, където често преминават хора. Особено трябва да се избягва монтирането в
преходни коридори и обозначени пътища за евакуация.

•

Никога не монтирайте Wallbox на тесни места. Специално трябва да се гарантира, че автомобилът може да спре за
зареждане на достатъчно разстояние от Wallbox и зарядният кабел може да бъде включен, без да се напряга. Разстоянието от автомобила до Wallbox трябва да бъде най-малко 50 cm, до около 5 m.

•

В никакъв случай не правете изменения по корпуса или вътрешното свързване на Wallbox. Неспазването на това
представлява риск за безопасността, противоречи на условията за гаранция и може да доведе до незабавна отмяна на
гаранцията.
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Представяне на продукта
Различните варианти на зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home са произведени изцяло в Германия и удовлетворяват всички европейски предписания и нормативи за зареждане на електромобили според IEC 61851-1, Mode 3 – по
този въпрос прочетете също раздела „Нормативи и директиви“ на страница 25. Според нуждите си, потребителят може
да избира между варианти с различна мощност на зареждане и неподвижно закрепен заряден кабел с накрайник тип 2,
които са разработени за приложение в частната и отчасти в обществената сфера.
При всички наши продукти, ние държим най-много на безопасността на потребителя. Поради това, Вашата Wallbox
разполага с прекъсвач за защита от остатъчен ток от тип A и с интегрирана система за откриване на остатъчни токове,
които, заедно с предпазните съоръжения на домашната електрическа инсталация и на автомобила, осигуряват ефективна
защита от късо съединение, токов удар и други опасности при работа.
Wallbox се обслужва много лесно при ежедневната си употреба: Настоящото работно състояние се установява лесно
по многоцветното светодиодно показание в предната част на Wallbox. Ако се получи неизправност, можете да установите причината по един специфичен код на многоцветното светодиодно показание, без да трябва да отваряте корпуса
на Wallbox. След пускането в експлоатация от специалист, зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home е готова за
зареждане във всеки момент, при което зареждането евентуално трябва да бъде разрешено отделно, чрез вградения
превключвател с ключ.

Разопаковане и обхват на доставката
Зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home се доставя с различни принадлежности, които са необходими за монтажа и правилната експлоатация. Поради това проверете веднага след разопаковането, дали следните компоненти се
съдържат в доставката:
Компонент

Количество

Wallbox

1

Кратко ръководство

1

Монтажен комплект

1

Описание
Зарядна станция, състояща се от задна стена с вграден електронен блок, капак на облицовката
на електрониката и преден капак на корпуса
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Artikelnummer: 0301481_c

Комплект винтове за монтаж на стена, състоящ се от 1 x 4 винта за дърво със съответните
дюбели, ключ за превключвателя с ключ (2 бр.), ключ за заключване на капака и шаблон за
пробиване

Ако един или повече от гореизброените компоненти липсват при разопаковането, влезте веднага във връзка търговския
обект, откъдето сте закупили Wallbox.

Идентифициране на вариантите на продукта
A 000 906 74 08 / 001

Produced by: ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG,
Albert-Büttner-Straße 11, 91207 Lauf / Pegnitz, Germany
Produced for: Mercedes-Benz AG,
Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany

~220-240V 50Hz 32A
~380-415V

2W22M100001
2018-05-30
IP55 IK08 3Ph
-30°C to 50°C

Зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home е налична в различни варианти, които са оптимизирани механично и електрически за различни профили на
приложение.
На долната страна на Wallbox се намира продуктовия етикет със инвентарния
номер на Mercedes-Benz за Wallbox. За идентифицирането са от значение
обозначението на модела (A 000 906 XX XX) и дадените под него стойности за
включване към мрежата (напрежение, ток, честота).
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Когато свалите капака на корпуса при монтажа, на вътрешната страна на
капака над прекъсвачa за защита от остатъчен ток има още един продуктов
етикет, който показва алтернативно ABL-номера. Моля, преди монтажа във всеки
случай се уверете, по инвентарния номер на Mercedes-Benz или по ABL номера,
че монтажът на Вашия вариант на Wallbox е описан в този документ. Описаните
в този документ варианти на Wallbox и съответствието между инвентарния номер
на Mercedes-Benz и ABL номера са показани в следната таблица.
Инвентарен номер
на Mercedes-Benz

Продуктов
номер на ABL

A0009067408

2W22M1

A0009067508

2W72M9

2W22M1

2W220100001

~220-240V 50Hz 32A
~380-415V
-30°C to 50°C, IP55 IK08
IEC 61851-1
IEC 61439-7 ACSEV

2W22M100001
2018-05-30

MADE IN GERMANY
ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co . KG

Свързване към
мрежата

Вариант

230 / 400 V 50 Hz

Неподвижно закрепен заряден кабел по IEC 62196-2 тип 2, около 6 m;

1 или 3 x 32 A

зарядна мощност 22 kW

230 V 50 Hz

Неподвижно закрепен заряден кабел по IEC 62196-2 тип 2, около 6 m;

1 x 32 A

зарядна мощност 7,2 kW

ВНИМАНИЕ!
Изложените в това ръководство информация и технически спецификации се отнасят само за разглежданите в това
ръководство варианти и не трябва да се пренасят към други модели на Wallbox: Тези варианти се доставят евентуално
със специфични ръководства.
Ако Вашият вариант на Wallbox не е описан в ръководството, обърнете се, моля, към местната техническа служба
на Mercedes-Benz: В никакъв случай не монтирайте този Wallbox, в противен случай може да се получат повреди по
Wallbox, наранявания и/или смърт.

Конструкция на зарядна станция Mercedes-Benz
Wallbox Home
Зарядна станция Mercedes-Benz Wallbox Home е конструирана както следва:

1

2

3

1 Капак на корпуса
Подвижен външен капак от пластмаса за закрепване към корпуса на Wallbox с приспособление за окачване (в горния
край) и заключване със заключващ болт (в долния край)

2 Капак на електрониката
Вътрешен капак за електронния модул за достъп до прекъсвачa за защита от остатъчен ток

3 Задна стена на корпуса
Корпус с вграден електронен модул, неподвижно закрепен заряден кабел, накрайник тип 2 и съединение за зарядния
накрайник
6

Подробен изглед на капака на корпуса
Изглед отзад

Изглед отпред

4

5
6
4 Пластмасово окачване и водачи
Пластмасовото окачване служи за закачане на капака към задната стена на корпуса. Двата водещи щифта осигуряват
правилно разполагане на капака във вертикална посока.

5 Зона на светодиодите
В тази зона на капака на корпуса се намира многоцветното светодиодно показание.

6 Заключване
Заключването служи за фиксиране на капака със заключващ болт от задната стена на корпуса.
Подробен изглед на капака на електрониката
Изглед отпред

7

8

9

7 Отвор за закрепващия болт M4
През този отвор капакът на електрониката се фиксира към задната стена на корпуса със закрепващ болт (M4 x 10).

8 Капак над прекъсвачa за защита от остатъчен ток
През този капак има достъп до прекъсвачa за защита от остатъчен ток на Wallbox.

9 Леща за многоцветното светодиодно показание
Многоцветното светодиодно показание се вижда през тази леща.
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Подробен изглед на задната стена на корпуса
Изглед отзад

Изглед отпред

0
q
w
u
e
r
i
t
o
y
0 Съединение за капака на корпуса
В това съединение се закачва пластмасовото окачване 4 на капака на корпуса.

q Преходници за проводници за данни
Тези преходници затварят отворите за проводници за данни при свързването на задната стена на корпуса. Възможно
е например свързване към Mercedes-Benz Wallbox Advanced. Указания за свързването ще получите от ръководството
за монтаж на Mercedes-Benz Wallbox Advanced, което можете да свалите от следния линк:
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Преходник за електрически проводници
Този преходник затваря отвора за електрическия проводник при свързването на задната стена на корпуса.

e Прекъсвач за защита от остатъчен ток
Прекъсвачът за защита от остатъчен ток и съседните редови клеми служат за свързване на електрическото захранване.

r Отвор за кодирания въртящ се прекъсвач
Този отвор дава достъп до кодирания въртящ се прекъсвач за настройка на максималния заряден ток и за активиране на
режимите на настройка и тестване (виж cтраница 21).

t Отвор за светодиодното показание
Многоцветното светодиодно показание се вижда през този отвор.

y Заключващ болт за капака на корпуса
Служи за заключване на капака на корпуса. Съответният ключ за болта е включен в обхвата на доставката.

u Уши за окачване
С двете уши задната стена на корпуса се окачва в монтажно положение.

i Кабелен водач
Този кабелен водач е предвиден за захранване, прекарано в мазилката.

o Отвори за закрепване
През тези отвори, предварително окачената на двете уши u задна стена на корпуса се фиксира в монтажно положение
с два болта.
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Подготовка, монтаж и пускане
в експлоатация
Общи изисквания към мястото за монтаж
Зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home е един електротехнически уред и поради това подлежи на определени
изисквания за монтаж на открито и на закрито. При избора на място за монтаж трябва да спазвате следните точки:
•

Вземете предвид всички местни предписания за електрическите инсталации, напр. за предпазване от пожар и за
предотвратяване на инциденти.

•

Wallbox трябва да бъде монтирана така, че да има свободен достъп за лицата, оторизирани да я обслужват.

•

При това трябва да се предвиди място пред Wallbox, така че зарядният кабел да достига
свободно до зарядния контакт на автомобила.

•

Препоръчва се височина на монтажа от 120 до 140 cm от пода до долния ръб на корпуса: Тази препоръчителна височина може да се променя нагоре и надолу, в зависимост
от даденостите на мястото. В монтажното положение трябва да е осигурена достатъчна
циркулация на въздух, така че Wallbox да се охлажда по време на работа: Винаги спазвайте допустимата работна температура (виж „Технически данни“ на страница 23).

•

За безопасната работа на Wallbox трябва да се осигури минимално разстояние от 50 cm
от всички страни около корпуса.

•

Монтажната повърхност трябва да е равна и достатъчно твърда за монтирането на
Wallbox.

•

Необходимата площ за монтирането на зарядна станция Mercedes-Benz Wallbox Home е
най-малко 440 x 330 mm (BхШ). Задната стена на корпуса на Wallbox трябва да лежи с
цялата си площ върху монтажната повърхност.

•

По принцип, зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home е предвидена за работа при висока температура на околната среда. Във всеки случай обаче, трябва да се гарантира, че максимално допустимата работна температура няма да
бъде надвишена поради влиянието на външни фактори, напр. нагряване от пряка слънчева светлина.

•

Wallbox изпълнява изискванията за монтаж на открито. За да се намали замърсяването от атмосферните влияния се
препоръчва, монтирането на Wallbox на открито да става под покрив.

мин. 50 cm

120 до
140 cm

Изисквания за електрическото захранване
Следните изисквания за електротехническото свързване на зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home трябва да се
спазват във всеки случай:
•

Важат всички правила за изграждане на инсталации с ниско напрежение според IEC 60364-1 и IEC 60364-5-52.

•

Моделът A0009067408 е предвиден за включване и работа към номинално напрежение от 230 V (еднофазно, фаза и
нула) или 400 V (трифазно, фаза и фаза) с честота 50 Hz. Вариантът A0009067508 е предвиден за включване и работа
само към номинално напрежение от 230 V (еднофазно, фаза и нула) и 50 Hz.

•

На мястото на монтиране трябва да е наличен достатъчно оразмерен контакт към битовата мрежа според HD 60364-7722:2012: Този контакт трябва да се използва само за Wallbox и да не захранва никакви други консуматори на ток.

•

Евентуално може да се изведе отделно захранване, предвидено изключително за свързването на Wallbox и отговарящо
на общите изисквания за окабеляване и сградна инфраструктура.
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•

Преди пускането в експлоатация на Wallbox, желаната мощност за включване трябва да бъде заявена при местното
електроразпределително дружество и да бъде одобрена от него. При това спазвайте предписанията на Вашето
електроразпределително дружество.

•

Диаметърът на проводниците трябва да е съобразен с желаната мощност за включване и с други обстоятелства (дължина и материал на проводниците, начин на разполагане и др.). Съединителните клеми във Wallbox са предназначени за диаметър на
проводника от 1,5 mm2 до 16 mm2.

•

Проводниците могат да се прекарат под или над мазилката. За проводник, прекаран
над мазилката, има кабелен водач на задната стена на корпуса, през който кабелът
може да се доведе до мястото за присъединяване в корпуса.

•

Захранването на Wallbox трябва винаги да се осигурява през собствен минишалтер
(номиналният ток зависи от свързването и настройките на Wallbox, но не трябва да
надвишава 32 A). При избора на минишалтер непременно спазвайте национално
валидните предписания.

•

Ако искате да спрете работата на Wallbox, поставете включения преди битовата инсталация минишалтер, както и интегрирания прекъсвач за защита от остатъчен ток в положение 0 (изкл.).

•

Във всеки случай се уверете, че изискванията за монтажа, описани в това ръководство, са спазени. Неспазването
или несъобразяването може да доведе до тежки наранявания от токов удар, включително до смърт. Освен това, при
неспазване на споменатите указания, правилната работа на Wallbox не може да бъде гарантирана.
УКАЗАНИЕ!
За да се достигне максималната зарядна мощност на Wallbox, захранването трябва да е оразмерено и изпълнено
за ток от 32 A. Освен това, настройката на максималния ток на зареждане (виж „Режим за настройка и тестване“
на страница 15) трябва да е нагласена на 32 A. Фабричната настройка на максималния заряден ток за варианта
A0009067408 е 16 A, за варианта A0009067508 – 32 А.
УКАЗАНИЕ!
В различните страни гореспоменатите изисквания може да се отклоняват от условията на включване в местната
електрическа мрежа. В такъв случай, Wallbox трябва да се свърже съобразно с условията на включване на страната,
в която се използва. Преглед на специфичните за страните условия на включване ще намерите на cтраница 28 в
това ръководство или на уебстраницата www.yourwallbox.de при следния линк:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Механичен и електрически монтаж
След като сте определили мястото за монтиране на Wallbox, можете да започнете първо с механичния монтаж. За монтажа са Ви необходими следните компоненти:
•

Бормашина или акумулаторен винтоверт (не са включени в доставката)

•

Свредло Ø 8 mm за основата за монтиране (не е включено в доставката)

•

Шаблон за пробиване за съответния вариант на Wallbox, описан в ръководството (включен в доставката)

•

Отвертки с Torx накрайници- (TX20, TX30) (не са включени в доставката)

•

Права отвертка (накрайник: 0,5 x 2,5 mm, 80 mm за препоръчване) (не е включена в доставката)

•

Макетен нож за изрязване на преходната втулка за електрозахранването (не е включен в доставката)

•

Четири винта за дърво 6 x 60 за закрепване на задната стена на корпуса (включени в доставката)

•

Ако са необходими: Подходящи за основата на монтиране дюбели (включени в доставката: найлонови дюбели, 8 x 40)

•

Евентуално Нивелир (не е включен в доставката)
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ОПАСНОСТ!
Във всеки случай спазвайте петте правила за безопасност:
1. Изключете
2. Осигурете срещу повторно включване
3. Установете липсата на напрежение
4. Заземете и дайте на късо
5. Покрийте или оградете съседни детайли, намиращи се под напрежение
Във всеки случай деактивирайте минишалтера към битовата мрежа и интегрирания прекъсвач за защита от остатъчен
ток, преди да започнете монтажа. Освен това осигурете, минишалтерът и прекъсвачът за защита от остатъчен ток да
не могат да бъдат включени по време на монтажа. В противен случай съществува опасност от тежки наранявания от
токов удар, включително до смърт.
За да монтирате Wallbox действайте както следва:
1. Уверете се, че до желаното място за монтаж достига достатъчно оразмерено захранване. В противен случай трябва
първо да се прекара захранване.

2. Нагласете шаблона за пробиване вертикално върху монтажната повърхност: Евентуално използвайте нивелир. Отбележете местата за пробиване по шаблона.

3. Пробийте отбелязаните дупки (Ø 8 mm). Ако основата за монтиране го
изисква, поставете доставените дюбели за закрепващите винтове.

4. Завийте доставените винтове 6 x 60 с отвертка ТХ30 на разстояние от
4 mm до стената в двете горни дупки

5. Поставете Wallbox на равна работна повърхност и развийте заключващия болт в долната част на задната стена на корпуса с помощта
на доставения ключ. След това вдигнете предния капак нагоре и го
отстранете.
Забележка: Пазете предния капак от надраскване и други външни
увреждания. Като последна стъпка на монтажа, свалете предпазното
фолио на предния капак непосредствено преди приключването на
монтажа.
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6. Развийте болта М4 в горната част на Wallbox, който закрепва вътрешната облицовка на електрониката към задната стена на корпуса с отвертката TX20 и свалете облицовката на електрониката. Запазете болта на
сигурно място.

7. Изрежете мембраната на най-голямата преходна втулка w : Прекарайте захранването през образувания отвор.
Забележка: Двата по-малки отвора, затворени с преходни втулки q
ще са необходими за свързването на външно управление на зареждането, като например чрез Mercedes-Benz Wallbox Advanced. Указания за
свързването ще получите от ръководството за монтаж на Mercedes-Benz
Wallbox Advanced, което можете да свалите от следния линк:
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Окачете задната стена на корпуса на Wallbox в монтажно положение.
За тази цел, в горната страна на задната стена на корпуса има две
вградени уши u за монтираните в стъпка 4 винтове. Сега зарядната
станция Mercedes-Benz Wallbox Home е предварително фиксирана в
монтажно положение.

9. Фиксирайте задната стена на корпуса, като завиете двата останали винта от доставката през двата отвора o в долната част на задната стена
на корпуса с отвертка TX30 в поставените при стъпка 3 дюбели. Сега
зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home е стабилно монтирана
върху монтажната повърхност.

10. Ако захранването е с гъвкави проводници се уверете, че оголените
жила (препоръчва се 12 mm оголване) са защитени с крайни втулки.
Развийте съединителните клеми на интегрирания прекъсвач за защита от остатъчен ток, вкарайте жилата в съответните клеми и затегнете
захранването с въртящ момент от 2,5 до 3 Nm. Разположението е представено в следващото изображение и таблица.
При затягането на клема 1 внимавайте за вече поставения там фабрично проводник!
Задействайте пружинния механизъм на редовата клема и закрепете тук
защитния проводник на захранването.
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L3

L2

L1

N

PE

При трифазния вариант A0009067408 захранването се свързва както следва:
Описание

Цвят на жилото

Обозначение на съединението

Токов проводник на фаза 1

кафяв

5 (L1)

Токов проводник на фаза 2

черен

3 (L2)

Токов проводник на фаза 3

сив

1 (L3)

Нулев проводник

син

N

Защитен проводник

жълто-зелен

PE

При еднофазния вариант A0009067508 захранването се свързва както следва:
Описание

Цвят на жилото

Обозначение на съединението

Токов проводник

кафяв

5 (L1)

Нулев проводник

син

N

Защитен проводник

жълто-зелен

PE

ОПАСНОСТ!
Моля имайте предвид, че електрониката на Вашия Wallbox ще бъде увредена, ако приложите напрежение, по-високо
от 250 V между токовия проводник L1 и нулевия проводник.
УКАЗАНИЕ!
Трифазният вариант A0009067408 може по желание да се свърже и като еднофазен към клема 2 (L1): В този случай
обаче, дадената за Wallbox номинална мощност няма да бъде достигната.
При несиметрично натоварване на захранващата мрежа, спазвайте валидните на място технически условия за свързване. Зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home е оборудвана с функция за следене на симетричността, която
може да бъде активирана чрез кодирания въртящ се прекъсвач. Повече информация по този въпрос ще намерите в
раздел „Режим за настройка и тестване“ на страница 15.
УКАЗАНИЕ!
В различните страни споменатите в настоящото ръководство изисквания може да се отклоняват от условията на
включване в местната електрическа мрежа. В такъв случай, Wallbox трябва да се свърже съобразно с условията на
включване на страната, в която се използва. Преглед на специфичните за страните условия на включване ще намерите на cтраница 28 в това ръководство или на уебстраницата www.yourwallbox.de при следния линк:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
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УКАЗАНИЕ!
Зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home е фабрично настроена на максимален заряден ток от 16 A (вариант
A0009067408), съотв. 32 A (вариант A0009067508). Ако предоставяния от битовата електроинсталация, съотв. от
захранването заряден ток се отличава от тази стойност, трябва да настроите съответно зарядния ток на Wallbox, преди
да монтирате обратно облицовката на електрониката и да пуснете Wallbox в експлоатация: Този процес е описан в
раздел „Режим за настройка и тестване“ на страница 15.
Имайте предвид, че дадения на продуктовия етикет и конфигурирания във фирмения софтуер номинален ток не трябва да се превишава в никакъв случай.

11. Поставете обратно облицовката на електрониката в задната стена на
корпуса и я завийте с болта M4 x 10.

12. Окачете предния капак на корпуса към горния ръб на задната стена
на корпуса и го заключете с доставения ключ.
Забележка: Преди да монтирате отново предния капак, трябва да
включите електрически зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox
Home – за тази цел прочетете следващия раздел.

Електрическо пускане в експлоатация
След механичния монтаж и електрическото свързване трябва да се провери правилното функциониране на зарядната
станция и да се отстранят евентуалните грешки.
За да пуснете в експлоатация зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home, направете следното:
1. Включете минишалтера към битовата електроинсталация.
2. Отворете капака за обслужване 8 на вътрешната облицовка на електрониката и включете също вътрешния прекъсвач за защита от остатъчен ток (с това се установява връзката на Wallbox към електроинсталацията).
Когато Wallbox е свързана с електроинсталацията, започва процесът на инициализация: При това се изпълнява проверка
на електрониката, за да се осигури правилното функциониране.
Този процес се документира чрез светодиодното показание на предната страна на зарядната станция Mercedes-Benz
Wallbox Home както следва.
Показание на светодиодите

Описание
Светодиодът мигва веднъж в бяло...
...и след това започва да пулсира в синьо.

Сега автомобилът може да се свърже за зареждане. Стартирането, съотв. завършването на процеса на зареждане са
описани в приложеното кратко ръководство, както и в подробното ръководство за обслужване на зарядна станция
Mercedes-Benz Wallbox Home: Подробното ръководство за обслужване можете да свалите от уебстраницата
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/. При това имайте предвид и ръководството за обслужване
на автомобила, който се зарежда от Wallbox.
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След правилното пускане в експлоатация на Mercedes-Benz Wallbox Home, затворете предния капак на корпуса и го
заключете: Този процес е описан по-горе, в раздел 12.
УКАЗАНИЕ!
За да се завърши електрическото пускане в експлоатация, трябва да се провери настройката на максималния ток
от захранването към Wallbox и евентуално да се регулира чрез кодирания въртящ се прекъсвач. За да се провери
окончателно функционирането на Wallbox, правилното действие на защитата на Wallbox трябва да се провери в тестов
режим. Тестовият режим е описан в следващия раздел.

Режим за настройка и тестване
Ако при пускането в експлоатация или при последващата работа няма на разположение автомобил за зареждане, можете да проверите функционирането на зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home (защита и задействане на междинния минишалтер и прекъсвача за защита от остатъчен ток) в тестов режим. При това можете да промените фабричната
настройка на максималния заряден ток на Mercedes-Benz Wallbox Home в режим за настройка чрез кодирания въртящ се
прекъсвач, ако предлагания от битовата инсталация заряден ток се различава от предварителната настройка. Във всеки
случай, дадения на продуктовия етикет номинален ток не трябва да се превишава.

3 4I I5 6
I
I
I

I

B CI ID

E

I

I

7 8I I9 A
I

При режим на настройка и тестване, можете да регулирате кодирания въртящ се прекъсвач с права отвертка (0,5 x
2,5 mm), като стойността се отчита по скалата, разположена
около сервизния отвор. Значението на съответните стойности
от скалата ще намерите в раздел „Настройки на кодирания
въртящ се прекъсвач“ на страница 17.

F 0I I1 2
I

През отвора в лявата страна на електронния модул на зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home може да се
достигне до кодирания въртящ се прекъсвач, който фабрично
е настроен на положение 0.

За да направите изменения в настройката на кодирания въртящ се прекъсвач, трябва да свалите предния капак на корпуса на Wallbox и да отворите капака на вътрешната облицовка
на електрониката (и след изменението отново да ги затворите,
виж стъпки 5 и 6 на cтраница 11 от раздел „Механичен и
електрически монтаж“).
ОПАСНОСТ!
След отварянето на капака на вътрешната облицовка на електрониката, вътре във Wallbox и при детайли, които можете
да докоснете, е налично опасно електрическо напрежение. ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ първо изключете минишалтера към
битовата електроинсталация и вътрешния прекъсвач за защита от остатъчен ток на Wallbox, преди да продължите в
режим за настройка и тестване.
Във всеки случай спазвайте петте правила за безопасност:
1. Изключете
2. Осигурете срещу повторно включване
3. Установете липсата на напрежение
4. Заземете и дайте на късо
5. Покрийте или оградете съседни детайли, намиращи се под напрежение
В противен случай съществува опасност от тежки наранявания от токов удар, включително до смърт.
Тестов режим
За да проверите функционирането на зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home направете следното:
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Работна стъпка

Състояние на
светодиодите

1. Изключете захранването на Wallbox чрез минишалтера и вътрешния прекъсвач за
защита от остатъчен ток.
2. Махнете капака на вътрешната облицовка на електрониката. Поставете кодирания
въртящ се прекъсвач на положение Е (виж таблицата на cтраница 17).
3. Поставете обратно капака на вътрешната облицовка на електрониката. Включете
захранването на Wallbox чрез минишалтера и вътрешния прекъсвач за защита от
остатъчен ток.
4. Сега Wallbox стартира в тестов режим. В тестов режим, силата на тока е ограничена
до 6 A.
5. Wallbox първоначално провежда вътрешен автотест.
•

Ако при автотеста възникне грешка, светодиодите показват грешка F2: Прочетете
описанието на cтраница 19.

•

Ако автотестът не покаже грешка, продължете със стъпка 6.
ОПАСНОСТ!

В тестов режим, на контакта за зареждане на Wallbox се налага опасно електрическо напрежение, което представлява опасност за здравето и живота: В никакъв случай не пипайте този контакт и внимавайте много при следващи
действия. В противен случай съществува опасност от тежки наранявания от токов удар, включително до смърт.
Работна стъпка
6. В тестов режим можете в рамките на 120 секунди да извършите измерване на напрежението в контакта за зареждане (виж „Разположение на контактите тип 2“ на страница 25). Освен това е възможно измерване на сигнала в пилотния контакт (честота и
съотношение на сканиране, измерване спрямо нулевия проводник). След изтичането
на 120 секунди, функцията за зареждане се забранява и вътрешния прекъсвач за
защита от остатъчен ток се задейства.

Състояние на
светодиодите

120 секунди

7. За да прекратите тестовия режим, изключете захранването на Wallbox от минишалтера и поставете прекъсвача за защита от остатъчен ток на положение 0.
8. Махнете капака на вътрешната облицовка на електрониката. Поставете кодирания
въртящ се прекъсвач на положение 0 или F (фабричната настройка за нормална
работа за зареждане), или на друго положение, ако искате Wallbox да работи с различен от фабрично настроения заряден ток (виж таблицата на следващата страница).
9. Поставете обратно капака на вътрешната облицовка на електрониката. Поставете вътрешния прекъсвач за защита от остатъчен ток в положение I. Поставете и заключете
предния капак на корпуса.
10. Включете захранването на Wallbox чрез минишалтера.
11. По време на инициализацията, Wallbox получава настройките на кодирания въртящ се
прекъсвач и започва да работи с настроения там заряден ток.
Режим за настройка
За да измените настройката за максималния ток на зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home в режима за настройка, направете следното:
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Състояние на
светодиодите

Работна стъпка
1. Изключете захранването на Wallbox чрез минишалтера и вътрешния прекъсвач за
защита от остатъчен ток.
2. Махнете капака на вътрешната облицовка на електрониката. Изберете желаната сила
на тока, като поставите кодирания въртящ се прекъсвач на съответното положение
(виж таблицата на следващата страница).
3. Поставете обратно капака на вътрешната облицовка на електрониката. Поставете вътрешния прекъсвач за защита от остатъчен ток в положение I. Поставете и заключете
предния капак на корпуса.
4. Включете захранването на Wallbox чрез минишалтера.
5. По време на инициализацията, Wallbox получава настройките на кодирания въртящ се
прекъсвач и започва да работи с настроения там заряден ток.
Настройки на кодирания въртящ се прекъсвач
Чрез кодирания въртящ се прекъсвач могат да се направят следните настройки:
Положение

Описание на функцията

Обяснение

0

Нормална работа

Фабрична настройка

1

8A

2

10 A

3

13 A

4

16 A

5

20 A

6
7

Настройка на максималния
заряден ток

20 A с разпознаване на несиметрично натоварване 16 A
30 A

8

30 A с разпознаване на несиметрично натоварване 16 A

9

30 A с разпознаване на несиметрично натоварване 20 A

A

32 A

B

32 A с разпознаване на несиметрично натоварване 16 A

C

32 A с разпознаване на несиметрично натоварване 20 A

D

Няма функция

Е

Тестов режим

F

Нормална работа

Възможно измерване на мрежовото напрежение (защита включена) и пилотния контакт (СР), за да се
провери функцията на автомобила
Фабрична настройка

Mercedes-Benz Wallbox Home| Подготовка, монтаж и пускане в експлоатация
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Търсене и отстраняване на грешки
Когато при работата на зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home се получи неизправност, тя се показва чрез многоцветното светодиодно показания в долната част на предния капак на корпуса. За това показание светодиодите може...
...да мигат в различни цветове
...да пулсират и мигат в различни цветове
В следващата глава е описано как да се разпознават неизправностите и състоянията на грешка и какви мерки могат да
бъдат предприети за тяхното отстраняване.

Неизправности и решения
За да бъде експлоатацията на зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home сигурна, тя трябва да е свързана с битовата електроинсталация през минишалтер и вътрешен прекъсвач за защита от остатъчен ток. За да предприемете подходящите мерки в случай на неизправност и да възстановите работния режим, трябва първо да установите безспорно вида на
неизправността. Могат да се получат следните неизправности:
Неизправност

Възможна причина Предложение за решение
Wallbox не е захранена с
напрежение.

Захранването е прекъснато: Проверете минишалтера и вътрешния прекъсвач за защита от остатъчен ток и евентуално ги включете отново. Ако неизправността се появи отново или продължително,
обърнете се към местната техническа служба на Mercedes-Benz.
Проверете начина на свързване на Вашата Wallbox с помощта на прегледа на начините на

Светодиодите не функцио-

Wallbox не е свързана спо-

свързване, който ще намерите на cтраница 28 от това ръководство или на уебстраницата

нират

ред начина на свързване,

www.yourwallbox.de при следния линк:

изискван от страната.

www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
Евентуално променете начина на свързване в съответствие с този преглед.

Електроавтомобилът не се
разпознава

Светодиодът показва съобщение за грешка

Възникнала е вътрешна

Wallbox трябва да бъде сменена. В такъв случай се обърнете към местната техническа служба на

грешка във Wallbox.

Mercedes-Benz.

Зарядният кабел не е

Откачете зарядния кабел от автомобила и го закачете отново: Ако неизправността продължава,

правилно свързан към

проверете зарядния кабел за увреждания и се обърнете към местната техническа служба на

автомобила.
Mercedes-Benz Wallbox
Home регистрира някаква
грешка

Mercedes-Benz.
Повече информация за съобщенията за грешки ще намерите в следващия раздел. Стартирайте
отново процеса на зареждане: Ако грешката се появи отново или продължително, спрете Wallbox
(виж „Спиране и ново пускане в експлоатация на продукта“ на страница 22) и изключете минишалтера към мрежата. Обърнете се към местната техническа служба на Mercedes-Benz.

УКАЗАНИЕ!
Ако се появи дефект в захранването на Wallbox, спрете Wallbox (виж „Спиране и ново пускане в експлоатация на
продукта“ на страница 22) и изключете минишалтера към мрежата. Обърнете се към местната техническа служба
на Mercedes-Benz или към извършилия монтажа.

Състояния на грешка и решения
За да представят състояние на грешка, светодиодите мигат в специфична шарка, която се повтаря непрекъснато. По-долу
ще намерите съответствието между оптичното представяне и съответните грешки:
Представяне

Светодиодите мигват веднъж в червено и след
това 4 пъти в зелено.
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Описание
Грешка F1: Защитата във Wallbox не отваря.

Решение: Wallbox изключва вътрешния прекъсвач за защита от остатъчен ток 20 секунди след разпознаването на грешката. Включете отново захранването на Wallbox чрез вътрешния прекъсвач за защита от остатъчен ток (виж „Проверка на
вътрешния прекъсвач за защита от остатъчен ток“ на страница 21).
Ако грешката продължава да е налична, това е вътрешна грешка и Wallbox трябва да се смени. Изключете Wallbox (виж
„Спиране и ново пускане в експлоатация на продукта“ на страница 22) и се обърнете към местната техническа служба
на Mercedes-Benz.

Представяне

Светодиодите мигват веднъж в червено, три
пъти в зелено и след това веднъж в синьо.

Описание
Грешка F2: Wallbox е установила вътрешна грешка.

Решение: Изключете и включете отново захранването. Ако грешката продължава да е налична, това е вътрешна грешка и
Wallbox трябва да се смени. Изключете Wallbox (виж „Спиране и ново пускане в експлоатация на продукта“ на страница
22) и се обърнете към местната техническа служба на Mercedes-Benz.

Представяне

Светодиодите мигват веднъж в червено и след
това последователно два пъти в зелено и два
пъти в синьо.

Описание
Грешка F3: Вътрешният модул за остатъчен прав ток е съобщил за
остатъчен ток.

Решение: Ако грешката възниква за първи път, процесът на зареждане се прекъсва за 30 секунди и след това автоматично се сwтартира отново. Ако грешката възникне отново, процесът на зареждане се прекъсва окончателно: Нов процес на
зареждане може да се осъществи само след откачане на автомобила от Wallbox.
Ако грешката възникне отново, вероятно автомобилът има електрическа грешка в системата за зареждане или трябва
да се провери Wallbox. Не продължавайте да зареждате автомобила и се обърнете към местната техническа служба на
Mercedes-Benz. При това следвайте указанията на ръководството за обслужване на автомобила.

Представяне

Светодиодите мигват веднъж в червено, веднъж
в зелено и след това три пъти в синьо.

Описание
Грешка F4: Wallbox е установила вътрешна грешка.

Решение: Изключете и включете отново захранването. Ако грешката продължава да е налична, това е вътрешна грешка и
Wallbox трябва да се смени. Изключете Wallbox (виж „Спиране и ново пускане в експлоатация на продукта“ на страница
22) и се обърнете към местната техническа служба на Mercedes-Benz.

Представяне

Светодиодите мигват веднъж в червено и след
това два пъти в синьо.

Описание
Грешка F7: Автомобилът изисква зареждане с вентилация.

Решение: Wallbox стартира процеса на зареждане автоматично след 60 секунди. Ако грешката се появи отново, обърнете
се към местната техническа служба на Mercedes-Benz. Не е възможно зареждането със зарядна станция Mercedes-Benz
Wallbox Home на автомобили, които изискват вентилация по време на зареждането.
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Представяне

Светодиодите мигват веднъж в червено и след
това два пъти в зелено.

Описание
Грешка F8: Установено е късо съединение между пилотния контакт и
нулевия проводник или комуникационният интерфейс на автомобила
е дефектен.

Решение: Wallbox стартира процеса на зареждане автоматично след 60 секунди. Ако грешката продължава да е налична,
проверете зарядния кабел за външно увреждане. Ако кабелът няма увреждане, проверете автомобила и Wallbox: В такъв
случай се обърнете към местната техническа служба на Mercedes-Benz.

Представяне

Светодиодите мигват веднъж в червено, три
пъти в зелено и след това веднъж в жълто.

Описание
Грешка F9: Модулът за следене на тока е установил, че зарядният
ток превишава настроения максимален ток.

Решение: Wallbox стартира процеса на зареждане автоматично след 60 секунди. Ако грешката продължава да е налична,
проверете автомобила и Wallbox: Обърнете се към местната техническа служба на Mercedes-Benz.

Представяне

Светодиодите мигват веднъж в червено, два
пъти в зелено и след това два пъти в жълто.

Описание
Грешка F10: Мониторът на температурата е установил температура
във вътрешността на корпуса, по-висока от 80° C.

Решение: Мониторът на температурата прекъсва процеса на зареждане.
•

Процесът на зареждане ще стартира отново след 10 минути, ако температурата във вътрешността на корпуса е спаднала под 70° C.

•

Процесът на зареждане ще стартира отново веднага, когато температурата във вътрешността на корпуса спадне под
60° C.

Ако грешката се появи отново или продължително, трябва да се осигури по-добро охлаждане и/или засенчване на
Wallbox в мястото на монтажа. Ако грешката продължава да се появява, Wallbox трябва да се провери и евентуално да се
смени: Обърнете се към местната техническа служба на Mercedes-Benz.

Представяне

Светодиодите мигват веднъж в червено, веднъж в зелено и след това три пъти в жълто.

Описание
Грешка F11: Защитата във Wallbox не затваря.

Решение: Wallbox стартира процеса на зареждане автоматично след 60 секунди. Ако грешката се появи за втори път,
процесът на зареждане ще стартира отново след 10 минути. Ако грешката продължава да е налична и след това, това е
вътрешна грешка и Wallbox трябва да се смени. Изключете Wallbox (виж „Спиране и ново пускане в експлоатация на продукта“ на страница 22) и минишалтера към мрежата. Обърнете се към местната техническа служба на Mercedes-Benz.

Представяне

Светодиодите пулсират в зелено и мигват
веднъж в синьо.
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Описание
Грешка F15: Модулът за следене на тока е установил превишаване
на настроения максимален несиметричен товар и е намалил максималния заряден ток.

Решение: Процесът на зареждане все още е възможен, но с намалена мощност. Ако грешката възникне отново, вероятно автомобилът има грешка в системата за зареждане или настройката на максималния несиметричен товар трябва да се
провери. Обърнете се евентуално към местната техническа служба на Mercedes-Benz. При това следвайте указанията на
ръководството за обслужване на автомобила.

Представяне

Светодиодите пулсират в зелено и мигват
веднъж в червено.

Описание
Грешка F16: Преносът на данни към интегрирания модул за следене
на тока е нарушен. Докато трае смущението, максималния заряден
ток се ограничава на 10 A.

Решение: Процесът на зареждане все още е възможен, но с намалена мощност. Ако грешката се появи отново или
продължително, това е вътрешна грешка и Wallbox трябва да се смени. Изключете Wallbox (виж „Спиране и ново пускане в експлоатация на продукта“ на страница 22) и минишалтера към мрежата. Обърнете се към местната техническа
служба на Mercedes-Benz.

Представяне

Светодиодите пулсират в зелено и мигват
веднъж в червено.

Описание
Грешка F17: Мониторът на температурата е установил температура
във вътрешността на корпуса, по-висока от 60° C. Максималният
заряден ток се ограничава на 6 A.

Решение: Процесът на зареждане все още е възможен, но с намалена мощност. Ако грешката се появи отново или продължително, трябва да се осигури по-добро охлаждане и/или засенчване на Wallbox в мястото на монтажа. Ако грешката
продължава да се появява, Wallbox трябва да се провери и евентуално да се смени: Обърнете се към местната техническа служба на Mercedes-Benz.
ВНИМАНИЕ!
Ако при работата на Wallbox, свързан с автомобила, се появяват отново или продължително съобщения за грешки,
изключете Wallbox (виж „Спиране и ново пускане в експлоатация на продукта“ на страница 22) и се обърнете към
местната техническа служба на Mercedes-Benz. Евентуално трябва да се извърши ремонт, преди да е възможен отново процес на зареждане.

Проверка на вътрешния прекъсвач за защита
от остатъчен ток
За да се гарантира трайно сигурната експлоатация на Wallbox, функционирането на вътрешния прекъсвач за защита от
остатъчен ток трябва да се проверява ръчно веднъж на всеки шест месеца: За тази цел вътрешния прекъсвач за защита
от остатъчен ток има специален бутон, който задейства тестовата функция.
УКАЗАНИЕ!
Вътрешното разпознаване на остатъчен прав ток провежда автоматично автотест преди всеки процес на зареждане,
поради това не е необходимо да се прави ръчна проверка. В случай на грешка, светодиодното показание показва
съответен мигащ код (виж cтраница 18).
За да проверите вътрешния прекъсвач за защита от остатъчен ток, действайте както следва:
1.
2.
3.
4.

В готово за работа състояние на Wallbox, отворете предния капак на корпуса с доставения ключ.
Отворете капака на облицовката на електрониката към вътрешните устройства за защита.
Намерете бутона с отпечатък T, съотв. с надпис Test.
Натиснете бутона: Сега вътрешния прекъсвач за защита от остатъчен ток трябва да се задейства и да превключи лостчето в средно положение (свързването към електрическата мрежа е прекъснато).
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5. Изключете изцяло вътрешния прекъсвач за защита от остатъчен ток (положение 0) и след това го включете отново
като превключите лостчето нагоре, в положение I.
6. Затворете капака, поставете предния капак на корпуса и го заключете с ключа.
ОПАСНОСТ!
Ако при теста вътрешния прекъсвач за защита от остатъчен ток не се задейства (лостчето в средно положение), в никакъв случай не трябва да използвате повече тази Wallbox! Изключете Wallbox и се обърнете към местната техническа
служба на Mercedes-Benz.

Спиране и ново пускане в експлоатация на
продукта
При необходимост можете да изведете зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox от експлоатация. За да спрете Wallbox,
действайте както следва:
1. Изключете минишалтера към мрежата (връзката с електрическата мрежа се прекъсва).
2. Свалете предния капак на корпуса, отворете вътрешния капак на облицовката на електрониката и превключете лостчето на вътрешния прекъсвач за защита от остатъчен ток в положение 0 (изключен).
3. Винаги спазвайте петте правила за безопасност!
Сега с Mercedes-Benz Wallbox Home не може да се осъществи зареждане и тя може при необходимост да бъде демонтирана от квалифициран електротехник. Ако не искате да демонтирате Wallbox, окачете отново предния капак на корпуса
за горния край на задната стена и го заключете с доставения ключ.
За да пуснете отново в експлоатация Wallbox в един по-късен момент, направете следното:
1. Свалете предния капак на корпуса, отворете вътрешния капак на облицовката на електрониката и превключете лостчето на вътрешния прекъсвач за защита от остатъчен ток в положение I.
2. Затворете вътрешния капак. Окачете предния капак на корпуса към горния ръб на задната стена на корпуса и го
заключете с доставения ключ.
3. Включете минишалтера към електрическата мрежа.
Когато Wallbox е свързана с електроинсталацията, започва процесът на инициализация: След това автомобилът може да
бъде включен за зареждане, както е описано в раздел „Електрическо пускане в експлоатация“ на страница 14.

Връщане на Вашата Wallbox
Ако по време на монтажа или при последващата експлоатация Wallbox постоянно издава съобщения за грешка или не
функционира правилно, обърнете се към местната техническа служба на Mercedes-Benz. Ако грешката не може да бъде
отстранена, Wallbox трябва да се смени. За тази цел трябва да спрете Wallbox, да я демонтирате с помощта на квалифициран електротехник и да я изпратите за ремонт чрез техническата служба на Mercedes-Benz.
Освен това, трябва да попълните документа „Списък за проверка при връщане“ и да го приложите към пратката.
Внимавайте всички данни в документа да са верни и пълни и документът да бъде подписан от клиента и от монтажника.
В противен случай замяната на Wallbox не може да се осъществи.
Документът „Списък за проверка при връщане“ ще намерите на уебстраницата www.yourwallbox.de при следния
линк: www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Приложение
Технически данни
Вариант

A0009067408

Предписания

A0009067508
според IEC 61851-1 / 61439-7

Свързване към мрежата

За захранване до максимум 5 x 16 mm²

За захранване до максимум 3 x 16 mm²

Номинално напрежение

230 / 400 V

230 V

32 A, едно- или трифазен

32 A, еднофазен

Номинален ток
Номинална честота
Максимална мощност на зареждане
Съединение за зареждане
Защитни превключватели

Управление / задаване на параметри

Предпазен превключвател
Фабрична настройка на максималния заряден ток
Заземяване

50 Hz
22 kW

7,2 kW

Неподвижно закрепен заряден кабел с контакт по IEC 62196-2 тип 2, около 6 m.
Вътрешен прекъсвач за защита от остатъчен ток, тип A, 30 mA и електронно разпознаване
на остатъчния ток DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA
вътрешен RS485-интерфейс (интерфейс за външно управление на зареждането
без достъп на потребителя / монтьора)
Минишалтер с C-характеристика, номинален ток според захранването и настройките на Wallbox,
но максимум 32 A
16 A

32 A
TN-S

Температура на околната среда при работа

-30 до 50°C

Температура на съхранение

-30 до 85°C

Относителна влажност на въздуха

5 до 95% (не кондензираща)

Клас на защита

I

Категория за свръхнапрежение

III

Ниво на замърсяване

3

Измерено напрежение на изолацията (Ui)

4 kV

Измерено импулсно напрежение (Uimp)

4 kV

Измерена устойчивост спрямо импулсен ток (Ipk)

6 kA

Измерена устойчивост спрямо ток на късо (Icw)

5 kA

Условен ток при късо съединение (Icc)

6/10 kA (C-характеристика на задействане)

Измерен фактор на натоварване (RDF)

1.0

Вид на защитата на корпуса

IP 55

Устойчивост на удар

IK08

Размери (корпус)
Максимална надморска височина на монтаж

438 x 328 x 170 mm (В x Ш x Д)
≤ 2.000 m над морското равнище

Тегло на единичен продукт (нето)

около 8,5 kg

Тегло на единичен продукт (бруто)

около 10 kg
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438

Чертежи и размери
Зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home се доставя напълно монтирана и изпитана. Размерите на корпуса, както
и разстоянията между местата за винтовете при монтажа са показани на следващите чертежи.
Wallbox с интегриран заряден кабел
Изглед отпред и отстрани (всички размери са в милиметри)

328

438

170

Изглед отзад (задна стена на корпуса, всички размери са в милиметри)

328

227,7

193

193
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Разположение на контактите тип 2
PE
CP

PP

N

L1

L1

L3

L2/N

CP

CS

L2

PE

Нормативи и директиви
Зарядната станция Mercedes-Benz Wallbox Home отговаря на следните
PE нормативи и клас на защита:

PP

Общи директиви и закони

CP

Директива

Обяснение

2014/35/EU

Директива ниско напрежение

2014/30/EU

Директива за електромагнитна поносимост

2011/65/EU

Директива за ограничението на опасните вещества RoHS 2

2012/19/EU

Директива за отпадъците от електрическо и електронно оборудване

ElektroG

Закон за електрическите и електронните уреди

L1

N

L2

L3

Нормативи за безопасност на уредите
Норматив

Обяснение

IEC 61851-1: 2017 Ed. 3.0

Проводящи зарядни системи за електромобили – част 1: Общи изисквания

IEC/TS 61439-7:2014

Част 7: Комбинации от уреди, включени за определено приложение като пристанища, къмпинги, пазарища,
зарядни станции за електромобили

IEC 61000-6-2:2016

Електромагнитна поносимост (EMV) – част 6-2: Основни нормативи – устойчивост на смущения в индустриалната сфера

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010

Електромагнитна поносимост (EMV) – част 6-3: Основни нормативи – емисии на смущения в жилищни и
фирмени райони и в малки предприятия

IEC 61000-6-7:2014

Електромагнитна поносимост (EMV) – част 6-7: Основни нормативи – изисквания за устойчивост на смущения към уреди и инсталации, предвидени за системи, свързани с безопасността (функционална безопасност) в индустриални райони

IEC 61851-21-2: 2018 Ed. 1.0

Проводящи зарядни системи за електромобили – част 21 -2: Изисквания за електромагнитна поносимост
към външни системи за зареждане на електроавтомобили

Mercedes-Benz Wallbox Home| Приложение
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Вид и клас на защитата
Клас на защитата / вид защита

Обяснение
Уредът отговаря на клас на защита 1.

Вид на защитата на уреда – пълна защита срещу докосване. Защита против прах във вредни количества и

IP 55

срещу слаби струи вода под произволен ъгъл (DIN EN 60529: 2014-09)

CE-обозначение и декларация за съответствие
Mercedes-Benz Wallbox Home притежава знака СЕ Съответната декларация за съответствие може да се
свали в електронен вид от
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf.

Речник и дефиниции
По-долу са обяснени важни понятия и съкращения, които са използвани в това ръководство.
Съкращение Обяснение

Значение

DC

Direct Current

Прав ток

DC-RCM

Direct Current Residual Current Monitor

Монитор за следене на остатъчния ток

LED

Light Emitting Diode

Светодиод

MCB

Miniature Circuit Breaker

Минишалтер

NHN

Normalhöhennull

Референтна равнина за надморската височина (замества NN/Normalnull)

RCCB

Residual Current Circuit Breaker

Вътрешен прекъсвач за защита от остатъчен ток (FI-прекъсвач)

Търговски марки
Всички споменати в ръководството и евентуално запазени от трети лица търговски марки и знаци подлежат неограничено на условията на съответно валидното търговско право и авторските права на съответния регистриран собственик.
Всички използвани тук търговски марки, търговски наименования или фирмени имена са или могат да бъдат търговски
марки или запазени търговски марки на съответните собственици. Всички права, които не са изрично упоменати тук, са
запазени.
От липсата на експлицитно използвано обозначение на използвана в това ръководство търговска марка не може да се
заключи, че дадено име е свободно за използване от трети лица.

Авторско право
Copyright © 2021
Версия 1.3, MB-IM_Home-2021-04-14
Всички права запазени.
Всички данни в това ръководство могат да бъдат променяни без предварително уведомление и не представляват задължение от страна на производителя.
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Всички изображения в това ръководство могат да се различават от доставения продукт и не представляват задължение от
страна на производителя.
Производителят не носи отговорност за загуби и/или щети, възникнали от данните или от евентуална грешна информация в това ръководство.
Това ръководство не може да се възпроизвежда изцяло или частично, да се запаметява на електронен носител или да
бъде пренасяно в друга форма по електронен, електрически, механичен, оптичен, фотокопирен или звукозаписен път,
без изрично писмено разрешение.

Указания за изхвърляне
За се подобри опазването и защитата на околната среда, да се предотврати замърсяването и да
се осигури повторното използване на ценните суровини (рециклиране), Европейската комисия е
издала директива (2012/19/EU и EAG-VO), според която електрическите и електронните уреди
трябва да бъдат приемани обратно от производителя, за да се изхвърлят компетентно или да бъдат
рециклирани.
Уредите, означени с този символ не трябва да бъдат изхвърляни в несортираните битови отпадъци в рамките на Европейския съюз. Моля, информирайте се при местните власти за правилното
изхвърляне.
Материалите могат да се използват отново според тяхното означение. Чрез повторното използване, рециклирането на материалите или с други форми на оползотворяване на старите уреди, Вие
давате съществен принос за опазването на околната среда.
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Mains Connection Schemes
Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral

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

L2

L3

N

x

L1

N

1-ph 3-ph

x

Azerbaijan

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

Bahrain

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Bangladesh

50 Hz

220 / 440 V

L1

L2

L3

N

x

Bosnia an Herzegovina

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Brazil

60 Hz

220 / 440 V

L1

N

x

Cayman Islands

60 Hz

120 / 240 V

L1

L2

x

Chile

50 Hz

220 / 380 V

L1

China

50 Hz

127 / 220 V

L1

L2

x

Colombia

60 Hz

120 / 240 V

L1

L2

x

50 Hz

230 / 400 V

L1

Ecuador

60 Hz

120 / 220 V

L1

Egypt

50 Hz

220 / 380 V

L1

French Polynesia (Tahiti)

60 Hz

220 / 380 V

L1

Hong Kong

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

India

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Indonesia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Israel

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Jamaica

60 Hz

110 / 220V

L1

L2

x

Japan

50 / 60 Hz

100 / 200 V

L1

L2

x

Jordan

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Kosovo

50 Hz

230 / 400 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

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Macau

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Macedonia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Malaysia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Mauritius

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Mexico

60 Hz

127 / 220 V

L1

Montenegro

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Morocco

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

L2

L3

N

x

Eurasian Customs Union
(Belarus, Kazakhstan,

L2

L3

N

x

Russia)
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L2
L2

L3

x

N
L2

L2

x
x

x

1

Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

New Zealand

50 Hz

230 / 400 V

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral
L1

L2

L3

L1

1-ph 3-ph

N
N

x
x

Oman

50 Hz

240 / 415 V

L1

L2

L3

N

x

Pakistan

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Panama

60 Hz

120 / 240 V

L1

L2

x

Philippiness

60 Hz

220 / 380 V

L1

L2

x

Qatar

50 Hz

240 / 415 V

L1

Saudi Arabia

60 Hz

230 / 400 V

L1

Serbia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Singapore

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

South Africa

50 Hz

220 - 250 / 380 - 433 V

L1

L2

L3

N

x

South Korea

60 Hz

220 / 380 V

L1

Sri Lanka

50 Hz

230 / 400 V

L1

Taiwan

60 Hz

110 / 220 V

L1

Thailand

50 Hz

220 / 380 V

L1

Turkey

50 Hz

230 / 400 V

L2

L3

N
N

N
L2

L3

L3

L1

x

x

N
L2

L2

x

x
x

N

x

N

x

L1

L2

L3

N

x

Ukraine

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

United Arab Emirates

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Uruguay

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Vietnam

50 Hz

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

50 Hz

230 / 400 V

L1

x

"Europe
(without Norway and UK)"

Norway

L1
50 Hz

230 V

2

50 Hz

240 / 415V

L2

L3

L1
L1

UK

N

L1

N
L2

L2

x
x

N

x
N

x
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След публикуването на това ръководство за монтаж може да са направени малки технически изменения от производителя на продукта. Това може
евентуално да доведе до малки отклонения във вида на изображенията. Евентуални разлики в цветовете се дължат на отпечатването.
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