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Oluline teave
Eessõna
Käesolevas juhendis kirjeldatakse Mercedes-Benzi Wallbox Home’i mehaanilist ja elektrilist paigaldamist. Käesolevas juhendis 
kirjeldatud töösamme tohib läbi viia ainult kvalifitseeritud personal (mehaaniline paigaldus) või kvalifitseeritud elektrik (elekt-
riline paigaldus), kellel on vastav erialane haridus, teadmised ja kogemused ning kes tunneb kohaldatavaid standardeid, kes 
suudab mõista ja teostada juhendis kirjeldatud töösamme ning tuvastada võimalikke ohte.

Mercedes-Benzi Wallbox Home’i variandid saab tooteetikettide abil üheselt tuvastada: need etiketid kannavad Mercedes-Benzi 
viitenumbrit (väljaspool alumisel küljel) ning ABL tootenumbrit (sees oleva elektroonikakatte katteklapi siseküljel), ent tehnilis-
te andmete poolest on need identsed. Enne paigaldamist tagage igal juhul, et selles juhendis oleks kirjeldatud just olemasole-
vat varianti!

Käesolevas juhendis kirjeldatakse järgmisi Wallboxi variante:

Mercedes-Benzi viitenumber ABL tootenumber
A0009067408 2W22M1
A0009067508 2W72M9

Juhised käesoleva juhendi kohta
Käesolevas juhendis on dokumenteeritud sammud ja seadistused, mis on vajalikud Mercedes-Benzi Wallbox Home’i paigalda-
miseks, kasutuselevõtuks ja kasutamise peatamiseks ning vigade kõrvaldamiseks käitamise ajal. Võimalikult kiireks ja ülevaat-
likuks orienteerumiseks on käesoleva juhendi teatud tekstilõigud spetsiaalse kujundusega. 

• Kirjeldused, mis loetlevad mitmesuguseid samaväärseid suvandeid (nagu käesoleval juhul), on tähistatud loetelumärkidega.

• Kirjeldused, mis selgitavad mingi funktsiooni teostamist, on esitatud numbriloendiga ja määratlevad seega üksikute töösam-
mude järjekorra.

Lugege käesolev juhend tingimata tähelepanelikult läbi ja täitke eelkõige kõiki juhiseid ohutuse kohta, mis on käesolevas 
juhendis loetletud.

Kõik käesolevas juhendis olevad mõõtmed on näidatud millimeetrites. Kui vajalik, siis on erinevate jooniste juures ära näidatud 
ka vastav mõõtkava.

Palun arvestage sellega, et kõiki tehnilisi andmeid, spetsifikatsioone ja toote disainiomadusi võidakse muuta ilma eelneva 
etteteatamiseta.

Käesolevas juhendis olevad ohutusjuhised
Eelkõige peab järgima käesolevas juhendis järgmisel viisil tähistatud hoiatusi ja ettevaatusabinõusid. Sümbolite tähendused on 
järgmised:

OHT!
Antud sümboliga tähistatud lõigud viitavad elektripingele, mis kujutab endast ohtu elule ja tervisele: selle vastane te-
gutsemine võib põhjustada raskeid vigastusi ja surma. Toiminguid, mis on selle sümboliga tähistatud, ei tohi mingil juhul 
teostada.

ETTEVAATUST!

Antud sümboliga tähistatud lõigud viitavad muudele ohtudele, mis võivad põhjustada kahjustusi seadmele endale või teis-
tele elektrilistele tarbijatele. Toiminguid, mis on selle sümboliga tähistatud, peab teostama eriti hoolikalt.
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JUHIS!

Antud sümboliga tähistatud lõigud viitavad muule olulisele teabele ja eripäradele, mis on vajalikud usaldusväärseks käitami-
seks. Toiminguid, mis on selle sümboliga tähistatud, tuleks teostada vastavalt vajadusele.

Seadmel olevad ohutusjuhised
Korpuse parempoolsel küljel ja alumisel küljel olevatele kleebistele ning Wallboxi sees olevale elektroonikakattele on paiguta-
tud täiendavad ohutus- ja käitamisjuhised. Nende sümbolite tähendused on järgmised:

TÄHELEPANU!
Palun lugege igal juhul kõigepealt tarnekomplektis olevat Mercedes-Benzi Wallbox Home’i käsitsemisjuhendit, eelkõige 
enne oma Wallboxi korpusekatte eemaldamist.

TÄHELEPANU!

Palun lugege igal juhul kõigepealt paigaldusjuhendit (käesolevat dokumenti), enne kui eemaldate Wallboxi sisemuses oleva 
elektroonikakatte.

OHT!

Pärast korpuse avamist võib Wallboxi sisemuses ning detailidel, mida saaks puudutada, esineda ohtlikku elektripinget.

Üldised ohutusjuhised
Arvestage järgmisi punkte:

• Lugege käesolev juhend hoolikalt läbi.

• Järgige kõiki hoiatusi.

• Täitke kõiki juhiseid.

• Mercedes-Benzi Wallbox Home on saadaval erinevate riikide versioonidena. Palun kontrollige Wallboxi alumisel küljel oleva 
tooteetiketi märgistuse põhjal, kas Wallbox on saanud loa paigaldamiseks ja käitamiseks teie riigis.

• Wallboxi peab paigaldama, kohalikke eeskirju ja määrusi arvesse võttes ühendama ning käitamiseks vastu võtma kvalifitsee-
ritud elektrik.

• Mercedes-Benzi Wallbox Home on varustatud integreeritud A tüüpi rikkevoolukaitselülitiga (FI lülitiga, edaspidi nimetatud 
RCCB, vaata ka „Seletussõnastik ja definitsioonid” leheküljel 26). Käesolevas juhendis kirjeldatud Wallboxi variandid on 
täiendavalt varustatud integreeritud alalispinge (DC) rikkevoolutuvastusega, et tagada käitamise ajal maksimaalne ohutus. 
Riigipõhiseid ja kohalikke suuniseid peab siiski igal ajal järgima. Need võivad ette kirjutada teistsuguse rakendumise karak-
teristikuga (nt B tüüpi) rikkevoolukaitselüliti (RCCB).

• Paigaldamise ajal või pärast seda tuleb Wallboxi kõigile külgedele ette näha minimaalsed vahekaugused 50 cm.

• Kasutage eranditult tarvikuid, mis on Mercedes-Benzi poolt seadme jaoks ette nähtud ja pakutud.

• Ärge paigaldage seda Wallboxi voolava vee ega veejugade vahetusse lähedusse: Mercedes-Benzi Wallbox Home on kaitse-
astme IP 55 kohaselt kaitstud vee sissetungimise eest.

• Mercedes-Benzi Wallbox Home’i ei tohi paigaldada üleujutusohuga piirkondadesse.

• Mercedes-Benzi Wallbox Home’i ei tohi paigaldada plahvatusohtlikku ümbruskonda (EX piirkonda).

• Mercedes-Benzi Wallbox Home’i ei tohi kinni kleepida ega teiste esemete või materjalidega kinni katta, nii et piisav õhuring-
lus oleks igal ajal olemas.

• Korpuse peale ei tohi asetada vedelikke ega esemeid või anumaid, mis sisaldavad vedelikke.



3Mercedes-Benzi Wallbox Home| Oluline teave 

• Arvestage sellega, et sõltuvalt ühendatud sõidukist ja / või riigisisestest eeskirjadest võib olla nõutav täiendav liigpingekaitse.

• Arvestage sellega, et Mercedes-Benzi Wallbox Home’i püsivalt ühendatud laadimiskaablit ei tohi käitamisel liitmikega, adap-
terkaablitega ega muul moel pikendada.

• Arvestage sellega, et raadiosaatja käitamine Wallboxi vahetus läheduses (< 20 cm) võib põhjustada funktsiooni häireid ja 
seega tuleks seda vältida.

• Käesolev seade pole ette nähtud selleks, et seda kasutaksid isikud (kaasa arvatud lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või 
vaimsed võimed on piiratud või kelle kogemused ja / või teadmised on ebapiisavad, välja arvatud juhul, kui nad on nende 
ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või saanud temalt juhised, kuidas seadet kasutada tuleb.

• Lapsed peavad olema järelevalve all, et nad ei mängiks seadmega.

• Arvestage sellega, et Mercedes-Benzi Wallbox Home’i tohib paigaldada ja käitada maksimaalselt kuni 2 000 meetri kõrgusel 
üle meretaseme normaalnulli (NHN, NN).

Üldised tootejuhised
Käesolev Mercedes-Benzi Wallbox Home vastab tehnika viimasele tasemele ning täidab kõiki olemasolevaid ohutustehnilisi 
nõudeid, suuniseid ja standardeid. Käesolevas juhendis olevate ohutusjuhiste otstarbeks on tagada nõuetekohane ja ohutu 
paigaldamine järgnevaks käitamiseks. Käesolevas juhendis olevate ohutusjuhiste ja teiste juhiste vastane tegutsemine või 
nende eiramine võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju, raskeid vigastusi ja / või surma.

Mercedes-Benzi Wallbox Home’i peab paigaldama, kohalikke eeskirju ja määrusi arvesse võttes ühendama ning seejärel käita-
miseks vastu võtma kvalifitseeritud elektrik.

Tõrkeid, mis mõjustavad inimeste, ühendatud sõiduki või seadme enese ohutust, tohib kõrvaldada ainult volitatud elektrik.

Kui Wallboxis peaks esinema väärfunktsioone, siis lugege palun kõigepealt lõike „Veaotsing ja lahendused” leheküljel 18. 
Kui viga või tõrge esineb korduvalt ja seda ei õnnestu jätkuvalt kõrvaldada, siis pöörduge palun Mercedes-Benzi kohaliku tehni-
lise teeninduse poole.

Laske Wallboxi kasutamine peatada ja see välja vahetada kvalifitseeritud elektriku poolt või võtke ühendust Mercedes-Benzi 
kohaliku tehnilise teenindusega, juhul kui:

• korpus on mehaaniliselt kahjustada saanud,

• korpusekate on eemaldatud või seda ei saa enam korpuse külge fikseerida,

• ilmselt ei ole enam piisavat kaitset vee sisseimbumise ja / või võõrkehade vastu,

• püsivalt ühendatud laadimiskaabel on funktsiooni poolest või nähtavalt kahjustada saanud,

• Wallbox ei tööta enam nõuetekohaselt või on muul moel kahjustada saanud.

OHT!

Kui te märkate korpusel või laadimiskaablil kahjustusi, siis peate Wallboxi paigaldamise majapidamispaigaldises oleva 
eelneva juhtmekaitselüliti (edaspidi nimetatud MCB, vaata ka „Seletussõnastik ja definitsioonid” leheküljel 26) ja 
integreeritud rikkevoolukaitselüliti (RCCB) kaudu koheselt katkestama või juba paigaldatud Wallboxi kasutuselt kõrvaldama: 
Wallboxi edasine kasutamise ei ole sellisel juhul lubatud! Vahetage Wallbox välja või pöörduge Mercedes-Benzi kohalikku 
tehnilisse teenindusse!

Juhised paigaldamise kohta
Järgige Mercedes-Benzi Wallbox Home’i paigaldamisel järgmisi juhiseid:

• See seade peab olema voolutoitega ühendatud alati kaitsejuhtme kaudu. Kaitsejuhtme ühenduse loob ja seda kontrollib 
paigaldaja. Pärast paigaldamist tohib muudatusi teha ainult kvalifitseeritud elektrik.

• Järgige igal ajal selle riigi kohalikke kehtivaid ohutuseeskirju, kus te Wallboxi käitate.
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• Nõuetekohaseks käitamiseks peab Mercedes-Benzi Wallbox Home’i toiteliin olema kaitstud majapidamispaigaldises oleva 
C tüüpi karakteristikuga juhtmekaitselüliti (MCB) kaudu (nimivoolutugevus vastavalt toiteliinile ja Wallboxi seadistusele, ent 
maksimaalselt 32 A), mille järele ei ole ühendatud ühtki täiendavat tarbijat. Järgige juhtmekaitselüliti (MCB) valimisel tingi-
mata kehtivaid siseriiklikke nõudeid.

• Selleks, et Wallboxi täielikult vooluvõrgust lahutada, peab toiteliini alati katkestama eelneva juhtmekaitselüliti (MCB) ja sise-
mise rikkevoolukaitselüliti (RCCB) kaudu.

• Tagage, et seadme nimipinge ja nimivoolutugevus vastaksid kohaliku vooluvõrgu nõuetele ning et laadimisprotsessi ajal ei 
ületataks nimivõimsust.

• Wallboxi ei tuleks paigaldada piirkondadesse, kus liigub sageli inimesi. Eelkõige tuleb vältida paigaldamist piki vahekäikusid 
ja tähistatud evakuatsiooniteesid. 

• Ärge monteerige Wallboxi kunagi kitsastesse ruumitingimustesse. Eelkõige peab olema tagatud, et sõiduki saaks laadimis-
režiimiks parkida Wallboxist sobivale vahekaugusele ja ühendada ilma tõmbepingeta laadimiskaablile. Sõiduki ja Wallboxi 
vaheline vahekaugus peaks olema minimaalselt 50 cm kuni ligikaudu 5 m.

• Ärge mingil juhul tehke muudatusi Wallboxi korpusel ega sisemistes lülitustes. Selle vastane tegutsemine kujutab endast 
ohutusriski, sellega rikutakse oluliselt garantiitingimusi ja võidakse garantii viivitamatult tühistada.
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Tootetutvustus
Mercedes-Benzi Wallbox Home’i variandid valmistatakse täielikult Saksamaal ning need täidavad igal ajal kõiki kogu Euroopas 
kehtivaid elektrisõidukite laadimisrežiimi eeskirju ja standardeid vastavalt standardi IEC 61851-1 režiimile 3 – lugege selle 
kohta ka lõiku „Suunised ja standardid” leheküljel 25. Vastavalt vajadusele saab kasutaja valida variantide vahel erinevate 
laadimisvõimsustega ja püsivalt ühendatud laadimiskaabliga, millel on 2. tüüpi laadimispistik, mis on kavandatud erasektoris 
või ka poolavalikus sektoris rakendamiseks.

Kõigi meie toodete puhul on meie jaoks ülima väärtusega kasutaja ohutus. Seepärast on teie Wallbox varustatud sisemise A 
tüüpi rikkevoolukaitselülitiga (RCCB) ja integreeritud alalispinge (DC) rikkevoolutuvastusega, mis ühenduses teie majapidamis-
paigaldises olevate kaitseseadistega ja teie sõiduki kaitseseadistega kannavad hoolt tõhusa kaitse eest lühise, elektrilöögi ja 
muude käitamise ajal esinevate ohtude vastu.

Igapäevasel kasutamisel on Wallboxi väga lihtne käsitseda: Wallboxi esiküljel oleva mitmevärvilise LED näidiku kaudu on ak-
tuaalsed käitamisseisundid igal ajal hästi loetavad. Kui peaks esinema väärfunktsioon, siis saate lugeda selle põhjust spetsiifi-
lise veakoodi kaudu mitmevärviliselt LED näidikult, ilma et peaksite Wallboxi korpust avama. Pärast spetsialisti poolt teostatud 
kasutuselevõttu on Mercedes-Benzi Wallbox Home igal ajal laadimisvalmis, kusjuures laadimisprotsessile peab vajaduse korral 
andma eraldi loa integreeritud võtilüliti abil.

Lahtipakkimine ja tarnekomplekt
Mercedes-Benzi Wallbox Home tarnitakse koos erinevate tarvikkomponentidega, mida vajatakse paigaldamiseks ja nõueteko-
haseks käitamiseks. Kontrollige seepärast vahetult pärast lahtipakkimist üle, kas järgmised komponendid sisalduvad tarne-
komplektis:

Komponent Kogus Kirjeldus

Wallbox 1
Laadimisjaam, mis koosneb integreeritud elektroonikaplokiga tagakilbist, sees olevast elektroonika-
kattest ja korpusekattest

Mercedes-Benz 

WALLBOX  HHoommee
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

Lühijuhend 1 Lühijuhend, kaasa arvatud trükitud kujul ohutusjuhised

Montaažikomplekt 1
Kruvikomplekt seinamontaažiks, mis koosneb 1 x 4 puitlaastplaadikruvist ning sobivatest tüüblitest, 
võtmed võtilüliti jaoks (2 tk), katte võtmed korpusekatte lukustamiseks (1 tk), puurimisšabloon

Kui üks või mitu ülalnimetatud komponenti pärast lahtipakkimist puuduvad, siis võtke palun koheselt ühendust müügipunktiga, 
mille kaudu te Wallboxi soetasite.

Toote variandi tuvastamine
Mercedes-Benzi Wallbox Home on saadaval erinevate variantidena, mis on mehaani-
liselt ja elektriliselt erinevate kasutusprofiilide jaoks optimeeritud. 

Wallboxi alumisel küljel paikneb tooteetikett, millel on Wallboxi spetsiifiline  
Mercedes-Benzi viitenumber. Tuvastamiseks on asjakohased eelkõige mudeli nime-
tus (A 000 906 XX XX) ning selle all äranäidatud väärtused võrguühenduse jaoks 
(võrgupinge, võrgu voolutugevus, võrgusagedus).

A 000 906 74 08 / 001

IP55 IK08 3Ph ~220-240V 50Hz 32A

2W22M100001

 ~380-415V 

2018-05-30

Produced for: Mercedes-Benz AG, 
Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany

-30°C to 50°C

Produced by: ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG, 
Albert-Büttner-Straße 11, 91207 Lauf / Pegnitz, Germany
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Kui eemaldate paigaldamiseks korpusekatte, siis paikneb rikkevoolukaitselüliti  
(RCCB) katteklapi siseküljel täiendav tooteetikett, millele on alternatiivina märgitud 
ABL tootenumber. Tagage igal juhul enne paigaldamist Mercedes-Benzi viitenumbri 
või ABL tootenumbri põhjal, et käesolevas dokumendis oleks kirjeldatud just teil 
olemasoleva Wallboxi variandi paigaldamist. Käesolevas dokumendis kirjeldatud 
Wallboxi variantide loetelu ning Mercedes-Benzi viitenumbri ja ABL tootenumbri 
vahelise vastavuse leiate järgmisest tabelist.

Mercedes-Benzi 
viitenumber 

ABL 
tootenumber

Võrguühendus Variant

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

Püsivalt ühendatud laadimiskaabel vastavalt standardi IEC 62196-2 tüübile 2, ca 6 m; 
laadimisvõimsus 22 kW

A0009067508 2W72M9
230 V 50 Hz
1 x 32 A

Püsivalt ühendatud laadimiskaabel vastavalt standardi IEC 62196-2 tüübile 2, ca 6 m; 
laadimisvõimsus 7,2 kW

ETTEVAATUST!

Käesolevas juhendis nimetatud teave ja tehnilised spetsifikatsioonid käivad eranditult käesolevas juhendis nimetatud 
variantide kohta ning neid ei tohi teistele Wallboxi mudelitele üle kanda: need variandid tarnitakse vajaduse korral koos 
spetsiifiliste juhenditega.
Kui käesolevas juhendis ei ole teil olemasolevat Wallboxi varianti kirjeldatud, siis pöörduge palun Mercedes-Benzi kohaliku 
tehnilise teeninduse poole: ärge Wallboxi siis mingil juhul paigaldage, kuna muidu võib see põhjustada Wallboxi kahjustusi, 
vigastusi ja / või surma.

Mercedes-Benzi Wallbox Home’i ülesehitus
Mercedes-Benzi Wallbox Home’i ülesehitus on järgmine:

1 Korpusekate

Mahavõetav väline plastmassist kate Wallboxi korpuse tagakilbi külge riputusaasa abil kinnitamiseks (ülemine serv) ja lukustus-
poldi abil lukustamiseks (alumine serv)

2 Elektroonikakate

Sees olev kate elektroonikamooduli jaoks koos integreeritud katteklapiga manuaalse juurdepääsu tarbeks rikkevoolukaitselüli-
tile (RCCB)

3 Korpuse tagakilp

Korpus koos integreeritud elektroonikamooduli ning püsivalt paigaldatud laadimiskaabliga, millel on 2. tüüpi laadimispistik ja 
laadimispistiku kinnitus

2W220100001
2W22M100001

 2W22M1
 ~220-240V 50Hz 32A
 ~380-415V 2018-05-30

IEC 61439-7 ACSEV
IEC 61851-1

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

-30°C to 50°C, IP55 IK08

1 2 3
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Korpusekatte detailvaade

4 Plastlapats ja juhikud

Plastlapats on kasutusel korpusekatte riputamiseks korpuse tagakilbi külge. Mõlemad juhttihvtid tagavad korpusekatte kor-
rektse vertikaalse väljarihtimise.

5 LED piirkond

Korpusekatte selles piirkonnas paikneb mitmevärviline LED näidik.

6 Luku kinnitus

Luku kinnitus on kasutusel korpusekatte lukustamiseks korpuse tagakilbi lukustuspoldi abil.

Elektroonikakatte detailvaade

7 Ava kinnituspoldi M4 jaoks

Selle ava kaudu fikseeritakse elektroonikakate kinnituspoldi (M4 x 10) abil korpuse tagakilbi külge.

8 Rikkevoolukaitselüliti (RCCB) katteklapp

See katteklapp võimaldab juurdepääsu Wallboxis olevale rikkevoolukaitselülitile (RCCB).

9 Lääts mitmevärvilise LED näidiku jaoks

Selle läätse kaudu visualiseeritakse mitmevärviline LED näidikut.

Eestvaade Tagantvaade

4

5

6

Eestvaade

7

8

9
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Korpuse tagakilbi detailvaade

0 Kinnitus korpusekatte jaoks

Sellesse kinnitusse riputatakse korpusekatte plastlapats 4.

q Läbiviigupuksid andmejuhtmete jaoks

Need läbiviigupuksid sulgevad korpuse tagakilbi ühenduspiirkonnas olevad andmejuhtmete jaoks mõeldud avad. Andmejuht-
mete ühendamine on võimalik näiteks ühenduses Mercedes-Benzi Wallbox Advanced seadmega. Juhised ühendamiseks  
võtke Mercedes-Benzi Wallbox Advanced seadme paigaldusjuhendist, mille leiate järgmiselt lingilt:  
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Läbiviigupuks elektrilise toiteliini jaoks

See läbiviigupuks sulgeb korpuse tagakilbi ühenduspiirkonnas oleva elektrilise toiteliini jaoks mõeldud ava.

e Rikkevoolukaitselüliti (RCCB)

Rikkevoolukaitselüliti (RCCB) ja selle kõrval olevad PE klemmid on kasutusel elektrilise toiteliini ühendamiseks.

r Ava pöördkodeerimislüliti jaoks

See ava võimaldab juurdepääsu pöördkodeerimislülitile maksimaalse laadimisvoolu seadistamiseks ning seadistus- ja testrežii-
mi aktiveerimiseks (vaata lehekülg 21).

t Ava LED näidiku jaoks

Selle ava kaudu visualiseeritakse mitmevärvilist LED näidikut.

y Lukustuspolt korpusekatte jaoks

See lukustuspolt on kasutusel korpusekatte lukustamiseks. Juurdekuuluv katte võti sisaldub tarnekomplektis.

u Kruvikinnitused

Mõlema kinnituse abil riputatakse korpuse tagakilp montaažiasendisse.

i Kaablijuhik

See kaablijuhik on ette nähtud krohvi peale paigaldatud toiteliini jaoks.

o Avad keermesliideste jaoks 

Nende avade kaudu fikseeritakse eelnevalt kruvikinnitustesse u riputatud korpuse tagakilp kahe kruvi abil montaažiasendisse.

TagantvaadeEestvaade

o

w

e

u

i
t

y

r

0

q
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Ettevalmistamine, paigaldamine ja 
kasutuselevõtt
Üldised nõuded montaažikohale
Mercedes-Benzi Wallbox Home on elektrotehniline seade ning seetõttu kohalduvad sellele teatud nõuded sise- ja välispiirkon-
da paigaldamiseks. Montaažikoha valimisel peate arvestama järgmiste punktidega:

• Võtke arvesse kõiki kohalikke eeskirju elektripaigaldiste kohta, nt tulekahjude ennetamise ning õnnetuste vältimise kohta.

• Wallbox peab olema monteeritud seda käsitsema volitatud isikute jaoks vabalt ligipääsetavana.

• Lisaks tuleb Wallboxi ees ette näha parkimiskoht, nii et sõidukil olev laadimisühendus oleks 
Wallboxi püsivalt ühendatud laadimiskaabliga kergesti kättesaadav.

• Montaaži kõrguseks soovitatakse 120 kuni 140 cm pikkust vahekaugust põrandast kuni 
seadme alumise servani: seda soovitust võib sõltuvalt kohalikest oludest ka ülespoole või 
allapoole muuta. Montaažiasendis peab olema tagatud piisav õhuringlus, nii et Wallbox oleks 
laadimisrežiimil jahutatud: järgige alati lubatud käitamistemperatuure (vaata jaotist „Tehnili-
sed andmed” leheküljel 23).

• Wallboxi ohutuks käitamiseks peab kõigil külgedel ümber korpuse kinni pidama minimaalse-
test vahekaugustest 50 cm. 

• Montaažipind peab olema tasase aluspinnaga, mis annaks piisava tugevuse Wallboxi mon-
taažiks.

• Mercedes-Benzi Wallbox Home’i jaoks nõutavaks montaažipinnaks on vähemalt 440 x 330 mm 
(K x L). Wallboxi korpuse tagakülg peab kogu oma pinnaga toetuma montaažipinna peale. 

• Mercedes-Benzi Wallbox Home on põhimõtteliselt kavandatud käitamiseks kõrgetel ümbrus-
konna temperatuuridel. Ent siiski peab igal juhul tagama, et maksimaalselt lubatud käitamis-
temperatuuri ei ületataks väliste mõjude, nagu näiteks otsese päikesekiirguse vms tõttu.

• Wallbox täidab nõuded montaažiks välitingimustesse. Et minimeerida ilmastikumõjudest tingitud mustumist, soovitatakse 
Wallbox välipiirkonnas monteerida varikatusega asukohtadesse. 

Nõuded elektrilisele toiteliinile
Mercedes-Benzi Wallbox Home’i elektrotehniliseks ühendamiseks tuleb igal juhul järgida järgmisi nõudeid:

• Kehtivad kõik nõuded madalpingeseadiste rajamiseks standardite IEC 60364-1 ja IEC 60364-5-52 kohaselt.

• Mudel A0009067408 on ette nähtud ühendamiseks ning käitamiseks nimipingel 230 V (faas-null, 1-faasiline) või 400 V 
(faas-faas, 3-faasiline) ja 50 Hz. Wallboxi variant A0009067508 on kavandatud ühendamiseks ning käitamiseks nimipingel 
230 V (faas-null, 1-faasiline) ja 50 Hz.

• Paigalduskohas peab vastavalt standardile HD 60364-7-722:2012 olema olemas piisavalt dimensioneeritud ühendus voolu-
võrguga: see ühendus peab olema ette nähtud eranditult Wallboxi jaoks ja ei tohi varustada teisi elektrilisi tarbijaid.

• Vajaduse korral peab paigaldama eraldi toiteliini, mis oleks ette nähtud üksnes Wallboxiga ühendamiseks ning vastaks juht-
mete paigutamise ja hoonetehnika üldistele nõuetele. 

mini-
maalselt 
50 cm

120 kuni 
140 cm
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• Vastavalt soovitud ühendusvõimsusele peab Wallboxi paigalduse enne kasutuselevõttu kohaliku elektrivõrguettevõtte juures 
registreerima või selle poolt kasutusloa saama. Järgige selleks oma elektrivõrguettevõtte kohalikke eeskirju.

• Juhtme ristlõike peab kohandama vastavalt soovitud ühendusvõimsusele ja muudele  
aspektidele (nagu näiteks juhtme pikkusele, juhtme materjalile, paigaldusmeetodile jne). 
Wallboxi sees olevad ühendusklemmid on kavandatud juhtme ristlõike jaoks 1,5 mm2 kuni 
16 mm2.

• Toiteliini võib paigaldada oma äranägemise järgi krohvi alla või peale. Krohvi peale pai-
galdatud toiteliini jaoks on korpus varustatud tagaküljel oleva kaablijuhikuga, mille kaudu 
saab kaabli juhtida korpuse tagakilbi ühenduspiirkonda.

• Wallboxi toiteliin peab alati olema kaitstud omaette juhtmekaitselüliti (MCB) kaudu 
(nimivoolutugevus vastavalt toiteliinile ja Wallboxi seadistusele, ent maksimaalselt 32 A). 
Järgige juhtmekaitselüliti (MCB) valimisel tingimata kehtivaid siseriiklikke nõudeid.

• Kui soovite Wallboxi kasutusest kõrvaldada, siis viige majapidamispaigaldises olev eelnev 
juhtmekaitselüliti (MCB) ning integreeritud rikkevoolukaitselüliti (RCCB) asendisse 0 
(Off / välja).

• Tagage igal juhul, et käesolevas juhendis nimetatud nõuetest paigaldamise kohta kinni peetaks. Nende vastane tegutsemine 
või nende eiramine võib põhjustada elektrilöögi tõttu raskeid vigastusi kuni surmani välja. Lisaks pole nimetatud juhiste 
rikkumise korral võimalik tagada Wallboxi nõuetekohast käitamist.

JUHIS!
Selleks, et saavutada Wallboxi maksimaalset laadimisvõimsust, peab Wallboxi toiteliini dimensioneerima ja paigaldama 
32 A jaoks. Peale selle peab maksimaalse laadimisvoolu (vaata „Seadistus- ja testrežiim” leheküljel 15) seadistuse 
kohandama 32 A peale. Maksimaalse laadimisvoolu tehaseseadistuseks on variandi A0009067408 puhul 16 A ja variandi 
A0009067508 puhul 32 A.

JUHIS!

Erinevates riikides võivad ülalpool nimetatud nõuded kohalikku vooluvõrku ühendamise tingimuste kohta olla erinevad. 
Sellisel juhul peab Wallboxi ühendama paigaldusriigi vastava ühendusviisi kohaselt. Ülevaate riigipõhistest ühendusviisidest 
leiate käesoleva juhendi lehekülg 28 või veebilehel www.yourwallbox.de järgmise lingi alt:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Mehaaniline ja elektriline paigaldamine
Seejärel, kui olete Wallboxi montaažikoha kindlaks määranud, võite alustada kõigepealt mehaanilise paigaldamisega. Montaažiks 
vajate te järgmisi komponente:

• Trellpuur või akuga kruvikeeraja (ei sisaldu tarnekomplektis)

• Puur Ø 8 mm vastava montaaži aluspinna jaoks (ei sisaldu tarnekomplektis)

• Puurimisšabloon juhendis kirjeldatud Wallboxi variantide jaoks (sisaldub tarnekomplektis)

• Kruvikeeraja koos Torx otsikutega (TX20, TX30) (ei sisaldu tarnekomplektis)

• VDE (Saksa Elektrotehnikute Liidu) ristkruvikeeraja (tera paksus ja pikkus: 0,5 x 2,5 mm, soovitatud 80 mm) (ei sisaldu 
tarnekomplektis)

• Lõiketera läbiviigupuksi sisselõikamiseks elektrilise toiteliini jaoks (ei sisaldu tarnekomplektis)

• Neli puitlaastplaadikruvi 6 x 60 korpuse tagakilbi kinnitamiseks (sisalduvad tarnekomplektis)

• Kui on vajalikud: montaaži aluspinna jaoks sobivad tüüblid (sisalduvad tarnekomplektis: nailontüüblid, 8 x 40)

• Vajaduse korral vesilood (ei sisaldu tarnekomplektis)
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OHT!

Järgige igal juhul 5 ohutusreeglit:
1. Lülitage välja
2. Tõkestage uuesti sisselülitamise vastu
3. Tehke kindlaks pinge puudumine
4. Maandage ja lühistage
5. Katke naabruskonnas asuvad, pinge all olevad detailid kinni või varustage need piirdega
Deaktiveerige igal juhul majapidamise jaotuskapis olev juhtmekaitselüliti (MCB) ning integreeritud rikkevoolukaitselüliti 
(RCCB), enne kui te paigaldamisega alustate. Lisaks tagage, et juhtmekaitselülitit (MCB) ja rikkevoolukaitselülitit (RCCB) ei 
saaks paigaldamise ajal uuesti sisse lülitada. Vastasel juhul püsib elektrilöögi tõttu raskete vigastuste oht kuni surmani välja!

Wallboxi paigaldamiseks toimige järgneval viisil:

1. Tagage, et soovitud montaažiasendis oleks olemas piisavalt dimensioneeritud toiteliin. Vastasel juhul tuleb toiteliin paigaldada.

2. Rihtige puurimisšabloon montaažipinnal vertikaalselt välja: vajaduse korral 
kasutage vesiloodi. Märkige puuravad šablooni abil ära.

3. Puurige äramärgitud montaažiavad sisse (Ø 8 mm). Sõltuvalt montaaži 
aluspinnast kasutage paigalduskruvide jaoks kaasapandud tüübleid.

4. Keerake kaks neljast kaasapandud puitlaastplaadikruvist 6 x 60 kruvikeera-
jaga TX30 seinast 4 mm vahekaugusel mõlemasse ülemisse puuravasse.

5. Pange Wallbox tööpinnale kõrvale ja avage kaasapandud katte võtme abil 
korpuse tagakilbi alumisel serval olev lukustuspolt. Pöörake seejärel kate 
üles ja võtke see maha. 
 
Märkus: kaitske korpusekatet kriimustamise ja muude väliste kahjustuste 
eest. Eemaldage katte kaitsekile viimase montaažisammuna alles vahetult 
enne paigaldamise lõpetamist.
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6. Päästke kruvikeerajaga TX20 lahti Wallboxi ülemises piirkonnas olev M4 
polt, millega sisemine elektroonikakate on korpuse tagakilbile kinnitatud, 
ning võtke elektroonikakate maha. Säilitage polti kindlas kohas.

7. Tehke sisselõige suurima läbiviigupuksi w membraani: juhtige nüüd toite-
liin selle ava kaudu sisse. 
 
Märkus: mõlemat väiksemat, läbiviigupuksidega suletud ava q vajatakse 
sidestamiseks välise laadimise juhtseadme külge, nagu nt Mercedes-Benzi 
Wallbox Advanced seadme kaudu. Juhised ühendamiseks võtke  
Mercedes-Benzi Wallbox Advanced seadme paigaldusjuhendist, mille  
leiate järgmiselt lingilt: 
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Riputage Wallboxi korpuse tagakilp montaažiasendisse üles. Korpuse 
tagakilp on tagaküljel olevas ülemises piirkonnas selleks varustatud kahe 
integreeritud kruvikinnitusega u sammu 4 käigus monteeritud poltide 
jaoks. Mercedes-Benzi Wallbox Home on nüüd montaažiasendis esialgselt 
fikseeritud.

9. Fikseerige korpuse tagakilp, kruvides kaks ülejäänud tarnekomplektist 
pärit puitlaastplaadikruvi läbi korpuse tagakilbi alumises piirkonnas oleva 
mõlema ava o kruvikeerajaga TX30 sammu 3 käigus paigaldatud tüüb-
litesse. Mercedes-Benzi Wallbox Home on nüüd püsivalt montaažipinnale 
monteeritud.

10. Painduvate juhtmetega toiteliini puhul tagage, et isoleeritud traadid (soovi-
tatud 12 mm) oleksid varustatud traadiotsikutega. Päästke lahti integreeri-
tud rikkevoolukaitselüliti (RCCB) ühendusklemmid, juhtige traadid vasta-
vatesse klemmidesse ja keerake toiteliin kinni pöördemomendiga 2,5 kuni 
3 Nm. Klemmide paigutus on esitatud järgmisel joonisel ja tabelis. 
Pidage klemmi L1 kinnikeeramisel igal juhul silmas tehase poolt juba ühen-
datud juhtme korrektset istu! 
Rakendage tööle PE klemmi vedrumehhanism ja fikseerige siinkohal toite-
liini kaitsejuhe.
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3-faasilise variandi A0009067408 puhul ühendatakse toiteliin järgneval viisil:

Tähistus Traadi värv Ühenduse tähistus

Voolujuhtiv juhe, faas 1 Pruun 5 (L1)

Voolujuhtiv juhe, faas 2 Must 3 (L2)

Voolujuhtiv juhe, faas 3 Hall 1 (L3)

Neutraaljuhe Sinine N

Kaitsejuhe Roheline-kollane PE

1-faasilise variandi A0009067508 puhul ühendatakse toiteliin järgneval viisil:

Tähistus Traadi värv Ühenduse tähistus

Voolujuhtiv juhe Pruun 5 (L1)

Neutraaljuhe Sinine N

Kaitsejuhe Roheline-kollane PE

OHT!

Palun arvestage sellega, et teie Wallboxi elektroonika saab kahjustada, juhul kui ühendate suurema kui 250 V pinge voolu-
juhtiva juhtme L1 ja neutraaljuhtme vahele.

JUHIS!

3-faasilist varianti A0009067408 saab soovi korral ühendada ja käitada ka ühefaasilisena klemmile 2 (L1): ent sellisel juhul 
ei saavutata Wallboxi jaoks äranäidatud nimivõimsust.
Toitevõrgu ebasümmeetrilise koormuse korral järgige kehtivaid kohalikke tehnilisi ühendustingimusi. Mercedes-Benzi 
Wallbox Home on varustatud sümmeetria järelevalve funktsiooniga, mille saab aktiveerida pöördkodeerimislüliti kaudu. 
Täiendavat teavet selle kohta leiate lõigust „Seadistus- ja testrežiim” leheküljel 15.

JUHIS!

Erinevates riikides võivad käesolevas juhendis nimetatud nõuded kohalikku vooluvõrku ühendamise tingimuste kohta olla 
erinevad. Sellisel juhul peab Wallboxi ühendama paigaldusriigi vastava ühendusviisi kohaselt. Ülevaate riigipõhistest ühen-
dusviisidest leiate käesolevas juhendis lehekülg 28 või veebilehel www.yourwallbox.de järgmise lingi alt: 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

PEL1L2L3 N
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JUHIS!

Mercedes-Benzi Wallbox Home on tehasest eelseadistatud maksimaalsele laadimisvoolule 16 A (variant A0009067408) 
või 32 A (variant A0009067508). Kui majapidamispaigaldise või toiteliini kaudu käsutuses olev laadimisvool kaldub sellest 
eelseadistusest kõrvale, siis peate te laadimisvoolu seadistust Wallboxis vastavalt kohandama, enne kui monteerite uuesti 
elektroonikakatte ja Wallboxi seejärel kasutusele võtate: seda toimingut on kirjeldatud lõigus „Seadistus- ja testrežiim” 
leheküljel 15 jj.
Arvestage sellega, et tooteetiketil äranäidatud ja püsivaras konfigureeritud nimivoolutugevust ei tohi mingil juhul ületada.

11. Pange elektroonikakate uuesti korpuse tagakilbi peale ja keerake see 
juurdekuuluva M4 x 10 poldi abil kinni.

12. Riputage korpusekate korpuse tagakilbi ülemisel serval sisse ja lukusta-
ge see kaasapandud katte võtme abil. 
 
Märkus: enne kui te korpusekatte uuesti monteerite, peate Mercedes-Benzi 
Wallbox Home’i elektriliselt kasutusele võtma – lugege selle kohta järg-
mist lõiku.

Elektriline kasutuselevõtt
Pärast mehaanilist paigaldamist ja elektrilist ühendamist peate te kindlaks tegema, kas Mercedes-Benzi Wallbox Home’i funkt-
sioon on käitamiseks korrektne, või kõrvaldama võimalikud vead.

Mercedes-Benzi Wallbox Home’i kasutuselevõtuks toimige järgmisel viisil:

1. Lülitage sisse majapidamise jaotuskapis olev eelnev juhtmekaitselüliti (MCB).
2. Avage sisemise elektroonikakatte teenindusluuk 8 ja lülitage täiendavalt sisse sisemine rikkevoolukaitselüliti (RCCB) 

(luuakse Wallboxi ühendus vooluvõrguga).
Kui Wallbox on vooluvõrguga ühendatud, siis algab selle initsialiseerimise protsess: seejuures viiakse läbi sisemise elektrooni-
ka kontroll, et tagada korrektne funktsionaalsus. 

Seda protsessi dokumenteeritakse Mercedes-Benzi Wallbox Home’i esiküljel oleva LED näidiku kaudu järgmisel viisil. 

LED visualiseering Kirjeldus

LED vilgub üks kord valgelt...

...ja pulseerib seejärel siniselt.

Sõiduki saab nüüd laadimisprotsessiks ühendada. Laadimisprotsessi käitamist või lõpetamist on kirjeldatud kaasapandud lühi-
juhendis ning Mercedes-Benzi Wallbox Home’i üksikasjalikus käsitsemisjuhendis: üksikasjaliku käsitsemisjuhendi saate te alla 
laadida veebilehelt www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/. Lisaks järgige sõiduki käsitsemisjuhendit, 
mida Wallboxi abil laadima hakatakse.

Seejärel, kui Mercedes-Benzi Wallbox Home on nõuetekohaselt kasutusele võetud, pange korpusekate kohale ja lukustage 
see: seda protsessi on kaugemal eespool kirjeldatud sammus 12.
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JUHIS!
Elektrilise kasutuselevõtu lõpetamiseks peab kontrollima Wallboxi toiteliini maksimaalse voolutugevuse seadistust ja seda 
vajaduse korral Wallboxis oleva pöördkodeerimislüliti kaudu kohandama. Selleks, et Wallboxi funktsiooni lõplikult kontrolli-
da, peab testrežiimis üle kontrollima Wallboxi kontaktori korrektse funktsiooni. Testrežiimi on kirjeldatud järgmises lõigus.

Seadistus- ja testrežiim
Kui kasutuselevõtu puhul ja hilisemal käitamisel pole teie käsutuses sõidukit, siis saate kontrollida Mercedes-Benzi Wallbox 
Home’i funktsiooni (kontaktorit, CP ja jääkvoolu seadme – RCD rakendumist) testrežiimis. Lisaks saate seadistusrežiimis muu-
ta sisemise pöördkodeerimislüliti kaudu Mercedes-Benzi Wallbox Home’i maksimaalse laadimisvoolu tehaseseadistust, juhul 
kui majapidamispaigaldise kaudu käsutuses olev laadimisvool sellest eelseadistusest kõrvale kaldub. Siiski ei tohi mingil juhul 
ületada tooteetiketil äranäidatud nimivoolutugevust.

Mercedes-Benzi Wallbox Home’i elektroonikamoodul võimaldab 
vasakpoolsel küljel oleva ava kaudu juurdepääsu pöördkodeeri-
mislülitile, mis on tehasest seadistatud asendisse 0.

Test- ja seadistusrežiimi jaoks võite seadistada pöördkodeeri-
mislüliti VDE (Saksa Elektrotehnikute Liidu) ristkruvikeeraja (0,5 
x 2,5 mm) abil ühele nendest väärtustest, mis on näidatud ava 
ümber oleva katte peal. Väärtuste selgituse leiate lõigus „Pöörd-
kodeerimislüliti seadistused” leheküljel 17.

Selleks, et pöördkodeerimislüliti kaudu seadistusi ette võtta, 
peate te demonteerima Wallboxi korpusekatte ning sõltuvalt vas-
tavast töösammust sisemise elektroonikakatte eemaldama või 
uuesti kohale panema (vaata kirjeldatud samme 5 ja 6 lehekülg 
11 lõigus „Mehaaniline ja elektriline paigaldamine”). 

OHT!

Pärast elektroonikakatte eemaldamist võib Wallboxi sisemuses ning detailidel, mida saaksite puudutada, esineda ohtlikku 
elektripinget. Enne kui te seadistus- ja testrežiimis jätkate, lülitage IGAL JUHUL kõigepealt välja majapidamispaigaldises 
olev juhtmekaitselüliti (MCB) ja Wallboxi sisemine rikkevoolukaitselüliti (RCCB).
Järgige igal juhul 5 ohutusreeglit:
1. Lülitage välja
2. Tõkestage uuesti sisselülitamise vastu
3. Tehke kindlaks pinge puudumine
4. Maandage ja lühistage
5. Katke naabruskonnas asuvad, pinge all olevad detailid kinni või varustage need piirdega
Vastasel juhul püsib elektrilöögi tõttu raskete vigastuste oht kuni surmani välja!

Testrežiim

Mercedes-Benzi Wallbox Home’i funktsiooni kontrollimiseks testrežiimis toimige järgneval viisil:

Töösamm LED tulede olek

1. Lülitage Wallboxi voolutoide eelneva juhtmekaitselüliti (MCB) ja sisemise rikkevoolukait-
selüliti (RCCB) kaudu välja.

2. Eemaldage sisemine elektroonikakate. Seadistage pöördkodeerimislüliti asendisse E 
(vaata tabelit lehekülg 17).

3. Monteerige sisemine elektroonikakate. Lülitage Wallboxi voolutoide sisemise rikkevoolu-
kaitselüliti (RCCB) ja eelneva juhtmekaitselüliti (MCB) kaudu sisse. 

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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Töösamm LED tulede olek

4. Wallbox käivitub nüüd testrežiimis. Voolutugevus on testrežiimis piiratud 6 A peale. 

5. Wallbox viib kõigepealt läbi sisemise enesekontrollitesti.

• Kui enesekontrollitestis tekib viga, siis väljastab LED veateate F2: lugege selle kohta 
kirjeldust lehekülg 19.

• Kui enesekontrollitest viga ei väljasta, siis jätkake sammuga 6.

OHT!

Testrežiimis esineb Wallboxi laadimiskontaktidel ohtlikku elektripinget, mis kujutab endast ohtu elule ja tervisele: ärge neid 
kontakte mingil juhul puudutage ja olge järgnevate toimingute puhul äärmiselt ettevaatlik. Vastasel juhul püsib elektrilöögi 
tõttu raskete vigastuste oht kuni surmani välja!

Töösamm LED tulede olek

6. Testrežiimis saate te 120 sekundiks laadimispistikul ette võtta pingete mõõtmise (vaata 
„Kontaktide paigutus, tüüp 2” leheküljel 25). Lisaks on võimalik signaali mõõtmine CP 
kontaktil (sagedus ja käidutsükkel, mõõtmine PE vastu). Pärast 120 sekundi möödumist 
laadimisfunktsioon tõkestatakse ja rakendub integreeritud rikkevoolukaitselüliti (RCCB).

 

7. Testrežiimi lõpetamiseks lülitage Wallboxi voolutoide eelneva juhtmekaitselüliti (MCB) 
kaudu välja ja viige rikkevoolukaitselüliti (RCCB) asendisse 0. 

8. Eemaldage sisemine elektroonikakate. Seadistage pöördkodeerimislüliti asendisse 0 või 
F (vastavalt tavapärase laadimisrežiimi tehaseseadistusse) või mõnda teise asendisse, 
kui te tahate käitada Wallboxi tehaseseadistusest kõrvalekalduva laadimisvooluga (vaata 
järgmisel leheküljel olevat tabelit).

9. Monteerige sisemine elektroonikakate. Viige rikkevoolukaitselüliti (RCCB) asendisse I. 
Monteerige ja lukustage korpusekate. 

10. Lülitage Wallboxi voolutoide majapidamispaigaldises oleva eelneva juhtmekaitselüliti 
(MCB) kaudu sisse. 

11. Wallbox laeb initsialiseerimise ajal pöördkodeerimislüliti seadistuse ja töötab seejärel  
seal seadistatud laadimisvooluga.

Seadistusrežiim

Mercedes-Benzi Wallbox Home’i maksimaalse laadimisvoolu seadistuste muutmiseks seadistusrežiimis toimige järgneval viisil:

Töösamm LED tulede olek

1. Lülitage Wallboxi voolutoide eelneva juhtmekaitselüliti (MCB) ja sisemise rikkevoolukait-
selüliti (RCCB) kaudu välja. 

2. Eemaldage sisemine elektroonikakate. Valige soovitud voolutugevus, viies pöördkodeeri-
mislüliti selle juurde kuuluvasse asendisse (vaata järgmisel leheküljel olevat tabelit).

3. Monteerige sisemine elektroonikakate. Viige rikkevoolukaitselüliti (RCCB) asendisse I. 
Monteerige ja lukustage korpusekate.

4. Lülitage Wallboxi voolutoide majapidamispaigaldises oleva eelneva juhtmekaitselüliti 
(MCB) kaudu sisse. 

5. Wallbox laeb initsialiseerimise ajal pöördkodeerimislüliti seadistuse ja töötab seejärel  
seal seadistatud laadimisvooluga.

120 sekundit
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Pöördkodeerimislüliti seadistused

Pöördkodeerimislüliti kaudu saab ette võtta järgmisi seadistusi:

Asend Funktsiooni kirjeldus Selgitus
0 Normaalrežiim Tehaseseadistus

1

Maksimaalse laadimisvoolu  
seadistamine

  8 A

2 10 A

3 13 A

4 16 A

5 20 A

6 20 A koos mittesümmeetrilise koormuse tuvastusega 16 A

7 30 A

8 30 A koos mittesümmeetrilise koormuse tuvastusega 16 A

9 30 A koos mittesümmeetrilise koormuse tuvastusega 20 A

A 32 A

B 32 A koos mittesümmeetrilise koormuse tuvastusega 16 A

C 32 A koos mittesümmeetrilise koormuse tuvastusega 20 A

D Funktsioon puudub -

E Testrežiim
Võimalik on võrgupinge mõõtmine (sisselülitatud kontaktoriga) ning kommunikatsiooni (CP) mõõtmine 
laadimiskontaktidel, et kontrollida funktsiooni ilma sõidukita

F Tavarežiim Tehaseseadistus
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Veaotsing ja lahendused
Kui Mercedes-Benzi Wallbox Home’i käitamisel peaks tekkima tõrge, siis näidatakse seda korpusekatte alumises piirkonnas 
oleva mitmevärvilise LED näidiku kaudu. Visualiseerimiseks võib LED...

...erinevates värvides vilkuda

...erinevates värvides pulseerida ja vilkuda

Järgmises peatükis kirjeldatakse, kuidas saate tõrkeid ja veaseisundeid tuvastada ning milliseid meetmeid nende kõrvaldami-
seks tarvitusele võtta.

Käitamistõrked ja lahendused
Ohutuks käitamiseks peab Mercedes-Benzi Wallbox Home olema majapidamispaigaldises oleva juhtmekaitselüliti (MCB) ja 
integreeritud rikkevoolukaitselüliti (RCCB) kaudu kaitstud. Selleks, et veajuhtumi korral sobivad meetmed tarvitusele võtta ja käi-
tamist taastada, peate te kõigepealt üheselt kindlaks tegema, millist liiki tõrkega on tegemist. Esineda võivad järgmised tõrked:

Tõrge Võimalik põhjus Lahendusettepanek

LED tulel puudub funktsioon.

Wallbox pole pingega 
varustatud.

Voolutoide on katkenud: kontrollige üle eelnev juhtmekaitselüliti (MCB) ja sisemine rikkevoolukaitselü-
liti (RCCB) ning vajaduse korral lülitage see (need) uuesti sisse. Kui viga esineb korduvalt või pidevalt, 
siis võtke ühendust Mercedes-Benzi kohaliku tehnilise teenindusega.

Wallbox pole ühendatud 
paigaldusriigi vastava ühen-
dusviisi kohaselt.

Kontrollige oma Wallboxi ühendusviis üle riigipõhiste ühendusviiside ülevaate abil, mille leiate käesole-
vast juhendist lehekülg 28 või veebisaidilt www.yourwallbox.de järgmise lingi alt:  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
Vajaduse korral muutke ühendusviisi kooskõlas selle ülevaatega.

Tegemist on Wallboxi sisemi-
se veaga.

Wallboxi peab välja vahetama. Pöörduge sellisel juhul Mercedes-Benzi kohaliku tehnilise teeninduse 
poole.

Elektrisõidukit ei tuvastata.
Laadimiskaabel ei ole sõidu-
kil korrektselt sisse pistetud.

Eemaldage sõidukil olev laadimispistik ja pistke see uuesti sisse: juhul kui viga jätkuvalt püsib, siis 
kontrollige üle, ega laadimiskaablil ei ole kahjustusi, ja võtke ühendust Mercedes-Benzi kohaliku 
tehnilise teenindusega.

LED näitab veateadet.
Mercedes-Benzi Wallbox 
Home on tuvastanud vea.

Täiendavat teavet veateadete kohta leiate te järgmisest lõigust. Käivitage laadimisprotsess uuesti:  
kui viga esineb korduvalt või pidevalt, siis peatage Wallboxi kasutamine (vaata „Toote kasutamise 
peatamine ja uuesti kasutuselevõtt” leheküljel 22) ja lülitage eelnev juhtmekaitselüliti (MCB) välja. 
Võtke ühendust Mercedes-Benzi kohaliku tehnilise teenindusega.

JUHIS!
Kui tegemist on defektiga Wallboxi elektrilises toiteliinis, siis peatage Wallboxi kasutamine (vaata „Toote kasutamise peatamine 
ja uuesti kasutuselevõtt” leheküljel 22) ja lülitage eelnev juhtmekaitselüliti (MCB) välja. Võtke ühendust Mercedes-Benzi 
kohaliku tehnilise teeninduse või oma paigaldusteenuste osutajaga.

Veaseisundid ja lahendused
Veaseisundite visualiseerimiseks vilgub LED spetsiifilise mustri järgi, mis jooksvalt kordub. Optilise visualiseeringu ja vigade 
vahelise vastavuse leiate järgmisest loendist:

Visualiseering Kirjeldus

Viga F1: Wallboxis olev kontaktor ei avane.LED vilgub üks kord punaselt ja seejärel neli 
korda roheliselt.
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Lahendus: Wallbox lülitab Wallboxis oleva rikkevoolukaitselüliti (RCCB) 20 sekundit pärast vea tuvastamist välja. Lülitage voo-
lutoide Wallboxis oleva rikkevoolukaitselüliti (RCCB) kaudu uuesti sisse (vaata „Sisemise rikkevoolukaitselüliti (RCCB) kontrolli-
mine” leheküljel 21). 

Kui viga esineb jätkuvalt, siis on tegemist sisemise veaga ja Wallboxi peab välja vahetama. Peatage Wallboxi kasutamine (vaata 
„Toote kasutamise peatamine ja uuesti kasutuselevõtt” leheküljel 22) ja võtke ühendust Mercedes-Benzi kohaliku tehnilise 
teenindusega.

Visualiseering Kirjeldus

Viga F2: Wallbox on kindlaks teinud sisemise vea.LED vilgub üks kord punaselt, kolm korda roheli-
selt ja seejärel üks kord siniselt.

Lahendus: Lülitage voolutoide välja ja uuesti sisse. Kui viga esineb jätkuvalt, siis on tegemist sisemise veaga ja Wallboxi peab 
välja vahetama. Peatage Wallboxi kasutamine (vaata „Toote kasutamise peatamine ja uuesti kasutuselevõtt” leheküljel 22) 
ja võtke ühendust Mercedes-Benzi kohaliku tehnilise teenindusega.

Visualiseering Kirjeldus

Viga F3: sisemine alalisvoolu (DC) rikkevoolu moodul on teatanud alalis-
voolu rikkevoolust.LED vilgub üks kord punaselt ning seejärel kaks 

korda vaheldumisi roheliselt ja siniselt.

Lahendus: Kui viga esineb esimest korda, siis katkestatakse laadimisprotsess 30 sekundiks ja käivitatakse seejärel automaat-
selt uuesti. Kui viga esineb koheselt uuesti, siis katkestatakse laadimisprotsess lõplikult: uus laadimisprotsess on võimalik alles 
pärast sõiduki lahutamist Wallboxist. 

Kui viga esineb jätkuvalt, siis on võimalik elektriline viga sõiduki laadimissüsteemis või peab Wallboxi üle kontrollima. Ärge 
sõidukit laadige ja võtke viivitamata ühendust Mercedes-Benzi kohaliku tehnilise teenindusega. Lisaks järgige sõiduki käitamis-
juhendis olevaid juhiseid.

Visualiseering Kirjeldus

Viga F4: Wallbox on kindlaks teinud sisemise vea.LED vilgub üks kord punaselt, üks kord roheliselt 
ja seejärel kolm korda siniselt.

Lahendus: Lülitage voolutoide välja ja uuesti sisse. Kui viga esineb jätkuvalt, siis on tegemist sisemise veaga ja Wallboxi peab 
välja vahetama. Peatage Wallboxi kasutamine (vaata „Toote kasutamise peatamine ja uuesti kasutuselevõtt” leheküljel 22) 
ja võtke ühendust Mercedes-Benzi kohaliku tehnilise teenindusega.

Visualiseering Kirjeldus

Viga F7: sõiduk nõutab ventilatsiooniga laadimisrežiimi.
LED vilgub üks kord punaselt ja seejärel kaks 
korda siniselt.

Lahendus: Wallbox käivitab laadimisprotsessi 60 sekundi pärast automaatselt uuesti. Kui viga esineb jätkuvalt, siis pöörduge 
Mercedes-Benzi kohaliku tehnilise teeninduse poole. Selliste sõidukite laadimine, mis nõuavad laadimisrežiimi ajal ventilatsioo-
ni, pole Mercedes-Benzi Wallbox Home’iga võimalik. 
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Visualiseering Kirjeldus

Viga F8: tehti kindlaks lühis pilootkontakti CP ja PE kaitsejuhtme vahel 
või sõiduki kommunikatsiooniliides on defektne.LED vilgub üks kord punaselt ja seejärel kaks 

korda roheliselt.

Lahendus: Wallbox käivitab laadimisprotsessi 60 sekundi pärast automaatselt uuesti. Kui viga esineb jätkuvalt, siis kontrollige 
üle, ega laadimiskaablil pole väliseid kahjustusi. Kui kaablil kahjustusi ei esine, siis peab sõiduki ja Wallboxi üle kontrollima: 
selleks pöörduge Mercedes-Benzi kohaliku tehnilise teeninduse poole.

Visualiseering Kirjeldus

Viga F9: voolutugevuse järelevalvemoodul on teinud kindlaks, et laadi-
misvool ületab seadistatud maksimaalse voolutugevuse.LED vilgub üks kord punaselt, kolm korda roheli-

selt ja seejärel üks kord kollaselt.

Lahendus: Wallbox käivitab laadimisprotsessi 60 sekundi pärast automaatselt uuesti. Kui viga esineb jätkuvalt, siis peab sõi-
duki ja Wallboxi üle kontrollima: võtke ühendust Mercedes-Benzi kohaliku tehnilise teenindusega.

Visualiseering Kirjeldus

Viga F10: temperatuuri järelevalve on teinud korpuse sisemuses kind-
laks temperatuuri üle 80 °Celsius.LED vilgub üks kord punaselt, kaks korda roheli-

selt ja seejärel kaks korda kollaselt.

Lahendus: temperatuuri järelevalve katkestab laadimisprotsessi.

• Laadimisprotsess käivitatakse 10 minuti pärast uuesti, kui temperatuur korpuse sees on langenud alla 70 °Celsius.

• Laadimisprotsess käivitatakse koheselt uuesti, kui temperatuur korpuse sees on langenud alla 60 °Celsius. 

Kui viga esineb korduvalt või pidevalt, siis peab paigalduskohas kandma hoolt Wallboxi parema jahutuse ja / või varjustuse eest. 
Kui viga esineb jätkuvalt, siis peab Wallboxi üle kontrollima ja vajaduse korral välja vahetama: võtke ühendust Mercedes-Benzi 
kohaliku tehnilise teenindusega.

Visualiseering Kirjeldus

Viga F11: Wallboxis olev kontaktor ei sulgu.
LED vilgub üks kord punaselt, üks kord roheliselt 
ja seejärel kolm korda kollaselt.

Lahendus: Wallbox käivitab laadimisprotsessi 60 sekundi pärast automaatselt uuesti. Kui viga esineb teist korda, siis käivita-
takse laadimisprotsess 10 minuti pärast uuesti. Kui viga esineb seejärel jätkuvalt, siis on tegemist sisemise veaga ja Wallboxi 
peab välja vahetama: Peatage Wallboxi kasutamine (vaata „Toote kasutamise peatamine ja uuesti kasutuselevõtt” leheküljel 22) 
ja lülitage eelnev juhtmekaitselüliti (MCB) välja. Võtke ühendust Mercedes-Benzi kohaliku tehnilise teenindusega.

Visualiseering Kirjeldus

Viga F15: voolutugevuse järelevalve on tuvastanud konfigureeritud 
maksimaalse mittesümmeetrilise koormuse ületamise ja vähendanud 
maksimaalset laadimisvoolu.LED pulseerib roheliselt ja vilgub üks kord 

siniselt.
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Lahendus: laadimisprotsess on jätkuvalt võimalik, ent laadimisvõimsust vähendatakse. Kui viga esineb jätkuvalt, siis on võima-
lik viga sõiduki laadimissüsteemis või peab üle kontrollima maksimaalse mittesümmeetrilise koormuse seadistuse. Võtke vaja-
duse korral ühendust Mercedes-Benzi kohaliku tehnilise teenindusega. Lisaks järgige sõiduki käitamisjuhendis olevaid juhiseid.

Visualiseering Kirjeldus

Viga F16: Andmeedastus integreeritud voolutugevuse järelevalvesse on 
häiritud. Maksimaalne laadimisvool piiratakse tõrke ajal 10 A peale.LED pulseerib roheliselt ja vilgub üks kord 

punaselt.

Lahendus: laadimisprotsess on jätkuvalt võimalik, ent laadimisvõimsust vähendatakse. Kui viga esineb korduvalt või pidevalt, siis 
on tegemist sisemise veaga ja Wallboxi peab välja vahetama: Peatage Wallboxi kasutamine (vaata „Toote kasutamise peatamine 
ja uuesti kasutuselevõtt” leheküljel 22) ja lülitage eelnev juhtmekaitselüliti (MCB) välja. Võtke ühendust Mercedes-Benzi 
kohaliku tehnilise teenindusega.

Visualiseering Kirjeldus

Viga F17: temperatuuri järelevalve on teinud korpuse sisemuses kind-
laks temperatuuri üle 60 °Celsius. Maksimaalne laadimisvool piiratakse 
6 A peale.

LED pulseerib roheliselt ja vilgub üks kord 
punaselt.

Lahendus: laadimisprotsess on jätkuvalt võimalik, ent laadimisvõimsust vähendatakse. Kui viga esineb korduvalt või pidevalt, 
siis peab paigalduskohas kandma hoolt Wallboxi parema jahutuse ja / või varjustuse eest. Kui viga esineb jätkuvalt, siis peab 
Wallboxi üle kontrollima ja vajaduse korral välja vahetama: võtke ühendust Mercedes-Benzi kohaliku tehnilise teenindusega.

ETTEVAATUST!

Kui Wallbox väljastab koos sõidukiga käitamise ajal jätkuvalt või pidevalt veateateid, siis peatage Wallboxi kasutamine 
(vaata „Toote kasutamise peatamine ja uuesti kasutuselevõtt” leheküljel 22) ja võtke ühendust Mercedes-Benzi kohaliku 
tehnilise teenindusega. Võimalik, et peab läbi viima paranduse, enne kui laadimisprotsess uuesti võimalik on.

Sisemise rikkevoolukaitselüliti (RCCB) 
kontrollimine
Selleks, et tagada Wallboxi pidevalt turvalist käitamist, peate te Wallboxi integreeritud rikkevoolukaitselüliti (RCCB) funktsio-
naalsust iga poole aasta tagant manuaalselt kontrollima: selleks on rikkevoolukaitselüliti (RCCB) varustatud nupuga, mille abil 
te rakendate tööle testimisfunktsiooni.

JUHIS!

Sisemine alalispinge (DC) rikkevoolutuvastus viib enne igat laadimisprotsessi automaatselt läbi enesekontrollitesti, seetõttu 
ei ole manuaalne kontroll vajalik. Vea korral näitab LED näidik vastavat vilkumiskoodi (vaata alates lehekülg 18).

Rikkevoolukaitselüliti (RCCB) kontrollimiseks toimige järgneval viisil:

1. Wallboxi käitamisvalmis seisundis eemaldage korpusekate kaasapandud katte võtme abil.
2. Avage sisemiste kaitselülitusseadmete jaoks mõeldud elektroonikakatte katteklapp.
3. Tehke kindlaks, kus asub nupp, millele on pressitud T või millel on kirje Test.
4. Vajutage nuppu: rikkevoolukaitselüliti (RCCB) peab nüüd tööle rakenduma ja viima kallutushoova keskasendisse (ühendus 

vooluvõrguga on katkestatud).
5. Lülitage rikkevoolukaitselüliti (RCCB) nüüd komplektselt välja (asend 0) ja seejärel uuesti sisse, viies kallutushoova üles 

asendisse I.
6. Sulgege katteklapp, asetage korpusekate peale ja lukustage see katte võtme abil.
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OHT!

Kui rikkevoolukaitselüliti (RCCB) testi ajal tööle ei rakendu (kallutushoob on keskasendis), siis ei tohi te Wallboxi mingil 
juhul edasi käitada! Peatage Wallboxi kasutamine ja pöörduge palun Mercedes-Benzi tehnilisse teenindusse.

Toote kasutamise peatamine ja uuesti 
kasutuselevõtt
Vajaduse korral saate te Mercedes-Benzi Wallbox Home’i kasutusest kõrvaldada. Wallboxi kasutamise peatamiseks toimige 
järgmisel viisil:

1. Lülitage eelnev juhtmekaitselüliti (MCB) välja (ühendus vooluvõrguga katkestatakse).
2. Eemaldage Wallboxi korpusekate, avage elektroonikakatte teenindusklapp ja viige rikkevoolukaitselüliti (RCCB) kallutus-

hoob asendisse 0 (välja). 
3. Järgige alati 5 ohutusreeglit!
Nüüd ei saa Mercedes-Benzi Wallbox Home’iga enam laadimisprotsessi läbi viia ja selle saab vajaduse korral kvalifitseeritud 
elektriku poolt demonteerida. Kui te Wallboxi demonteerida ei soovi, siis riputage korpusekate korpuse tagakilbi ülemisel ser-
val uuesti sisse ja lukustage see kaasapandud katte võtme abil.

Selleks, et Wallboxi hilisemal ajal uuesti kasutusele võtta, toimige järgmisel viisil:

1. Eemaldage Wallboxi korpusekate, avage elektroonikakatte teenindusklapp ja viige rikkevoolukaitselüliti (RCCB) kallutus-
hoob asendisse I.

2. Sulgege teenindusklapp. Riputage korpusekate korpuse tagakilbi ülemisel serval uuesti sisse ja lukustage see kaasapan-
dud katte võtme abil.

3. Lülitage sisse eelnev juhtmekaitselüliti (MCB).
Kui Mercedes-Benzi Wallbox Home on uuesti vooluvõrguga ühendatud, siis algab selle initsialiseerimise protsess: nagu on 
kirjeldatud lõigus „Elektriline kasutuselevõtt” leheküljel 14, saab sõiduki seejärel laadimisprotsessiks ühendada.

Teie Wallboxi tagasisaatmine
Kui Wallbox väljastab paigaldamise ajal või järgneval käitamisel pidevalt veateateid või ei funktsioneeri nõuetekohaselt, siis 
võtke ühendust Mercedes-Benzi kohaliku tehnilise teenindusega. Kui viga ei õnnestu jätkuvalt kõrvaldada, siis peab Wallboxi 
välja vahetama. Selleks peate te oma Wallboxi kasutamise peatama, kvalifitseeritud elektriku poolt demonteerida laskma ning 
Mercedes-Benzi tehnilise teeninduse kaudu parandusse saatma.

Lisaks Wallboxile peate te täitma dokumendi „Kontrollnimekiri tagasisaatmisel“ ja selle saadetisele lisama. Jälgige seda, et 
kõik dokumendis olevad andmed oleksid korrektsed ja täielikud ning et dokument oleks allkirjastatud nii kliendi kui paigaldaja 
poolt. Vastasel juhul ei saa Wallboxi väljavahetamist teostada.

Dokumendi „Kontrollnimekiri tagasisaatmisel“ leiate veebilehelt www.yourwallbox.de järgmise lingi alt:  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Lisa
Tehnilised andmed
Variant A0009067408 A0009067508

Eeskirjad Vastavalt standardile IEC 61851-1 / 61439-7

Võrguühendus Toiteliini jaoks kuni maksimaalselt 5 x 16 mm² Toiteliini jaoks kuni maksimaalselt 3 x 16 mm²

Nimipinge 230 / 400 V 230 V

Nimivoolutugevus 32 A, 1- või 3-faasiline 32 A, 1-faasiline

Nimisagedus 50 Hz

Maksimaalne laadimisvõimsus 22 kW 7,2 kW

Laadimisühendus Püsivalt ühendatud laadimiskaabel koos laadimispistikuga vastavalt standardi IEC 62196-2 tüübile 2, ca 6 m

Kaitselülitusseadmed
Rikkevoolukaitselüliti (RCCB), tüüp A, 30 mA, ja elektrooniline alalispinge (DC) rikkevoolutuvastus DC-RCM,  

IΔn d.c. ≥ 6 mA

Juhtsüsteem / parameetrite seadmine
Sisemine RS485 liides (liides välise laadimise juhtseadme jaoks,  

juurdepääs kasutaja / paigaldaja poolt puudub)

Sisendkaitse
Juhtmekaitselüliti (MCB), C tüüpi karakteristik, nimivoolutugevus vastavalt toiteliinile ja Wallboxi seadistusele, 

ent maksimaalselt 32 A

Tehaseseadistus maksimaalse laadimisvoolu jaoks 16 A 32 A

Maandussüsteem TN-S

Ümbruskonna temperatuur käitamisel –30 kuni 50 °C

Ladustamistemperatuur –30 kuni 85 °C

Suhteline õhuniiskus 5 kuni 95% (mittekondenseeruv)

Kaitseklass I

Ülepingekategooria III

Määrdumisaste 3

Arvestuslik isolatsiooni tunnuspinge (Ui) 4 kV

Arvestuslik impulsspinge (Uimp) 4 kV

Arvestuslik löökvoolu taluvus (Ipk) 6 kA

Arvestuslik lühiajalise voolu taluvus (Icw) 5 kA

Tinglik arvestuslik lühisvool (Icc) 6/10 kA (rakendumise karakteristik C)

Arvestuslik koormustegur (RDF) 1.0

Korpuse kaitseaste IP 55

Löögitaluvus IK08

Mõõtmed (korpus) 438 x 328 x 170 mm (K x L x S)

Maksimaalne paigalduskõrgus ≤ 2 000 m üle meretaseme normaalnulli (NHN, NN)

Kaal ühiku kohta (neto) ca 8,5 kg

Kaal ühiku kohta (bruto) ca 10 kg
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Mõõtjoonised ja mõõtmed
Mercedes-Benzi Wallbox Home tarnitakse täielikult monteeritult ja kontrollitult. Korpuse mõõtmed ning vahekaugused montaažiks 
vajalike kruvikinnituste jaoks on esitatud järgnevatel mõõtjoonistel.

Wallbox koos integreeritud laadimiskaabliga

Pealt- ja külgvaade (kõigi andmete ühikuks on mm)

Tagantvaade (korpuse tagakilp, kõigi andmete ühikuks on mm)

 328 

 4
38
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 328  170 

 4
38

 

www.yourwallbox.de

Betriebsbereit

Ladung wird angefordert

Outlet nicht verfügbar

Warten auf Freigabe

Ladevorgang freigegeben
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Kontaktide paigutus, tüüp 2

Suunised ja standardid
Mercedes-Benzi Wallbox Home täidab järgmised standardid ja kaitseklassid:

Üldised suunised ja seadused

Suunis Selgitus

2014/35/EL Madalpingedirektiiv

2014/30/EL Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) direktiiv

2011/65/EL Ohtlike ainete kasutamist piirav (RoHS 2) direktiiv

2012/19/EL Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (WEEE) direktiiv

ElektroG Elektri- ja elektroonikaseadmete seadus

Seadmeohutuse standardid

Standard Selgitus

IEC 61851-1:2017 Ed. 3.0 (redaktsioon) Elektrisõidukite juhtivuslik laadimissüsteem. Osa 1: Üldnõuded

IEC/TS 61439-7:2014 Osa 7: Lülitusseadmete kombinatsioonid kindlate rakenduste jaoks nagu sadamad, kämpingud, turuplatsid, 
elektrisõidukite laadimisjaamad

IEC 61000-6-2:2016 Elektromagnetiline ühilduvus (EMC). Osa 6-2: Erialased põhistandardid. Häiringukindlus tööstuskeskkondades

IEC 61000-6-3:2006 + AMD1:2010 Elektromagnetiline ühilduvus (EMC). Osa 6-3: Erialased põhistandardid. Olme-, kaubandus- ja väiketööstuskesk-
kondade emissioonistandard

IEC 61000-6-7:2014 Elektromagnetiline ühilduvus (EMC). Osa 6-7: Üldstandardid. Immuunsusnõuded ohutussüsteemi (talitusohutus) 
seadmetele tööstuskeskkonnas

IEC 61851-21-2:2018 Ed. 1.0 (redaktsioon) Elektrisõidukite juhtivuslik laadimissüsteem. Osa 21-2: Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) nõuded elektrisõi-
dukite välistele laadimissüsteemidele

L1

L2

CP

PE

N

L3

PP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1
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Kaitseklassid ja kaitseastmed

Kaitseklass / kaitseaste Selgitus

Seade vastab kaitseklassile 1.

IP 55
Seadme kaitseaste: täielik kaitse puudutamise eest, kaitse tolmu eest kahjustavas koguses ja kergete veejuga-
de eest suvalise nurga alt (DIN EN 60529: 2014-09)

CE-märgis ja vastavusdeklaratsioon
Mercedes-Benzi Wallbox Home kannab CE-märgist. Juurdekuuluv vastavusdeklaratsioon on elektroonilisel 
kujul allalaadimiseks kättesaadav aadressilt 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf.

Seletussõnastik ja definitsioonid
Järgnevalt selgitatakse olulisi lühendeid ja mõisteid, mida on käesolevas juhendis kasutatud.

Lühend Selgitus Tähendus

DC Direct Current Alalisvool 

DC-RCM Direct Current Residual Current Monitor Järelevalveseade alalisvoolu rikkevooludest teatamiseks 

LED Light Emitting Diode Valgusdiood

MCB Miniature Circuit Breaker Juhtmekaitselüliti

NHN Normalhöhennull Võrdluspind üle meretaseme olevate kõrguste jaoks (asendab NN-i / normaalnulli)

RCCB Residual Current Circuit Breaker Rikkevoolukaitselüliti (FI lüliti)

Kaubamärgid
Kõigile antud juhendis nimetatud ning võimalikult kolmandate osapoolte poolt kaitstud tähistele ja kaubamärkidele kohaldatak-
se piiramatult vastavalt kehtiva kaubamärgiõiguse sätteid ning vastavate registreeritud omanike omandiõigusi. 

Kõik siinkohal nimetatud kaubamärgid, ärinimed või firmanimed on või võivad olla kaubamärgid või oma vastavate omanike 
poolt registreeritud kaubamärgid. Reserveeritud on kõik õigused, mida pole siinkohal selgesõnaliselt antud.

Käesolevas juhendis kasutatud kaubamärkide selge tähistamise puudumisest ei saa teha järeldust, et mingi nimi oleks kolman-
da osapoole õigustest vaba.

Autoriõigused
Copyright © 2021

Versioon 1.3, MB-IM_Home-2021-04-14

Kõik õigused on reserveeritud.

Kõiki käesolevas juhendis olevaid andmeid võidakse ilma eelneva etteteatamiseta muuta ja need ei kujuta endast tootja pool-
set kohustust.

Kõik käesolevas juhendis olevad joonised võivad tarnitud tootest kõrvale kalduda ja ei kujuta endast tootja poolset kohustust.
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Tootja ei võta enda kanda vastutust kaotuste ja / või kahjude eest, mis tekivad käesolevas juhendis olevate andmete või või-
maliku väära teabe tõttu.

Käesolevat juhendit ei tohi ilma tootja selgesõnalise, kirjaliku loata ei tervikuna ega osaliselt taasesitada, elektrooniliselt 
salvestada ega muul kujul elektrooniliselt, elektriliselt, mehaaniliselt, optiliselt, keemiliselt, fotokoopiana või helisalvestisena 
edastada.

Juhised jäätmekäitluse kohta
Keskkonna säilitamiseks ja kaitseks, keskkonna saastamise vältimiseks ning toorainete korduskasutuse 
(ringlussevõtu) parandamiseks andis Euroopa Komisjon välja direktiivi (elektri- ja elektroonikaseadme-
test tekkinud jäätmete – WEEE direktiiv 2012/19/EÜ ja vanade elektriseadmete määrus – EAG-VO), 
mille kohaselt võetakse elektrilised ja elektroonilised seadmed tootja poolt tagasi, et suunata need 
korraldatud jäätmekäitlusse või korduskasutusse.

Seadmeid, mis on selle sümboliga tähistatud, ei tohi seetõttu Euroopa Liidu piires käidelda sortimata 
olmejäätmete hulgas: palun hankige teavet nõuetekohase jäätmekäitluse kohta oma kohalikest ame-
tiasutustest. 

Materjalid on oma tähiste kohaselt korduvkasutatavad. Taaskasutusega, materjalide korduskasutuse-
ga või vanade seadmete korduskasutuse muude vormidega annate te olulise panuse meie keskkonna 
kaitseks.
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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 L2 L3 N x

L1 N 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 L2 L3 N x

China 50 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Colombia 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 
(Belarus, Kazakhstan, 
Russia)

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Ecuador 60 Hz 120 / 220 V L1 L2 x

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

French Polynesia (Tahiti) 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

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 L2 x

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

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

2

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

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

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V
L1 L2 L3 N x

L1 N 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 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz 230 / 400 V L1 N x

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 N x

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

Taiwan 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

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

Turkey 50 Hz 230 / 400 V
L1 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

"Europe 

(without Norway and UK)"
50 Hz 230 / 400 V

L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
230 V L1 L2 x

L1 L2 N x

UK 50 Hz 240 / 415V 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 L2 L3 N x

L1 N 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 L2 L3 N x

China 50 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Colombia 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 
(Belarus, Kazakhstan, 
Russia)

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Ecuador 60 Hz 120 / 220 V L1 L2 x

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

French Polynesia (Tahiti) 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

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 L2 x

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

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

2

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

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

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V
L1 L2 L3 N x

L1 N 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 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz 230 / 400 V L1 N x

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 N x

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

Taiwan 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

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

Turkey 50 Hz 230 / 400 V
L1 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

"Europe 

(without Norway and UK)"
50 Hz 230 / 400 V

L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
230 V L1 L2 x

L1 L2 N x

UK 50 Hz 240 / 415V L1 N x



Pärast käesoleva paigaldusjuhendi avaldamist võib tootja olla teinud tootel väikseid tehnilisi muudatusi. See võib teatud juhtudel põhjustada väikseid erinevusi ka 
välisilmes. Võimalikud värvierinevused on tingitud trükiprotsessist.

     Mercedes-Benz AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Saksamaa


	Olulised aadressid
	Oluline teave
	Eessõna
	Juhised käesoleva juhendi kohta
	Käesolevas juhendis olevad ohutusjuhised
	Seadmel olevad ohutusjuhised
	Üldised ohutusjuhised
	Üldised tootejuhised
	Juhised paigaldamise kohta
	Tootetutvustus
	Lahtipakkimine ja tarnekomplekt
	Toote variandi tuvastamine
	Mercedes-Benzi Wallbox Home’i ülesehitus
	Ettevalmistamine, paigaldamine ja kasutuselevõtt
	Üldised nõuded montaažikohale
	Nõuded elektrilisele toiteliinile
	Mehaaniline ja elektriline paigaldamine
	Elektriline kasutuselevõtt
	Seadistus- ja testrežiim
	Veaotsing ja lahendused
	Käitamistõrked ja lahendused
	Veaseisundid ja lahendused
	Sisemise rikkevoolukaitselüliti (RCCB) kontrollimine
	Toote kasutamise peatamine ja uuesti kasutuselevõtt
	Teie Wallboxi tagasisaatmine
	Lisa
	Tehnilised andmed
	Mõõtjoonised ja mõõtmed
	Kontaktide paigutus, tüüp 2
	Suunised ja standardid
	CE-märgis ja vastavusdeklaratsioon
	Seletussõnastik ja definitsioonid
	Kaubamärgid
	Autoriõigused
	Juhised jäätmekäitluse kohta
	Mains Connection Schemes

