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Σημαντικές πληροφορίες
Πρόλογος
Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται η μηχανική και ηλεκτρική εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz. 
Τα βήματα εργασίας που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες πρέπει να διενεργούνται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό (μηχανική 
εγκατάσταση) και/ή από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο (ηλεκτρική εγκατάσταση), οι οποίοι είναι σε θέση να αξιολογούν και να 
εκτελούν τα βήματα εργασίας που περιγράφονται στις οδηγίες και να αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους με βάση την τεχνική 
εκπαίδευση, τις γνώσεις και την εμπειρία τους καθώς και τη γνώση των σχετικών προτύπων.

Οι διάφορες εκδόσεις του σταθμού φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz διακρίνονται με σαφήνεια από τις ετικέτες 
προϊόντος: Αυτές οι ετικέτες περιέχουν τον κωδικό αριθμό της Mercedes-Benz (κάτω πλευρά, εξωτερικά) καθώς και τον αριθμό 
προϊόντος ABL (εσωτερική πλευρά της κάλυψης του εσωτερικού καλύμματος του ηλεκτρονικού συστήματος), σε σχέση όμως με 
τα αναγραφόμενα τεχνικά στοιχεία είναι ίδιες. Πριν από την εγκατάσταση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να βεβαιώνεστε ότι η 
διαθέσιμη έκδοση περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες!

Αυτές οι οδηγίες αφορούν τις παρακάτω εκδόσεις Wallbox:

Κωδικός αριθμός Mercedes-Benz Αριθμός προϊόντος ABL
A0009067408 2W22M1
A0009067508 2W72M9

Υποδείξεις για αυτές τις οδηγίες
Σε αυτές τις οδηγίες τεκμηριώνονται τα βήματα και οι ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και 
τη θέση εκτός λειτουργίας του σταθμού φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz καθώς και για την αποκατάσταση σφαλμά-
των κατά τη λειτουργία. Για τον ταχύτερο και συνοπτικότερο δυνατό προσανατολισμό σε αυτές τις οδηγίες, ορισμένα τμήματα του 
κειμένου έχουν ιδιαίτερη μορφοποίηση. 

• Οι περιγραφές για διάφορες ισοδύναμες επιλογές (όπως αυτό το σημείο) επισημαίνονται με κουκκίδες.

• Οι περιγραφές για την εκτέλεση μιας λειτουργίας επισημαίνονται με αρίθμηση, η οποία καθορίζει τη σειρά των επιμέρους 
βημάτων εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση διαβάστε με προσοχή αυτές τις οδηγίες και φροντίστε να τηρείτε ιδιαίτερα όλες τις υποδείξεις για την ασφά-
λεια που αναφέρονται στις οδηγίες.

Όλες οι διαστάσεις σε αυτές τις οδηγίες είναι σε χιλιοστόμετρα. Εάν είναι απαραίτητο, σε διάφορες εικόνες παρουσιάζεται και η 
εκάστοτε κλίμακα.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι όλα τα τεχνικά και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά καθώς και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να 
αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Υποδείξεις ασφάλειας στις οδηγίες
Πρέπει ειδικότερα να λαμβάνονται υπόψη οι προειδοποιητικές υποδείξεις και τα μέτρα προφύλαξης που περιέχουν αυτές οι 
οδηγίες και επισημαίνονται ως εξής. Τα σύμβολα έχουν την παρακάτω ερμηνεία:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Τα αποσπάσματα που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο υποδεικνύουν ηλεκτρική τάση, η οποία μπορεί να αποβεί θανάσι-
μη: Τυχόν παράβαση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και θάνατο. Οι ενέργειες που 
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκτελούνται.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα αποσπάσματα που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο υποδεικνύουν άλλους κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν 
σε ζημιές στην ίδια τη συσκευή ή σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ενέργειες που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο πρέ-
πει να διενεργούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Τα αποσπάσματα που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο υποδεικνύουν άλλες σημαντικές πληροφορίες και ιδιαιτερότητες, 
οι οποίες είναι αναγκαίες για την αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής. Οι ενέργειες που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο 
θα πρέπει,εάν χρειάζεται, να εκτελούνται.

Υποδείξεις ασφάλειας στη συσκευή
Στα αυτοκόλλητα στη δεξιά και την κάτω πλευρά του περιβλήματος καθώς και στο εσωτερικό κάλυμμα του ηλεκτρονικού συστή-
ματος του Wallbox υπάρχουν περαιτέρω υποδείξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργία. Αυτά τα σύμβολα έχουν την παρακάτω 
ερμηνεία:

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στο εύρος παράδοσης του 
σταθμού φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz, ιδιαίτερα προτού αφαιρέσετε την πρόσοψη του περιβλήματος του 
Wallbox.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προτού αφαιρέσετε το κάλυμμα του ηλεκτρονικού συστήματος στο εσωτερικό του Wallbox, παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση 
να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες εγκατάστασης (αυτό το έντυπο).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Μετά από το άνοιγμα του περιβλήματος ενδεχομένως να υπάρχει επικίνδυνη ηλεκτρική τάση στο εσωτερικό του Wallbox 
καθώς και σε εξαρτήματα που μπορεί να αγγίξετε.

Γενικές υποδείξεις ασφάλειας
Λάβετε υπόψη τα παρακάτω σημεία:

• Διαβάστε με προσοχή αυτές τις οδηγίες.

• Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

• Τηρείτε όλες τις οδηγίες.

• Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz είναι διαθέσιμος σε διάφορες εκδόσεις ανάλογα με τη χώρα. Παρα-
καλούμε ελέγξτε εάν το Wallbox είναι εγκεκριμένο για εγκατάσταση και λειτουργία στη χώρα σας, με βάση τον χαρακτηρισμό 
στην ετικέτα προϊόντος στην κάτω πλευρά του Wallbox.

• Το Wallbox πρέπει να εγκατασταθεί από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο, να συνδεθεί σύμφωνα με τους εγχώριους κανονι-
σμούς και προδιαγραφές και να τεθεί σε λειτουργία.

• Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz διαθέτει έναν ενσωματωμένο διακόπτη προστασίας από ρεύμα 
διαρροής (στη συνέχεια θα αναφέρεται ως RCCB, βλ. επίσης «Γλωσσάριο & ορισμοί» στη σελίδα 26) τύπου A. Επιπλέον, 
οι εκδόσεις Wallbox που αφορούν αυτές οι οδηγίες διαθέτουν ενσωματωμένη αναγνώριση ρεύματος διαρροής DC για να 
εξασφαλίζεται μέγιστη ασφάλεια κατά τη λειτουργία. Όμως θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι εγχώριες και τοπικές προ-
διαγραφές. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προδιαγράφεται ένα άλλο RCCB με διαφορετικό χαρακτηριστικό ενεργοποίησης 
(π.χ. τύπου B).
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• Στην εγκατάσταση ή μετά από αυτή θα πρέπει να προβλέπεται σε όλες τις πλευρές μία ελάχιστη απόσταση 50 cm από το 
Wallbox.

• Χρησιμοποιείτε μόνο τον εξοπλισμό που προβλέπεται και διατίθεται για τη συσκευή από την Mercedes-Benz.

• Αποφύγετε την εγκατάσταση του Wallbox κοντά σε σημεία ροής ή εκτόξευσης νερού: Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της 
Mercedes-Benz διαθέτει βαθμό προστασίας IP 55 έναντι της διείσδυσης νερού.

• Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz δεν επιτρέπεται να εγκαθίσταται σε περιοχές με κίνδυνο πλημμύρας.

• Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz δεν επιτρέπεται να εγκαθίσταται σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.

• Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz δεν επιτρέπεται να καλύπτεται με αυτοκόλλητα ή άλλα αντικείμενα ή 
υλικά, ώστε να εξασφαλίζεται πάντα η επαρκής κυκλοφορία του αέρα.

• Πάνω στο περίβλημα δεν πρέπει να αποθέτονται υγρά ή αντικείμενα/δοχεία που περιέχουν υγρά.

• Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να απαιτείται μία πρόσθετη προστασία από υπέρταση, ανάλογα με το συνδεδεμένο όχημα και/ή τις 
εγχώριες διατάξεις.

• Προσέξτε ότι το σταθερά συνδεδεμένο καλώδιο φόρτισης του σταθμού φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz δεν 
πρέπει να επιμηκύνεται κατά τη λειτουργία με συνδέσμους, καλώδια προσαρμογής ή άλλα μέσα.

• Προσέξτε ότι η λειτουργία ενός ραδιοπομπού κοντά στο Wallbox (< 20 cm) μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και για 
αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται.

• Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, 
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσεων, εκτός εάν παρακολουθούνται από ένα άτομο 
που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή καθοδηγούνται από αυτό το άτομο σε σχέση με τη χρήση της συσκευής.

• Τα παιδιά θα πρέπει να παρακολουθούνται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

• Λάβετε υπόψη ότι το μέγιστο ύψος εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz 
είναι έως 2.000 μέτρα NHN (πάνω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας).

Γενικές υποδείξεις για το προϊόν
Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz διαθέτει τεχνολογία αιχμής και πληροί όλες τις ισχύουσες προδιαγρα-
φές, οδηγίες και πρότυπα τεχνικής ασφάλειας. Σκοπός των υποδείξεων ασφάλειας σε αυτές τις οδηγίες είναι να εξασφαλίζουν τη 
σωστή και ασφαλή εγκατάσταση για τη μετέπειτα λειτουργία. Τυχόν παράβαση ή παράβλεψη των υποδείξεων ασφάλειας και των 
οδηγιών σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, φωτιά, σοβαρούς τραυματισμούς και/ή θάνατο.

Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz πρέπει να εγκατασταθεί από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο, να συνδε-
θεί σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς και προδιαγραφές και στη συνέχεια να τεθεί σε λειτουργία.

Τυχόν βλάβες που επηρεάζουν την ασφάλεια ατόμων, του συνδεδεμένου οχήματος ή της ίδιας της συσκευής πρέπει να αποκαθί-
στανται μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του Wallbox, παρακαλούμε να διαβάσετε πρώτα την ενότητα «Αναζήτηση σφαλμάτων και λύσεις» 
στη σελίδα 18. Αν το σφάλμα ή η βλάβη εμφανίζεται επανειλημμένα και δεν είναι δυνατή η λήψη περαιτέρω μέτρων για την 
αποκατάστασή του, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz.

Αναθέστε σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να θέσει εκτός λειτουργίας και να αντικαταστήσει το Wallbox ή επικοινωνήστε με το 
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Το περίβλημα έχει υποστεί μηχανική ζημιά.

• Η πρόσοψη του περιβλήματος έχει αφαιρεθεί ή δεν μπορεί να στερεωθεί πλέον στο περίβλημα.

• Η προστασία έναντι εισχώρησης νερού και/ή ξένων σωμάτων είναι εμφανώς ανεπαρκής.

• Το σταθερά συνδεδεμένο καλώδιο φόρτισης έχει υποστεί λειτουργική ή ορατή ζημιά.

• Το Wallbox δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί άλλου είδους ζημιά.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Αν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν ζημιές στο περίβλημα ή στο καλώδιο φόρτισης, πρέπει να διακόψετε αμέσως την εγκατάσταση 
του Wallbox ή, αν το Wallbox είναι ήδη εγκατεστημένο, να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας μέσω του προσυνδεδεμένου 
στην οικιακή εγκατάσταση διακόπτη κυκλώματος (στη συνέχεια θα αναφέρεται ως MCB, βλ. επίσης «Γλωσσάριο & ορισμοί» 
στη σελίδα 26) και μέσω του ενσωματωμένου RCCB: Σε αυτή την περίπτωση, η περαιτέρω χρήση του Wallbox δεν επι-
τρέπεται! Αντικαταστήστε το Wallbox ή απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της 
Mercedes-Benz!

Υποδείξεις για την εγκατάσταση
Λάβετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες για την εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz:

• Αυτή η συσκευή πρέπει πάντα να είναι συνδεδεμένη με τον αγωγό προστασίας της τροφοδοσίας ρεύματος. Η σύνδεση με τον 
αγωγό προστασίας πρέπει να πραγματοποιείται και να ελέγχεται από τον εγκαταστάτη. Τροποποιήσεις μετά από την εγκατά-
σταση επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

• Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές για την ασφάλεια που ισχύουν στη χώρα λειτουργίας του Wallbox.

• Για τη σωστή λειτουργία, το καλώδιο τροφοδοσίας για τον σταθμό φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz στην οικιακή 
εγκατάσταση πρέπει να ασφαλίζεται με ένα MCB (ονομαστικό ρεύμα ανάλογα με το καλώδιο τροφοδοσίας και τη ρύθμιση του 
Wallbox, ωστόσο το μέγιστο έως 32 A) με χαρακτηριστικό C, στο οποίο δεν πρέπει να συνδέεται κανένας άλλος ηλεκτρικός 
καταναλωτής. Κατά την επιλογή του MCB λάβετε οπωσδήποτε υπόψη σας τις ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές.

• Για να αποσυνδέσετε πλήρως το Wallbox από το ηλεκτρικό δίκτυο, η σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει πάντα να 
διακόπτεται μέσω του προσυνδεδεμένου MCB και του εσωτερικού RCCB.

• Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση και το ονομαστικό ρεύμα της συσκευής ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές για το τοπικό 
ηλεκτρικό δίκτυο και ότι δεν προκύπτει υπέρβαση της ονομαστικής ισχύος κατά τη διαδικασία φόρτισης.

• Το Wallbox δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε περιοχές με συχνή διέλευση ατόμων. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αποφεύγεται η εγκατά-
σταση της συσκευής κατά μήκος διαδρόμων διέλευσης και διαφυγής. 

• Ποτέ μην τοποθετείτε το Wallbox σε στενά σημεία. Ιδιαίτερα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το όχημα είναι σταθμευμένο σε κα-
τάλληλη απόσταση από το Wallbox για τη διαδικασία φόρτισης και ότι μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή χωρίς να προκύπτει 
τάση εφελκυσμού για το καλώδιο φόρτισης. Η απόσταση μεταξύ οχήματος και Wallbox θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 cm 
και το μέγιστο περίπου έως 5 m.

• Σε καμία περίπτωση μην διενεργείτε τροποποιήσεις στο περίβλημα ή την εσωτερική συνδεσμολογία του Wallbox. Τυχόν παρά-
βαση ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια, αντιβαίνει γενικά στους όρους της εγγύησης και καθιστά άκυρη την εγγύηση με άμεση 
εφαρμογή.
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Παρουσίαση προϊόντος
Οι εκδόσεις του σταθμού φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου στη Γερμανία και αντα-
ποκρίνονται πάντα σε όλες τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη για τη λειτουργία φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-1, Mode 3 – διαβάστε σχετικά και τις πληροφορίες στην ενότητα «Οδηγίες & 
πρότυπα» στη σελίδα 25. Ανάλογα με τις ανάγκες, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ διαφόρων εκδόσεων με διάφορες 
βαθμίδες ισχύος φόρτισης και σταθερά συνδεδεμένο καλώδιο φόρτισης με βύσμα φόρτισης τύπου 2, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί 
για χρήση σε ιδιωτικές και ημιδημόσιες εφαρμογές.

Για όλα τα προϊόντα μας αποδίδουμε εξαιρετική σημασία στην ασφάλεια για τον χρήστη. Υπό αυτό το πρίσμα, το Wallbox είναι 
εξοπλισμένο με ένα εσωτερικό RCCB τύπου A και ενσωματωμένη αναγνώριση ρεύματος διαρροής DC που φροντίζουν, σε συν-
δυασμό με τα συστήματα προστασίας της οικιακής εγκατάστασης και του οχήματός σας, για την αποτελεσματική προστασία από 
βραχυκύκλωμα, ηλεκτροπληξία και άλλους κινδύνους κατά τη λειτουργία.

Ο χειρισμός του Wallbox είναι ιδιαίτερα εύκολος για την καθημερινή χρήση: Οι τρέχουσες καταστάσεις λειτουργίας δηλώνονται 
πάντα με ευκρίνεια μέσω της πολύχρωμης ένδειξης LED στην μπροστινή πλευρά του Wallbox. Σε περίπτωση που προκύψει μία 
δυσλειτουργία, μπορείτε μέσω της πολύχρωμης ένδειξης LED να εξακριβώσετε την αιτία από τον ειδικό κωδικό σφάλματος χωρίς 
να χρειάζεται να ανοίξετε το περίβλημα του Wallbox. Μόλις ολοκληρωθεί η θέση σε λειτουργία από τον τεχνικό, ο σταθμός φόρ-
τισης Wallbox Home της Mercedes-Benz είναι πάντα σε ετοιμότητα για φόρτιση. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας φόρτισης 
ενδεχομένως να χρειάζεται αποδέσμευση του ενσωματωμένου διακόπτη με κλειδί.

Αφαίρεση συσκευασίας και εύρος παράδοσης
Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz παραδίδεται με διάφορα αξεσουάρ εξοπλισμού, τα οποία απαιτούνται 
για την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Αμέσως μετά από την αφαίρεση της συσκευασίας πρέπει να ελέγξε-
τε αν το εύρος παράδοσης περιλαμβάνει τα εξής:

Στοιχείο Ποσότητα Περιγραφή

Wallbox 1
Σταθμός φόρτισης που αποτελείται από πίσω πλαίσιο με ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα, εσωτε-
ρικό κάλυμμα ηλεκτρονικού συστήματος και πρόσοψη περιβλήματος

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

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 1 Συνοπτικές οδηγίες χρήσης μαζί με υποδείξεις ασφάλειας σε έντυπη μορφή.

Σετ τοποθέτησης 1
Σετ βιδωτών συνδέσμων για τοποθέτηση στον τοίχο, με 1 x 4 βίδες για μοριοσανίδα και κατάλληλα 
ούπα, κλειδί για τον διακόπτη με κλειδί (2 τεμ.), κλειδί πρόσοψης για ασφάλιση της πρόσοψης του 
περιβλήματος, πρότυπο διάτρησης

Αν λείπει ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα στοιχεία μετά από την αφαίρεση της συσκευασίας, παρακαλούμε επικοινωνή-
στε αμέσως με το κατάστημα αγοράς του Wallbox.

Αναγνώριση έκδοσης προϊόντος
Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz διατίθεται σε διάφορες 
εκδόσεις, οι οποίες διαθέτουν μηχανολογικές και ηλεκτρικές βελτιστοποιήσεις για 
διάφορα προφίλ εφαρμογών. 

Στην κάτω πλευρά του Wallbox βρίσκεται η ετικέτα προϊόντος με τον ειδικό κωδικό αριθμό 
της Mercedes-Benz για το Wallbox. Για την αναγνώριση σχετικός είναι ιδιαίτερα ο κωδικός 
μοντέλου (A 000 906 XX XX) καθώς και οι τιμές για τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 
(τάση, ένταση ρεύματος και συχνότητα δικτύου) που αναγράφονται κάτω από τον κωδικό.

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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Μετά από την αφαίρεση της πρόσοψης του περιβλήματος για την εγκατάσταση  
αποκαλύπτεται μία ακόμη ετικέτα προϊόντος στην εσωτερική πλευρά της κάλυψης του 
RCCB, η οποία εναλλακτικά περιλαμβάνει τον αριθμό προϊόντος ABL. Πριν από την 
εγκατάσταση βεβαιωθείτε σε κάθε περίπτωση με βάση τον κωδικό αριθμό Mercedes-
Benz ή τον αριθμό προϊόντος ABL ότι σε αυτές τις οδηγίες περιγράφεται η εγκατάστα-
ση της έκδοσης Wallbox που διαθέτετε. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι 
εκδόσεις Wallbox που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες καθώς και η αντιστοίχιση 
των κωδικών αριθμών Mercedes-Benz με τους αριθμούς προϊόντος ABL.

Κωδικός αριθμός 
Mercedes-Benz 

Αριθμός 
προϊόντος ABL

Σύνδεση στο 
ηλεκτρικό δίκτυο

Έκδοση

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

Σταθερά συνδεδεμένο καλώδιο φόρτισης σύμφωνα με το IEC 62196-2 τύπου 2, 
περ. 6 m, ισχύς φόρτισης 22 kW

A0009067508 2W72M9
230 V 50 Hz
1 x 32 A

Σταθερά συνδεδεμένο καλώδιο φόρτισης σύμφωνα με το IEC 62196-2 τύπου 2, 
περ. 6 m, ισχύς φόρτισης 7,2 kW

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά σε αυτές τις οδηγίες αφορούν αποκλειστικά τις εκδόσεις που αναφέρονται 
στις οδηγίες και δεν πρέπει να θεωρείται ότι ισχύουν και για άλλα μοντέλα Wallbox: Οι εκάστοτε εκδόσεις παραδίδονται μαζί 
με τις σχετικές οδηγίες χρήσης.
Αν η έκδοση Wallbox που διαθέτετε δεν περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο 
σημείο τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz: Η εγκατάσταση του Wallbox δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πραγματο-
ποιείται από εσάς, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στο Wallbox, κίνδυνος τραυματισμού και/ή κίνδυνος θανάτου.

Δομή του σταθμού φόρτισης Wallbox Home της 
Mercedes-Benz
Στη συνέχεια περιγράφεται η δομή του σταθμού φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz:

1 Πρόσοψη περιβλήματος

Αφαιρούμενο, εξωτερικό πλαστικό κάλυμμα για στερέωση στο πίσω πλαίσιο του περιβλήματος του Wallbox με άνοιγμα ανάρτησης 
(άνω ακμή) και ασφάλιση με βίδα με σφαιρική κεφαλή (κάτω ακμή)

2 Κάλυμμα ηλεκτρονικού συστήματος

Εσωτερικό κάλυμμα για την ηλεκτρονική μονάδα με ενσωματωμένη κάλυψη για χειροκίνητη επέμβαση στο RCCB (διακόπτης 
προστασίας από ρεύμα διαρροής)

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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3 Πίσω πλαίσιο περιβλήματος

Κορμός συσκευής με ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα, σταθερά συνδεδεμένο καλώδιο φόρτισης με βύσμα φόρτισης τύπου 2 
και υποδοχή βύσματος φόρτισης

Λεπτομερής προβολή πρόσοψης περιβλήματος

4 Πλαστικό άνοιγμα και οδηγοί

Το πλαστικό άνοιγμα εξυπηρετεί στην ανάρτηση της πρόσοψης του περιβλήματος στο πίσω πλαίσιο του περιβλήματος. Οι δύο 
πίροι οδήγησης εξασφαλίζουν την ορθή κατακόρυφη ευθυγράμμιση της πρόσοψης του περιβλήματος.

5 Περιοχή ενδείξεων LED

Σε αυτή την περιοχή της πρόσοψης του περιβλήματος βρίσκεται η πολύχρωμη ένδειξη LED.

6 Υποδοχή ασφάλισης

Η υποδοχή ασφάλισης εξυπηρετεί στην ασφάλιση της πρόσοψης του περιβλήματος με τη βίδα με σφαιρική κεφαλή του πίσω 
πλαισίου του περιβλήματος.

Λεπτομερής προβολή καλύμματος ηλεκτρονικού συστήματος

7 Άνοιγμα για βίδα στερέωσης M4

Μέσω αυτού του ανοίγματος, το κάλυμμα του ηλεκτρονικού συστήματος 
στερεώνεται στο πίσω πλαίσιο του περιβλήματος με μία βίδα στερέωσης 
(M4 x 10).

8 Κάλυψη για το RCCB (διακόπτης προστασίας από ρεύμα 
διαρροής)

Αυτή η κάλυψη εξυπηρετεί για την πρόσβαση στο RCCB του Wallbox.

9 Φακός για την πολύχρωμη ένδειξη LED

Μέσω αυτού του φακού πραγματοποιείται η προβολή της πολύχρωμης 
ένδειξης LED.

Μπροστινή όψη Πίσω όψη

4

5

6

Μπροστινή όψη

7

8

9
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Λεπτομερής προβολή πίσω πλαισίου περιβλήματος

0 Υποδοχή για την πρόσοψη του περιβλήματος

Σε αυτή την υποδοχή αναρτάται το πλαστικό άνοιγμα 4 της πρόσοψης του περιβλήματος.

q Δακτύλιοι διέλευσης για καλώδια δεδομένων

Αυτοί οι δακτύλιοι διέλευσης κλείνουν τα ανοίγματα για καλώδια δεδομένων στην περιοχή συνδέσεων του πίσω πλαισίου του 
περιβλήματος. Η σύνδεση καλωδίων δεδομένων είναι εφικτή π.χ. σε συνδυασμό με το Wallbox Advanced της Mercedes-Benz. 
Υποδείξεις για τη σύνδεση περιλαμβάνουν οι οδηγίες εγκατάστασης του Wallbox Advanced της Mercedes-Benz, οι οποίες είναι 
διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Δακτύλιος διέλευσης για το καλώδιο τροφοδοσίας

Αυτός ο δακτύλιος διέλευσης κλείνει το άνοιγμα για το καλώδιο τροφοδοσίας στην περιοχή συνδέσεων του πίσω πλαισίου του 
περιβλήματος.

e RCCB (διακόπτης προστασίας από ρεύμα διαρροής)

Το RCCB και οι διπλανοί ακροδέκτες γείωσης εξυπηρετούν στη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.

r Άνοιγμα για τον περιστροφικό διακόπτη κωδικοποίησης

Αυτό το άνοιγμα παρέχει πρόσβαση στον περιστροφικό διακόπτη κωδικοποίησης για τη ρύθμιση του μέγιστου ρεύματος φόρτισης 
και για ενεργοποίηση της λειτουργίας ρύθμισης και δοκιμής (βλ. Σελίδα 21).

t Άνοιγμα για την ένδειξη LED

Μέσα από αυτό το άνοιγμα προβάλλεται η πολύχρωμη ένδειξη LED.

y Βίδα με σφαιρική κεφαλή για την πρόσοψη του περιβλήματος

Αυτή η βίδα με σφαιρική κεφαλή εξυπηρετεί στην ασφάλιση της πρόσοψης του περιβλήματος. Το σχετικό κλειδί της πρόσοψης 
περιλαμβάνεται στο εύρος παράδοσης.

u Βιδωτές υποδοχές

Αυτές οι δύο υποδοχές εξυπηρετούν στην ανάρτηση του πίσω πλαισίου του περιβλήματος στη θέση τοποθέτησης.

i Οδηγός καλωδίου

Ο οδηγός καλωδίου προβλέπεται για καλώδιο τροφοδοσίας που έχει τοποθετηθεί εξωτερικά σε τοίχο.

o Ανοίγματα για βιδωτή σύνδεση 

Μέσω αυτών των ανοιγμάτων, το πίσω πλαίσιο του περιβλήματος που έχει προηγουμένως αναρτηθεί στις βιδωτές υποδοχές u 
στερεώνεται στη θέση τοποθέτησης με δύο βίδες.

Πίσω όψηΜπροστινή όψη

o

w

e

u

i
t

y

r

0

q
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Προετοιμασία, εγκατάσταση και θέση 
σε λειτουργία
Γενικές προδιαγραφές για το σημείο τοποθέτησης
Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz είναι μία ηλεκτροτεχνική συσκευή και για αυτό υπόκειται σε συγκεκριμέ-
νες προδιαγραφές για την εγκατάσταση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Για την επιλογή του σημείου τοποθέτησης πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω σημεία:

• Τηρείτε όλες τις εγχώριες προδιαγραφές για την ηλεκτρική εγκατάσταση, π.χ. σε σχέση με την πυροπροστασία καθώς και την 
προστασία από ατυχήματα.

• Το Wallbox πρέπει να εγκαθίσταται με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη πρό-
σβαση στα αρμόδια άτομα για τον χειρισμό του.

• Επιπλέον, μπροστά από το Wallbox πρέπει να προβλέπεται ένας χώρος στάθμευσης με άνετη 
πρόσβαση στη σύνδεση φόρτισης του οχήματος και στο σταθερά συνδεδεμένο καλώδιο φόρ-
τισης του Wallbox.

• Ως ύψος τοποθέτησης συνιστάται μία απόσταση από 120 έως 140 cm από το έδαφος μέχρι 
την κάτω ακμή του περιβλήματος. Αυτή η σύσταση εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες 
και μπορεί να μεταβληθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Στη θέση τοποθέτησης πρέπει να 
εξασφαλίζεται επαρκής κυκλοφορία του αέρα, ώστε το Wallbox να ψύχεται κατά τη λειτουργία 
φόρτισης: Πάντα θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις επιτρεπόμενες θερμοκρασίες λειτουργίας 
(βλ. «Τεχνικά χαρακτηριστικά» στη σελίδα 23).

• Για την ασφαλή λειτουργία του Wallbox, γύρω από το περίβλημα πρέπει να τηρούνται ελάχι-
στες αποστάσεις 50 cm. 

• Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι επίπεδη και να διαθέτει επαρκή αντοχή για την 
τοποθέτηση του Wallbox.

• Η απαιτούμενη επιφάνεια τοποθέτησης για τον σταθμό φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz ανέρχεται τουλάχιστον 
σε 440 x 330 mm (Υ x Π). Η πίσω πλευρά του περιβλήματος του Wallbox πρέπει να εφάπτεται σε όλο το εύρος της με την 
επιφάνεια τοποθέτησης. 

• Σε γενικές γραμμές, ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε υψηλές θερ-
μοκρασίες περιβάλλοντος. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν προκύπτει υπέρβαση της μέγιστης 
επιτρεπόμενης θερμοκρασίας λειτουργίας λόγω εξωτερικών επιδράσεων, όπως απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή παρόμοια.

• Το Wallbox πληροί τις προδιαγραφές για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Για να ελαχιστοποιείται η ρύπανση λόγω των καιρι-
κών επιδράσεων, συνιστάται να τοποθετείτε το Wallbox σε στεγασμένο σημείο στον εξωτερικό χώρο. 

Προδιαγραφές για το καλώδιο τροφοδοσίας
Για την ηλεκτροτεχνική σύνδεση του σταθμού Wallbox Home της Mercedes-Benz πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνονται 
υπόψη οι παρακάτω προδιαγραφές:

• Ισχύουν όλες οι απαιτήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων χαμηλής τάσης σύμφωνα με το IEC 60364-1 και το IEC 60364-5-52.

• Το μοντέλο A0009067408 προβλέπεται για σύνδεση και λειτουργία με ονομαστική τάση 230 V (φάση-μηδέν, 1-φασική) ή 
400 V (φάση-φάση, 3-φασική) και 50 Hz. Η έκδοση A0009067508 του Wallbox έχει σχεδιαστεί για σύνδεση και λειτουργία με 
ονομαστική τάση 230 V (φάση-μηδέν, 1-φασική) και 50 Hz.

Τουλάχ. 
50 cm

120 έως  
140 cm
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• Στο σημείο εγκατάστασης πρέπει να υπάρχει μία κατάλληλα διαστασιοποιημένη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο σύμφωνα με το 
HD 60364-7-722:2012: Αυτή η σύνδεση πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το Wallbox και δεν πρέπει να τροφοδοτεί 
άλλους ηλεκτρικούς καταναλωτές.

• Αν χρειάζεται, για τη σύνδεση του Wallbox θα πρέπει να δρομολογηθεί ένα ξεχωριστό καλώδιο τροφοδοσίας που ανταποκρίνε-
ται στις γενικές προδιαγραφές για τη δρομολόγηση αγωγών και την τεχνολογία κτιρίων. 

• Ανάλογα με την επιθυμητή ισχύ σύνδεσης, η εγκατάσταση του Wallbox θα πρέπει να δηλωθεί και/ή να εγκριθεί από την 
τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού. Λάβετε υπόψη τις σχετικές τοπικές προδιαγραφές της επιχείρησης ηλεκτρισμού.

• Η διατομή αγωγού πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με την επιθυμητή ισχύ σύνδεσης 
και περαιτέρω παράγοντες (όπως το μήκος και το υλικό του αγωγού, ο τρόπος δρομολόγη-
σης, κτλ.). Οι ακροδέκτες σύνδεσης στο Wallbox έχουν σχεδιαστεί για διατομή αγωγού από 
1,5 mm2 έως 16 mm2.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί κατ' επιλογή να τοποθετηθεί εξωτερικά ή εσωτερικά στον 
τοίχο. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι τοποθετημένο εξωτερικά στον τοίχο, το περίβλημα 
διαθέτει έναν οδηγό καλωδίου στην πίσω πλευρά μέσω του οποίου δρομολογείται το καλώ-
διο στην περιοχή συνδέσεων του πίσω πλαισίου του περιβλήματος.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας για το Wallbox πρέπει πάντα να ασφαλίζεται με δικό του MCB 
(ονομαστικό ρεύμα ανάλογα με το καλώδιο τροφοδοσίας και τη ρύθμιση του Wallbox, 
ωστόσο το μέγιστο έως 32 A). Κατά την επιλογή του MCB λάβετε οπωσδήποτε υπόψη σας 
τις ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές.

• Για να θέσετε το Wallbox εκτός λειτουργίας, ρυθμίστε το προσυνδεδεμένο στην οικιακή 
εγκατάσταση MCB καθώς και το ενσωματωμένο RCCB στη θέση 0 (Off / Απενεργοποίηση).

• Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε ότι τηρούνται οι προδιαγραφές για την εγκατάσταση που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες.  
Τυχόν παράβαση ή παράβλεψη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς και/ή θάνατο από ηλεκτροπληξία. Επιπλέον, 
σε περίπτωση παράβασης των αναφερόμενων υποδείξεων, η σωστή λειτουργία του Wallbox δεν εξασφαλίζεται πλέον.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Για να επιτυγχάνεται η μέγιστη ισχύς φόρτισης του Wallbox, το καλώδιο τροφοδοσίας του Wallbox πρέπει να είναι διαστασιο-
ποιημένο και δρομολογημένο για 32 A. Εκτός αυτού, η ρύθμιση του μέγιστου ρεύματος φόρτισης (βλ. «Λειτουργία ρύθμισης 
και δοκιμής» στη σελίδα 15) πρέπει να προσαρμοστεί στα 32 A. Η εργοστασιακή ρύθμιση του μέγιστου ρεύματος φόρτισης 
είναι 16 A για την έκδοση A0009067408 και 32 A για την έκδοση A0009067508.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Σε διάφορες χώρες, οι παραπάνω αναφερόμενες προδιαγραφές διαφέρουν από τις προϋποθέσεις σύνδεσης για το τοπικό 
ηλεκτρικό δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, το Wallbox πρέπει να συνδέεται σύμφωνα με τον εκάστοτε τρόπο σύνδεσης που 
ισχύει στη χώρα εγκατάστασης. Μία επισκόπηση των τρόπων σύνδεσης ανά χώρα μπορείτε να βρείτε στη Σελίδα 28 αυτών 
των οδηγιών ή στην ιστοσελίδα www.yourwallbox.de στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Μηχανολογική και ηλεκτρική εγκατάσταση
Εφόσον καθορίσετε το σημείο τοποθέτησης του Wallbox, μπορείτε να ξεκινήσετε πρώτα με τη μηχανολογική εγκατάσταση.  
Για την εγκατάσταση χρειάζεστε τον παρακάτω εξοπλισμό:

• Δράπανο ή επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται στο εύρος παράδοσης)

• Τρυπάνι Ø 8 mm για την εκάστοτε επιφάνεια τοποθέτησης (δεν περιλαμβάνεται στο εύρος παράδοσης)

• Πρότυπο διάτρησης για τις εκδόσεις Wallbox που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες (περιλαμβάνεται στο εύρος παράδοσης)

• Κατσαβίδι με κατσαβιδόλαμες Torx (TX20, TX30) (δεν περιλαμβάνεται στο εύρος παράδοσης)

• Ίσιο κατσαβίδι VDE (πάχος και μήκος στελέχους συνιστάται 0,5 x 2,5 mm, 80 mm) (δεν περιλαμβάνεται στο εύρος παράδοσης)

• Κοπίδι για κοπή του δακτυλίου διέλευσης για το καλώδιο τροφοδοσίας (δεν περιλαμβάνεται στο εύρος παράδοσης)
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• Τέσσερις βίδες για μοριοσανίδα 6 x 60 για στερέωση του πίσω πλαισίου του περιβλήματος (περιλαμβάνεται στο εύρος παράδοσης)

• Εάν χρειάζεται: Κατάλληλα ούπα για την επιφάνεια τοποθέτησης (περιλαμβάνονται στο εύρος παράδοσης: νάιλον ούπα, 8 x 40)

• Ενδεχομένως αλφάδι (δεν περιλαμβάνεται στο εύρος παράδοσης)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Τηρείτε σε κάθε περίπτωση τους 5 κανόνες ασφάλειας:
1. Αποσυνδέστε
2. Ασφαλίστε έναντι επανενεργοποίησης
3. Βεβαιωθείτε για την απουσία τάσης
4. Γειώστε και βραχυκυκλώστε
5. Καλύψτε ή απομονώστε γειτονικά εξαρτήματα που είναι υπό ηλεκτρική τάση
Απενεργοποιήστε σε κάθε περίπτωση το MCB στην οικιακή εγκατάσταση διανομής ρεύματος καθώς και το ενσωματωμένο RCCB 
προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι το MCB και το RCCB δεν μπορούν να επανενεργοποιηθούν κατά 
την εγκατάσταση. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών μέχρι και κίνδυνος θανάτου λόγω ηλεκτροπληξίας!

Για να εγκαταστήσετε το Wallbox, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Βεβαιωθείτε ότι στην επιθυμητή θέση τοποθέτησης υπάρχει ένα καλώδιο τροφοδοσίας με κατάλληλη διαστασιοποίηση. Δια-
φορετικά θα πρέπει να δρομολογηθεί ένα καλώδιο τροφοδοσίας.

2. Ευθυγραμμίστε κάθετα το πρότυπο διάτρησης στην επιφάνεια τοποθέτησης: 
Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε αλφάδι. Σχεδιάστε τις οπές διάτρησης με το 
πρότυπο διάτρησης.

3. Τρυπήστε τις σχεδιασμένες οπές τοποθέτησης (Ø 8 mm). Ανάλογα με την 
επιφάνεια τοποθέτησης, τοποθετήστε τα παρεχόμενα ούπα για τις βίδες 
στερέωσης.

4. Βιδώστε με το κατσαβίδι TX30 δύο από τις τέσσερις παρεχόμενες βίδες για 
μοριοσανίδα 6 x 60 στις δύο επάνω οπές σε απόσταση 4 mm από τον τοίχο.

5. Τοποθετήστε το Wallbox σε μία επιφάνεια εργασίας και λύστε τη βίδα με 
σφαιρική κεφαλή στο κάτω άκρο του πίσω πλαισίου του περιβλήματος με 
τη βοήθεια του παρεχόμενου κλειδιού πρόσοψης. Στη συνέχεια ανοίξτε την 
πρόσοψη προς τα πάνω και αφαιρέστε την. 
 
Σημείωση: Προστατέψτε την πρόσοψη του περιβλήματος από γρατσουνιές 
και άλλες εξωτερικές ζημιές. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη της 
πρόσοψης ως τελευταίο βήμα τοποθέτησης, ακριβώς πριν το τέλος της 
εγκατάστασης.
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6. Λύστε τη βίδα M4 στο άνω τμήμα του Wallbox, με την οποία στερεώνεται το 
εσωτερικό κάλυμμα του ηλεκτρονικού συστήματος στο πίσω πλαίσιο του πε-
ριβλήματος, με το κατσαβίδι TX20 και αφαιρέστε το κάλυμμα του ηλεκτρονι-
κού συστήματος. Φυλάξτε τη βίδα σε ασφαλές σημείο.

7. Περικόψτε τη μεμβράνη του μεγαλύτερου δακτυλίου διέλευσης w:  
Περάστε τώρα το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από αυτό το άνοιγμα. 
 
Σημείωση: Τα δύο μικρότερα ανοίγματα q που είναι κλεισμένα με δακτυ-
λίους διέλευσης απαιτούνται για τη σύνδεση σε ένα εξωτερικό σύστημα 
ελέγχου φόρτισης, όπως π.χ. το Wallbox Advanced της Mercedes-Benz. 
Υποδείξεις για τη σύνδεση περιλαμβάνουν οι οδηγίες εγκατάστασης του 
Wallbox Advanced της Mercedes-Benz, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Αναρτήστε το πλαίσιο του περιβλήματος του Wallbox στη θέση τοποθέτησης. 
Για αυτόν τον σκοπό υπάρχουν δύο ενσωματωμένες βιδωτές υποδοχές u 
στο επάνω τμήμα της πίσω πλευράς του πλαισίου του περιβλήματος για τις 
βίδες που έχουν τοποθετηθεί κατά το βήμα 4. Ο σταθμός φόρτισης Wallbox 
Home της Mercedes-Benz είναι πλέον τοποθετημένος προκαταρκτικά στη 
θέση τοποθέτησης.

9. Στερεώστε το πλαίσιο του περιβλήματος, βιδώνοντας με το κατσαβίδι TX30 
τις άλλες δύο παρεχόμενες βίδες για μοριοσανίδα στα ούπα που έχουν το-
ποθετηθεί κατά το βήμα 3 μέσα από τα δύο ανοίγματα o στο κάτω τμήμα 
του πίσω πλαισίου του περιβλήματος. Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home 
της Mercedes-Benz είναι τώρα σταθερά τοποθετημένος στην επιφάνεια 
τοποθέτησης.

10. Αν χρησιμοποιείται ένα καλώδιο τροφοδοσίας με εύκαμπτους αγωγούς, 
βεβαιωθείτε ότι οι απογυμνωμένοι αγωγοί (συνιστάται 12 mm) διαθέτουν 
περίδεσμους αγωγών. Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες σύνδεσης του ενσω-
ματωμένου RCCB, οδηγήστε τους αγωγούς στον εκάστοτε ακροδέκτη και 
βιδώστε το καλώδιο τροφοδοσίας με ροπή στρέψης από 2,5 έως 3 Nm. Η 
αντιστοίχιση παρουσιάζεται στην εικόνα και στον πίνακα παρακάτω. 
Κατά τη σύσφιξη του ακροδέκτη L1 προσέξτε οπωσδήποτε τη σωστή εφαρ-
μογή του αγωγού που έχει ήδη συνδεθεί από το εργοστάσιο! 
Πατήστε τον ελατηριωτό μηχανισμό του ακροδέκτη γείωσης και στερεώστε 
εδώ τον αγωγό προστασίας του καλωδίου τροφοδοσίας.
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Στην 3-φασική έκδοση A0009067408, το καλώδιο τροφοδοσίας συνδέεται ως εξής:

Ονομασία Χρώμα αγωγού Χαρακτηρισμός σύνδεσης

Ηλεκτροφόρος αγωγός, φάση 1 Καφέ 5 (L1)

Ηλεκτροφόρος αγωγός, φάση 2 Μαύρο 3 (L2)

Ηλεκτροφόρος αγωγός, φάση 3 Γκρι 1 (L3)

Ουδέτερος αγωγός Μπλε N

Αγωγός προστασίας Πράσινο-κίτρινο PE

Στη 1-φασική έκδοση A0009067508, το καλώδιο τροφοδοσίας συνδέεται ως εξής:

Ονομασία Χρώμα αγωγού Χαρακτηρισμός σύνδεσης

Ηλεκτροφόρος αγωγός Καφέ 5 (L1)

Ουδέτερος αγωγός Μπλε N

Αγωγός προστασίας Πράσινο-κίτρινο PE

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Προσέξτε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα του Wallbox θα υποστεί ζημιά εάν υπάρχει τάση άνω από 250 V μεταξύ του ηλεκτρο-
φόρου αγωγού L1 και του ουδέτερου αγωγού.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Η 3-φασική έκδοση A0009067408 μπορεί κατ' επιλογή να συνδεθεί στον ακροδέκτη 2 (L1) και να λειτουργήσει επίσης μονο-
φασικά: Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση δεν επιτυγχάνεται η αναφερόμενη ονομαστική ισχύς για το Wallbox.
Εάν προκύψει ασύμμετρο φορτίο στο δίκτυο τροφοδοσίας, λάβετε υπόψη τις τοπικές, ισχύουσες τεχνικές προϋποθέσεις 
σύνδεσης. Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz είναι εξοπλισμένος με μία λειτουργία επιτήρησης συμμε-
τρίας, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του περιστροφικού διακόπτη κωδικοποίησης. Περισσότερες σχετικές πληροφο-
ρίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Λειτουργία ρύθμισης και δοκιμής» στη σελίδα 15.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Σε διάφορες χώρες, οι προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες διαφέρουν από τις προϋποθέσεις σύνδεσης για 
το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, το Wallbox πρέπει να συνδέεται σύμφωνα με τον εκάστοτε τρόπο σύνδε-
σης που ισχύει στη χώρα εγκατάστασης. Μία επισκόπηση των τρόπων σύνδεσης ανά χώρα μπορείτε να βρείτε στη Σελίδα 28 
αυτών των οδηγιών ή στην ιστοσελίδα www.yourwallbox.de στον παρακάτω σύνδεσμο: 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

PEL1L2L3 N
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ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για μέγιστο ρεύμα φόρτισης 
16 A (έκδοση A0009067408) ή 32 A (έκδοση A0009067508). Αν το ρεύμα φόρτισης που παρέχεται μέσω της οικιακής 
εγκατάστασης και/ή του καλωδίου τροφοδοσίας διαφέρει από αυτή την προρύθμιση, θα πρέπει να προσαρμόσετε ανάλο-
γα τη ρύθμιση του ρεύματος φόρτισης στο Wallbox προτού επανατοποθετήσετε το κάλυμμα του ηλεκτρονικού συστήματος 
και στη συνέχεια θέσετε το Wallbox σε λειτουργία: Αυτή η διαδικασία περιγράφεται στην ενότητα «Λειτουργία ρύθμισης και 
δοκιμής» στη σελίδα 15 κ.ε.
Προσέξτε ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ονομαστικού ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα προϊ-
όντος και έχει διαμορφωθεί στο υλικολογισμικό (firmware).

11. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του ηλεκτρονικού συστήματος στο πίσω 
πλαίσιο του περιβλήματος και βιδώστε το με τη σχετική βίδα M4 x 10.

12. Αναρτήστε την πρόσοψη του περιβλήματος στο άνω άκρο του πίσω πλαι-
σίου του περιβλήματος και ασφαλίστε τη χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο 
κλειδί πρόσοψης. 
 
Σημείωση: Προτού επανατοποθετήσετε την πρόσοψη του περιβλήματος, 
πρέπει να θέσετε ηλεκτρικά σε λειτουργία τον σταθμό φόρτισης Wallbox 
Home της Mercedes-Benz – διαβάστε σχετικά στην παρακάτω ενότητα.

Ηλεκτρική θέση σε λειτουργία
Μετά από τη μηχανική εγκατάσταση και την ηλεκτρική σύνδεση, θα πρέπει να εξακριβώσετε τη σωστή λειτουργία του σταθμού 
φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz ή να αποκαταστήσετε ενδεχόμενα σφάλματα.

Για να θέσετε σε λειτουργία τον σταθμό φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz, ενεργήστε ως εξής:

1. Ενεργοποιήστε το προσυνδεδεμένο MCB στην οικιακή εγκατάσταση διανομής ρεύματος.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα χειρισμού 8 του εσωτερικού καλύμματος του ηλεκτρονικού συστήματος και επιπλέον ενεργοποιήστε το 

εσωτερικό RCCB (πραγματοποιείται σύνδεση του Wallbox με το ηλεκτρικό δίκτυο).
Όταν το Wallbox συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο, ξεκινά τη διαδικασία αρχικοποίησης: Σε αυτή τη διαδικασία εκτελείται ένας 
έλεγχος του εσωτερικού ηλεκτρονικού συστήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία. 

Αυτή η διαδικασία τεκμηριώνεται μέσω της ένδειξης LED στην μπροστινή πλευρά του σταθμού φόρτισης Wallbox Home της 
Mercedes-Benz όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Ένδειξη LED Περιγραφή

Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μία φορά με λευκό χρώμα...

...και στη συνέχεια πάλλεται με μπλε χρώμα.

Μπορείτε πλέον να συνδέσετε το όχημα για τη διαδικασία φόρτισης. Η ενεργοποίηση και/ή ο τερματισμός μιας διαδικασίας 
φόρτισης περιγράφεται στις συνημμένες συνοπτικές οδηγίες χρήσης καθώς και στις αναλυτικές οδηγίες χρήσης του σταθμού 
φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz: Μπορείτε να κατεβάσετε τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης από την ιστοσελίδα  
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/. Θα πρέπει, επίσης, να λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του 
οχήματος που πρόκειται να φορτιστεί με το Wallbox.
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Εφόσον θέσετε τον σταθμό φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz σε λειτουργία με τον προδιαγραφόμενο τρόπο, τοποθε-
τήστε την πρόσοψη του περιβλήματος και ασφαλίστε την: Αυτή η διαδικασία περιγράφεται παραπάνω, στο βήμα 12.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Στο τέλος της ηλεκτρικής θέσης σε λειτουργία θα πρέπει να ελεγχθεί η ρύθμιση του μέγιστου ρεύματος του καλωδίου τροφο-
δοσίας στο Wallbox και, αν χρειάζεται, να προσαρμοστεί μέσω του περιστροφικού διακόπτη κωδικοποίησης στο Wallbox. Για 
να ελέγξετε στο τέλος τη λειτουργία του Wallbox, θα πρέπει να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του επαφέα του Wallbox με τη 
λειτουργία δοκιμής. Η λειτουργία δοκιμής περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα.

Λειτουργία ρύθμισης και δοκιμής
Αν δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο όχημα για τη θέση σε λειτουργία και στη συνέχεια για τη λειτουργία, μπορείτε να ελέγξετε τη 
λειτουργία του σταθμού φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz (επαφέας, CP και ενεργοποίηση του RCCB) με τη λειτουρ-
γία δοκιμής. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την εργοστασιακή ρύθμιση για το μέγιστο ρεύμα φόρτισης του σταθμού 
φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz με τη λειτουργία ρύθμισης μέσω του εσωτερικού περιστροφικού διακόπτη κωδικο-
ποίησης, αν το ρεύμα φόρτισης που παρέχεται μέσω της οικιακής εγκατάστασης διαφέρει από αυτή την προρύθμιση. Ωστόσο, σε 
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ονομαστικού ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα προϊόντος.

Μέσω του ανοίγματος στην αριστερή πλευρά, η ηλεκτρονική 
μονάδα του σταθμού φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz 
παρέχει πρόσβαση στον περιστροφικό διακόπτη κωδικοποίησης, 
ο οποίος είναι προρυθμισμένος από το εργοστάσιο στη θέση 0.

Για τη λειτουργία ρύθμισης και δοκιμής μπορείτε με το ίσιο κατσα-
βίδι VDE (0,5 x 2,5 mm) να ρυθμίσετε τον περιστροφικό διακόπτη 
κωδικοποίησης σε μία από τις τιμές που παρουσιάζονται γύρω 
από το άνοιγμα στο κάλυμμα. Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές 
μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις για τον περιστροφικό 
διακόπτη κωδικοποίησης» στη σελίδα 17.

Για να εκτελέσετε ρυθμίσεις μέσω του περιστροφικού διακόπτη 
κωδικοποίησης, θα πρέπει να αφαιρέσετε την πρόσοψη του περι-
βλήματος του Wallbox και να αφαιρέσετε ή να επανατοποθετήσετε 
το εσωτερικό κάλυμμα του ηλεκτρονικού συστήματος, ανάλογα με 
το εκάστοτε βήμα εργασίας (βλ. βήματα 5 και 6 στη Σελίδα 11 
στην ενότητα «Μηχανολογική και ηλεκτρική εγκατάσταση»). 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Μετά από την αφαίρεση του καλύμματος του ηλεκτρονικού συστήματος ενδεχομένως να υπάρχει επικίνδυνη ηλεκτρική τάση 
στο εσωτερικό του Wallbox καθώς και σε εξαρτήματα που μπορεί να αγγίξετε. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ απενεργοποιήστε πρώτα 
το MCB στην οικιακή εγκατάσταση και το εσωτερικό RCCB στο Wallbox προτού συνεχίσετε με τη λειτουργία ρύθμισης και 
δοκιμής.
Τηρείτε σε κάθε περίπτωση τους 5 κανόνες ασφάλειας:
1. Αποσυνδέστε
2. Ασφαλίστε έναντι επανενεργοποίησης
3. Βεβαιωθείτε για την απουσία τάσης
4. Γειώστε και βραχυκυκλώστε
5. Καλύψτε ή απομονώστε γειτονικά εξαρτήματα που είναι υπό ηλεκτρική τάση
Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών μέχρι και κίνδυνος θανάτου λόγω ηλεκτροπληξίας!

Λειτουργία δοκιμής

Για να ελέγξετε τη λειτουργία του σταθμού φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz με τη λειτουργία δοκιμής, ενεργή-
στε ως εξής:
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Βήμα εργασίας
Κατάσταση των ενδείξεων 
LED

1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος του Wallbox μέσω του προσυνδεδεμένου 
MCB και του εσωτερικού RCCB.

2. Αφαιρέστε το εσωτερικό κάλυμμα ηλεκτρονικού συστήματος. Ρυθμίστε τον περιστροφικό 
διακόπτη κωδικοποίησης στη θέση E (βλ. πίνακα στη Σελίδα 17).

3. Τοποθετήστε το εσωτερικό κάλυμμα ηλεκτρονικού συστήματος. Ενεργοποιήστε την τρο-
φοδοσία ρεύματος του Wallbox μέσω του εσωτερικού RCCB και του προσυνδεδεμένου 
MCB. 

4. Το Wallbox ενεργοποιείται στη λειτουργία δοκιμής. Η ένταση ρεύματος στη λειτουργία 
δοκιμής περιορίζεται στα 6 A. 

5. Το Wallbox εκτελεί πρώτα μία εσωτερική αυτοδοκιμή.

• Αν προκύψει σφάλμα κατά την αυτοδοκιμή, η ένδειξη LED παρουσιάζει το σφάλμα F2: 
Διαβάστε τη σχετική περιγραφή στη Σελίδα 19.

• Αν δεν προκύψει σφάλμα κατά την αυτοδοκιμή, συνεχίστε με το βήμα 6.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Στη λειτουργία δοκιμής υπάρχουν επικίνδυνες ηλεκτρικές τάσεις στις επαφές φόρτισης του Wallbox, οι οποίες ενέχουν 
θανάσιμο κίνδυνο: Μην αγγίζετε σε καμία περίπτωση αυτές τις επαφές και εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες με εξαιρετική 
προσοχή. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών μέχρι και κίνδυνος θανάτου λόγω ηλεκτροπληξίας!

Βήμα εργασίας
Κατάσταση των ενδείξεων 
LED

6. Στη λειτουργία δοκιμής μπορείτε να εκτελέσετε μία μέτρηση των ηλεκτρικών τάσεων στο 
βύσμα φόρτισης για 120 δευτερόλεπτα (βλ. «Αντιστοίχιση των επαφών τύπου 2» στη σελίδα 
25). Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα μέτρησης του σήματος στην επαφή CP (συχνότητα 
και κύκλος λειτουργίας, μέτρηση προς γείωση). Μετά από τη λήξη των 120 δευτερολέ-
πτων, η λειτουργία φόρτισης κλειδώνεται και το ενσωματωμένο RCCB ενεργοποιείται.

 

7. Για να τερματίσετε τη λειτουργία δοκιμής, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος του 
Wallbox μέσω του προσυνδεδεμένου MCB και ρυθμίστε το RCCB στη θέση 0. 

8. Αφαιρέστε το εσωτερικό κάλυμμα ηλεκτρονικού συστήματος. Ρυθμίστε τον περιστροφικό 
διακόπτη κωδικοποίησης στη θέση 0 ή F (η εκάστοτε εργοστασιακή ρύθμιση για την κανο-
νική λειτουργία φόρτισης), ή σε μία άλλη θέση εάν επιθυμείτε να λειτουργήσετε το Wallbox 
με ρεύμα φόρτισης που διαφέρει από την εργοστασιακή ρύθμιση (βλ. πίνακα στην επόμενη 
σελίδα).

9. Τοποθετήστε το εσωτερικό κάλυμμα ηλεκτρονικού συστήματος. Ρυθμίστε το RCCB στη 
θέση I. Τοποθετήστε και ασφαλίστε την πρόσοψη του περιβλήματος. 

10. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος του Wallbox μέσω του προσυνδεδεμένου MCB 
της οικιακής εγκατάστασης. 

11. Κατά τη διαδικασία αρχικοποίησης, το Wallbox φορτώνει τη ρύθμιση του περιστροφικού 
διακόπτη κωδικοποίησης και στη συνέχεια λειτουργεί με το σχετικό ρυθμισμένο ρεύμα 
φόρτισης.

Λειτουργία ρύθμισης

Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις για το μέγιστο ρεύμα φόρτισης του σταθμού φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz με τη 
λειτουργία ρύθμισης, ενεργήστε ως εξής:

120 δευτερόλεπτα



17Mercedes-Benz Wallbox Home| Προετοιμασία, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

Βήμα εργασίας
Κατάσταση των ενδείξεων 
LED

1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος του Wallbox μέσω του προσυνδεδεμένου 
MCB και του εσωτερικού RCCB. 

2. Αφαιρέστε το εσωτερικό κάλυμμα ηλεκτρονικού συστήματος. Επιλέξτε την επιθυμητή έντα-
ση ρεύματος, ρυθμίζοντας τον περιστροφικό διακόπτη κωδικοποίησης στη σχετική θέση 
(βλ. πίνακα στην επόμενη σελίδα).

3. Τοποθετήστε το εσωτερικό κάλυμμα ηλεκτρονικού συστήματος. Ρυθμίστε το RCCB στη 
θέση I. Τοποθετήστε και ασφαλίστε την πρόσοψη του περιβλήματος.

4. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος του Wallbox μέσω του προσυνδεδεμένου MCB 
της οικιακής εγκατάστασης. 

5. Κατά τη διαδικασία αρχικοποίησης, το Wallbox φορτώνει τη ρύθμιση του περιστροφικού 
διακόπτη κωδικοποίησης και στη συνέχεια λειτουργεί με το σχετικό ρυθμισμένο ρεύμα 
φόρτισης.

Ρυθμίσεις για τον περιστροφικό διακόπτη κωδικοποίησης

Με τον περιστροφικό διακόπτη κωδικοποίησης εκτελούντα οι παρακάτω ρυθμίσεις:

Θέση Περιγραφή λειτουργίας Διευκρίνιση

0 Κανονική λειτουργία Εργοστασιακή ρύθμιση

1

Ρύθμιση του μέγιστου ρεύματος  
φόρτισης

  8 A

2 10 A

3 13 A

4 16 A

5 20 A

6 20 A με αναγνώριση ασυμμετρίας ηλεκτρικού φορτίου 16 A

7 30 A

8 30 A με αναγνώριση ασυμμετρίας ηλεκτρικού φορτίου 16 A

9 30 A με αναγνώριση ασυμμετρίας ηλεκτρικού φορτίου 20 A

A 32 A

B 32 A με αναγνώριση ασυμμετρίας ηλεκτρικού φορτίου 16 A

C 32 A με αναγνώριση ασυμμετρίας ηλεκτρικού φορτίου 20 A

D Καμία λειτουργία -

E Λειτουργία δοκιμής
Δυνατότητα μέτρησης της τάσης δικτύου (επαφέας ενεργοποιημένος) καθώς και της επικοινωνίας (CP) στις 
επαφές φόρτισης, για έλεγχο της λειτουργίας χωρίς όχημα

F Κανονική λειτουργία Εργοστασιακή ρύθμιση
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Αναζήτηση σφαλμάτων και λύσεις
Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη κατά τη λειτουργία του σταθμού φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz, η βλάβη 
παρουσιάζεται μέσω της πολύχρωμης ένδειξης LED στο κάτω τμήμα της πρόσοψης του περιβλήματος. Για τη συγκεκριμένη 
προβολή, η ένδειξη LED μπορεί...

...να αναβοσβήνει με διάφορα χρώματα

...να πάλλεται και να αναβοσβήνει με διάφορα χρώματα

Στο παρακάτω κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία αναγνώρισης βλαβών και καταστάσεων σφάλματος καθώς και τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται για την αποκατάσταση.

Βλάβες λειτουργίας και λύσεις
Για την ασφαλή λειτουργία, ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz πρέπει να ασφαλίζεται με ένα MCB στην 
οικιακή εγκατάσταση και με το ενσωματωμένο RCCB. Για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση σφάλματος και την 
επαναφορά της λειτουργίας, πρώτα θα πρέπει να εξακριβώνεται αδιαμφισβήτητα το είδος της υπάρχουσας βλάβης. Μπορεί να 
προκύψουν οι παρακάτω βλάβες:

Βλάβη Πιθανή αιτία Προτεινόμενη λύση

Η ένδειξη LED δεν λειτουρ-
γεί.

Το Wallbox δεν τροφοδοτεί-
ται με ηλεκτρική τάση.

Η τροφοδοσία ρεύματος έχει διακοπεί: Ελέγξτε το προσυνδεδεμένο MCB και το εσωτερικό RCCB και 
ενδεχομένως επανενεργοποιήστε το(τα). Αν το σφάλμα προκύπτει επανειλημμένα ή συνεχώς, επικοινω-
νήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz.

Το Wallbox δεν έχει συνδεθεί 
σύμφωνα με τον εκάστοτε 
τρόπο σύνδεσης που ισχύει 
στη χώρα εγκατάστασης.

Ελέγξτε τον τρόπο σύνδεσης του Wallbox με τη βοήθεια της επισκόπησης των τρόπων σύνδεσης 
ανά χώρα, την οποία μπορείτε να βρείτε στη Σελίδα 28 αυτών των οδηγιών ή στην ιστοσελίδα 
www.yourwallbox.de στον παρακάτω σύνδεσμο:  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
Αλλάξτε, αν χρειάζεται, τον τρόπο σύνδεσης με βάση αυτή την επισκόπηση.

Υπάρχει ένα εσωτερικό 
σφάλμα στο Wallbox.

Το Wallbox πρέπει να αντικατασταθεί. Σε αυτή την περίπτωση, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιο-
δοτημένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz.

Το ηλεκτρικό όχημα δεν 
αναγνωρίζεται.

Το καλώδιο φόρτισης δεν 
είναι σωστά συνδεδεμένο 
στο όχημα.

Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από το όχημα και συνδέστε το ξανά: Αν το σφάλμα εξακολουθεί να 
προκύπτει, ελέγξτε το καλώδιο φόρτισης για ζημιές και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτη-
μένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz.

Η ένδειξη LED παρουσιάζει 
ένα μήνυμα σφάλματος.

Ο σταθμός φόρτισης Wallbox 
Home της Mercedes-Benz 
αναγνωρίζει ένα σφάλμα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μηνύματα σφάλματος μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω ενότητα. 
Ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία φόρτισης: Αν το σφάλμα προκύπτει επανειλημμένα ή συνεχώς, θέστε 
εκτός λειτουργίας το Wallbox (βλ. «Θέση εκτός λειτουργίας και νέα θέση του προϊόντος σε λειτουργία» 
στη σελίδα 22) και απενεργοποιήστε το προσυνδεδεμένο MCB. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο 
εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Αν υπάρχει βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος του Wallbox, θέστε εκτός λειτουργίας το Wallbox (βλ. «Θέση εκτός 
λειτουργίας και νέα θέση του προϊόντος σε λειτουργία» στη σελίδα 22) και απενεργοποιήστε το προσυνδεδεμένο MCB. 
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz ή με το συνεργείο 
εγκατάστασης.

Καταστάσεις σφάλματος και λύσεις
Για την παρουσίαση των καταστάσεων σφάλματος, η ένδειξη LED αναβοσβήνει με βάση ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο επα-
ναλαμβάνεται συνεχώς. Στους πίνακες και τα κείμενα που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε την αντιστοίχιση μεταξύ των οπτικών 
ενδείξεων και των σφαλμάτων:
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Παρουσίαση Περιγραφή

Σφάλμα F1: Ο επαφέας στο Wallbox δεν ανοίγει.Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μία φορά με κόκκινο χρώμα και 
στη συνέχεια τέσσερις φορές με πράσινο χρώμα.

Λύση: Το Wallbox απενεργοποιεί το RCCB στο Wallbox 20 δευτερόλεπτα μετά από την αναγνώριση του σφάλματος. Ενεργοποιή-
στε ξανά την τροφοδοσία ρεύματος μέσω του RCCB στο Wallbox (βλ. «Έλεγχος του εσωτερικού RCCB» στη σελίδα 21). 

Αν το σφάλμα εξακολουθεί να προκύπτει, υπάρχει ένα εσωτερικό σφάλμα και το Wallbox πρέπει να αντικατασταθεί. Θέστε το 
Wallbox εκτός λειτουργίας (βλ. «Θέση εκτός λειτουργίας και νέα θέση του προϊόντος σε λειτουργία» στη σελίδα 22) και επικοι-
νωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz. 

Παρουσίαση Περιγραφή

Σφάλμα F2: Το Wallbox έχει εξακριβώσει ένα εσωτερικό 
σφάλμα.Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μία φορά με κόκκινο χρώμα, τρεις 

φορές με πράσινο χρώμα και μετά μία φορά με μπλε χρώμα.

Λύση: Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την τροφοδοσία ρεύματος. Αν το σφάλμα εξακολουθεί να προκύπτει, υπάρχει 
ένα εσωτερικό σφάλμα και το Wallbox πρέπει να αντικατασταθεί. Θέστε το Wallbox εκτός λειτουργίας (βλ. «Θέση εκτός λειτουρ-
γίας και νέα θέση του προϊόντος σε λειτουργία» στη σελίδα 22) και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο 
τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz. 

Παρουσίαση Περιγραφή

Σφάλμα F3: Η εσωτερική μονάδα αναγνώρισης ρεύματος 
διαρροής DC αναγνώρισε ένα σφάλμα συνεχούς ρεύματος.Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μία φορά με κόκκινο χρώμα και 

στη συνέχεια δύο φορές εναλλάξ με πράσινο και μπλε χρώμα.

Λύση: Αν το σφάλμα εμφανίζεται για πρώτη φορά, η διαδικασία φόρτισης διακόπτεται για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια 
ξεκινά ξανά αυτόματα. Αν το σφάλμα προκύψει ξανά απευθείας, η διαδικασία φόρτισης διακόπτεται οριστικά: Μία νέα διαδικασία 
φόρτισης είναι δυνατή μόνο μετά από την αποσύνδεση του οχήματος από το Wallbox. 

Αν το σφάλμα εξακολουθεί να προκύπτει, ενδεχομένως να υπάρχει για το όχημα ένα ηλεκτρικό σφάλμα στο σύστημα φόρτισης 
ή το Wallbox πρέπει να ελεγχθεί. Μην φορτίζετε το όχημα και επικοινωνήστε άμεσα με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο 
τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz. Επιπλέον, λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης του οχήματος.

 
Παρουσίαση Περιγραφή

Σφάλμα F4: Το Wallbox έχει εξακριβώσει ένα εσωτερικό 
σφάλμα.Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μία φορά με κόκκινο χρώμα, μία 

φορά με πράσινο χρώμα και μετά τρεις φορές με μπλε χρώμα.

Λύση: Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την τροφοδοσία ρεύματος. Αν το σφάλμα εξακολουθεί να προκύπτει, υπάρχει 
ένα εσωτερικό σφάλμα και το Wallbox πρέπει να αντικατασταθεί. Θέστε το Wallbox εκτός λειτουργίας (βλ. «Θέση εκτός λειτουρ-
γίας και νέα θέση του προϊόντος σε λειτουργία» στη σελίδα 22) και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο 
τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz. 

Παρουσίαση Περιγραφή

Σφάλμα F7: Το όχημα χρειάζεται αερισμό κατά τη λειτουργία 
φόρτισης.Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μία φορά με κόκκινο χρώμα και 

στη συνέχεια δύο φορές με μπλε χρώμα.
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Λύση: Το Wallbox επανεκκινεί αυτόματα τη διαδικασία φόρτισης μετά από 60 δευτερόλεπτα. Αν το σφάλμα εξακολουθεί να 
προκύπτει, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz! Με τον σταθ-
μό φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz δεν είναι δυνατή η φόρτιση οχημάτων, τα οποία χρειάζονται αερισμό κατά τη 
λειτουργία φόρτισης.  

Παρουσίαση Περιγραφή

Σφάλμα F8: Εξακριβώθηκε βραχυκύκλωμα μεταξύ της πιλο-
τικής επαφής CP και του προστατευτικού αγωγού γείωσης ή 
υπάρχει βλάβη στη διεπαφή επικοινωνίας του οχήματος.Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μία φορά με κόκκινο χρώμα και 

στη συνέχεια δύο φορές με πράσινο χρώμα.

Λύση: Το Wallbox επανεκκινεί αυτόματα τη διαδικασία φόρτισης μετά από 60 δευτερόλεπτα. Αν το σφάλμα εξακολουθεί να 
προκύπτει, ελέγξτε το καλώδιο φόρτισης για εξωτερικές ζημιές. Αν το καλώδιο δεν έχει υποστεί ζημιές, θα πρέπει να ελεγχθεί το 
όχημα και το Wallbox: Για αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της 
Mercedes-Benz. 

Παρουσίαση Περιγραφή

Σφάλμα F9: Η μονάδα επιτήρησης ρεύματος έχει εξακριβώ-
σει ότι το ρεύμα φόρτισης έχει υπερβεί τη ρυθμισμένη τιμή 
για το μέγιστο ρεύμα.

Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μία φορά με κόκκινο χρώμα, 
τρεις φορές με πράσινο χρώμα και μετά μία φορά με κίτρινο 
χρώμα.

Λύση: Το Wallbox επανεκκινεί αυτόματα τη διαδικασία φόρτισης μετά από 60 δευτερόλεπτα. Αν το σφάλμα εξακολουθεί να 
προκύπτει, θα πρέπει να ελεγχθεί το όχημα και το Wallbox: Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής 
υποστήριξης της Mercedes-Benz. 

Παρουσίαση Περιγραφή

Σφάλμα F10: Η μονάδα παρακολούθησης θερμοκρασίας 
έχει εξακριβώσει θερμοκρασία άνω από 80° Κελσίου στο 
εσωτερικό του περιβλήματος.

Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μία φορά με κόκκινο χρώμα, δύο 
φορές με πράσινο χρώμα και μετά δύο φορές με κίτρινο χρώμα.

Λύση: Η μονάδα παρακολούθησης θερμοκρασίας διακόπτει τη διαδικασία φόρτισης.

• Η διαδικασία φόρτισης ξεκινά ξανά μετά από 10 λεπτά, εφόσον η θερμοκρασία στο περίβλημα έχει μειωθεί κάτω από 70° 
Κελσίου.

• Η διαδικασία φόρτισης ξεκινά ξανά αμέσως, εφόσον η θερμοκρασία στο περίβλημα έχει μειωθεί κάτω από 60° Κελσίου. 

Αν το σφάλμα προκύπτει επανειλημμένα ή συνεχώς, πρέπει να ληφθούν μέτρα για καλύτερη ψύξη και/ή σκίαση του Wallbox στο 
σημείο εγκατάστασης. Αν το σφάλμα εξακολουθεί να προκύπτει, το Wallbox θα πρέπει να ελεγχθεί και, αν χρειάζεται, να αντικα-
τασταθεί: Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz. 

Παρουσίαση Περιγραφή

Σφάλμα F11: Ο επαφέας στο Wallbox δεν κλείνει.
Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μία φορά με κόκκινο χρώμα, μία 
φορά με πράσινο χρώμα και μετά τρεις φορές με κίτρινο χρώμα.

Λύση: Το Wallbox επανεκκινεί αυτόματα τη διαδικασία φόρτισης μετά από 60 δευτερόλεπτα. Αν το σφάλμα προκύψει για δεύτε-
ρη φορά, η διαδικασία φόρτισης ξεκινά ξανά μετά από 10 λεπτά. Αν στη συνέχεια το σφάλμα εξακολουθεί να προκύπτει, υπάρχει 
ένα εσωτερικό σφάλμα και το Wallbox πρέπει να αντικατασταθεί: Θέστε το Wallbox εκτός λειτουργίας (βλ. «Θέση εκτός λειτουρ-
γίας και νέα θέση του προϊόντος σε λειτουργία» στη σελίδα 22) και απενεργοποιήστε το προσυνδεδεμένο MCB. Επικοινωνή-
στε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz.
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Παρουσίαση Περιγραφή
Σφάλμα F15: Η μονάδα επιτήρησης ρεύματος έχει αναγνω-
ρίσει υπέρβαση της διαμορφωμένης μέγιστης ασυμμετρίας 
ηλεκτρικού φορτίου και έχει μειώσει το μέγιστο ρεύμα 
φόρτισης.

Η ένδειξη LED πάλλεται με πράσινο χρώμα και αναβοσβήνει 
μία φορά με μπλε χρώμα.

Λύση: Η λειτουργία φόρτισης εξακολουθεί να είναι δυνατή, ωστόσο με μειωμένη ισχύ φόρτισης. Αν το σφάλμα εξακολουθεί να 
προκύπτει, ενδεχομένως να υπάρχει για το όχημα ένα ηλεκτρικό σφάλμα στο σύστημα φόρτισης ή θα πρέπει να ελεγχθεί η ρύθ-
μιση της μέγιστης ασυμμετρίας ηλεκτρικού φορτίου. Επικοινωνήστε, αν χρειάζεται, με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο 
τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz. Επιπλέον, λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης του οχήματος. 

Παρουσίαση Περιγραφή
Σφάλμα F16: Υπάρχει βλάβη στη μετάδοση δεδομένων προς 
την ενσωματωμένη μονάδα επιτήρησης ρεύματος. Το μέγιστο 
ρεύμα φόρτισης περιορίζεται στα 10 A κατά τη διάρκεια της 
βλάβης.

Η ένδειξη LED πάλλεται με πράσινο χρώμα και αναβοσβήνει 
μία φορά με κόκκινο χρώμα.

Λύση: Η λειτουργία φόρτισης εξακολουθεί να είναι δυνατή, ωστόσο με μειωμένη ισχύ φόρτισης. Αν το σφάλμα προκύπτει 
επανειλημμένα ή συνεχώς, υπάρχει ένα εσωτερικό σφάλμα και το Wallbox πρέπει να αντικατασταθεί: Θέστε το Wallbox εκτός 
λειτουργίας (βλ. «Θέση εκτός λειτουργίας και νέα θέση του προϊόντος σε λειτουργία» στη σελίδα 22) και απενεργοποιήστε το 
προσυνδεδεμένο MCB. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz. 

Παρουσίαση Περιγραφή
Σφάλμα F17: Η μονάδα παρακολούθησης θερμοκρασίας 
έχει εξακριβώσει θερμοκρασία άνω από 60° Κελσίου στο 
εσωτερικό του περιβλήματος. Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης 
περιορίζεται στα 6 A.

Η ένδειξη LED πάλλεται με πράσινο χρώμα και αναβοσβήνει 
μία φορά με κόκκινο χρώμα.

Λύση: Η λειτουργία φόρτισης εξακολουθεί να είναι δυνατή, ωστόσο με μειωμένη ισχύ φόρτισης. Αν το σφάλμα προκύπτει επα-
νειλημμένα ή συνεχώς, πρέπει να ληφθούν μέτρα για καλύτερη ψύξη και/ή σκίαση του Wallbox στο σημείο εγκατάστασης. Αν το 
σφάλμα εξακολουθεί να προκύπτει, το Wallbox θα πρέπει να ελεγχθεί και, αν χρειάζεται, να αντικατασταθεί: Επικοινωνήστε με το 
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν το Wallbox εξακολουθεί να προβάλλει μηνύματα σφάλματος επανειλημμένα ή συνεχώς κατά τη λειτουργία με το όχημα, 
θέστε το Wallbox εκτός λειτουργίας (βλ. «Θέση εκτός λειτουργίας και νέα θέση του προϊόντος σε λειτουργία» στη σελίδα 
22) και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz. Ενδεχομέ-
νως να πρέπει να διενεργηθεί επισκευή για να μπορεί να εκτελεστεί μία νέα διαδικασία φόρτισης.

Έλεγχος του εσωτερικού RCCB
Για να εξασφαλίζεται πάντα η ασφαλής λειτουργία του Wallbox, θα πρέπει να ελέγχετε χειροκίνητα ανά εξάμηνο τη λειτουργία 
του RCCB που είναι ενσωματωμένο στο Wallbox: Το RCCB διαθέτει ένα πλήκτρο, με το οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία δοκιμής.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Η εσωτερική αναγνώριση ρεύματος διαρροής DC εκτελεί αυτόματα μία αυτοδοκιμή πριν από κάθε διαδικασία φόρτισης και 
για αυτόν τον λόγο δεν χρειάζεται χειροκίνητος έλεγχος. Σε περίπτωση σφάλματος, η ένδειξη LED παρουσιάζει έναν σχετικό 
κωδικό αναλαμπής (βλ. από Σελίδα 18).

Για να ελέγξετε το RCCB, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Ενώ το Wallbox βρίσκεται στην κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας, αφαιρέστε την πρόσοψη του περιβλήματος με το παρεχό-
μενο κλειδί πρόσοψης.
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2. Ανοίξτε την κάλυψη του καλύμματος του ηλεκτρονικού συστήματος για τις εσωτερικές διακοπτικές διατάξεις προστασίας.
3. Εντοπίστε το πλήκτρο με τη χαραγμένη ένδειξη T και/ή την επιγραφή Test (Δοκιμή).
4. Πατήστε το πλήκτρο: Το RCCB πρέπει να ενεργοποιηθεί και να ρυθμίσει τον μοχλοβραχίονα στη μεσαία θέση (η σύνδεση με 

το ηλεκτρικό δίκτυο έχει διακοπεί).
5. Απενεργοποιήστε τώρα πλήρως το RCCB (θέση 0) και μετά ενεργοποιήστε το ξανά, ρυθμίζοντας τον μοχλοβραχίονα προς τα 

πάνω στη θέση I.
6. Κλείστε την κάλυψη, τοποθετήστε την πρόσοψη του περιβλήματος και ασφαλίστε την με το κλειδί πρόσοψης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Αν το RCCB δεν ενεργοποιείται κατά τη δοκιμή (μοχλοβραχίονας στη μεσαία θέση), δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να 
συνεχίσετε να λειτουργείτε το Wallbox! Θέστε το Wallbox εκτός λειτουργίας και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο σημείο 
τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz!

Θέση εκτός λειτουργίας και νέα θέση του 
προϊόντος σε λειτουργία
Αν χρειάζεται, μπορείτε να θέσετε εκτός λειτουργίας τον σταθμό φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz. Για να θέσετε 
εκτός λειτουργίας το Wallbox, ενεργήστε ως εξής:

1. Απενεργοποιήστε το προσυνδεδεμένο MCB (η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο διακόπτεται).
2. Αφαιρέστε την πρόσοψη του περιβλήματος του Wallbox, ανοίξτε το κάλυμμα χειρισμού του καλύμματος του ηλεκτρονικού 

συστήματος και ρυθμίστε τον μοχλοβραχίονα του RCCB στη θέση 0 (απενεργοποίηση). 
3. Τηρείτε πάντα τους 5 κανόνες ασφάλειας!
Με τον σταθμό φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz δεν μπορούν πλέον να διενεργηθούν διαδικασίες φόρτισης και, αν 
χρειάζεται, η συσκευή μπορεί να αποσυναρμολογηθεί από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Αν δεν επιθυμείτε την αποσυναρμολόγηση 
του Wallbox, αναρτήστε ξανά την πρόσοψη του περιβλήματος στο άνω άκρο του πίσω πλαισίου του περιβλήματος και ασφαλίστε 
τη χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί πρόσοψης.

Για να θέσετε ξανά σε λειτουργία τον σταθμό φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz μεταγενέστερα, ενεργήστε ως εξής:

1. Αφαιρέστε την πρόσοψη του περιβλήματος του Wallbox, ανοίξτε το κάλυμμα χειρισμού του καλύμματος του ηλεκτρονικού 
συστήματος και ρυθμίστε τον μοχλοβραχίονα του RCCB στη θέση I.

2. Κλείστε το κάλυμμα χειρισμού. Αναρτήστε ξανά την πρόσοψη του περιβλήματος στο άνω άκρο του πίσω πλαισίου του περι-
βλήματος και ασφαλίστε τη χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί πρόσοψης.

3. Ενεργοποιήστε το προσυνδεδεμένο MCB.
Όταν ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz συνδεθεί ξανά με το ηλεκτρικό δίκτυο, ξεκινά τη διαδικασία αρχι-
κοποίησης: Όπως περιγράφεται στην ενότητα «Ηλεκτρική θέση σε λειτουργία» στη σελίδα 14, το όχημα μπορεί στη συνέχεια 
να συνδεθεί για μία διαδικασία φόρτισης.

Επιστροφή του Wallbox
Αν το Wallbox παρουσιάζει συνεχώς μηνύματα σφάλματος κατά την εγκατάσταση ή όταν τεθεί σε λειτουργία, ή αν δεν λειτουργεί 
σωστά, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz. Αν η αποκατάστα-
ση του σφάλματος δεν είναι δυνατή, το Wallbox πρέπει να αντικατασταθεί. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να θέσετε εκτός 
λειτουργίας το Wallbox, να αναθέσετε την αποσυναρμολόγησή του σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και να το στείλετε για επισκευή 
μέσω της τεχνικής υποστήριξης της Mercedes-Benz.

Εκτός από το Wallbox, στην αποστολή θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε το έγγραφο "Λίστα ελέγχου για την επιστροφή" 
αφού το συμπληρώσετε. Φροντίστε ώστε όλα τα στοιχεία στο έγγραφο να είναι ορθά και πλήρη και το έγγραφο να υπογραφεί 
τόσο από τον πελάτη, όσο και από τον εγκαταστάτη. Διαφορετικά, η αντικατάσταση του Wallbox δεν είναι δυνατή.

Μπορείτε να βρείτε το έγγραφο "Λίστα ελέγχου για την επιστροφή" στην ιστοσελίδα www.yourwallbox.de στον παρακάτω 
σύνδεσμο: www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Παράρτημα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Έκδοση A0009067408 A0009067508

Προδιαγραφές Σύμφωνα με το IEC 61851-1 / 61439-7

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο Για καλώδιο τροφοδοσίας έως μέγ. 5 x 16 mm² Για καλώδιο τροφοδοσίας έως μέγ. 3 x 16 mm²

Ονομαστική τάση 230 / 400 V 230 V

Ονομαστικό ρεύμα 32 A, 1-φασικό ή 3-φασικό 32 A, 1-φασικό

Ονομαστική συχνότητα 50 Hz

Μέγ. ισχύς φόρτισης 22 kW 7,2 kW

Σύνδεση φόρτισης Σταθερά συνδεδεμένο καλώδιο φόρτισης με βύσμα φόρτισης σύμφωνα με το IEC 62196-2 τύπου 2, περ. 6 m

Διακοπτικές διατάξεις προστασίας RCCB, τύπου A, 30 mA και ηλεκτρονική αναγνώριση ρεύματος διαρροής DC DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Σύστημα ελέγχου / Παραμετροποίηση
Εσωτερική διεπαφή RS485 (διεπαφή για εξωτερικό σύστημα ελέγχου φόρτισης,  

καμία πρόσβαση για τον χρήστη/εγκαταστάτη)

Εφεδρική ασφάλεια
MCB, χαρακτηριστικό C, ονομαστικό ρεύμα ανάλογα με το καλώδιο τροφοδοσίας και τη ρύθμιση του Wallbox, 

ωστόσο το μέγιστο έως 32 A

Εργοστασιακή ρύθμιση για μέγιστο ρεύμα φόρτισης 16 A 32 A

Σύστημα γείωσης TN-S

Θερμοκρασία περιβάλλοντος για τη λειτουργία -30 έως 50°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης -30 έως 85°C

Σχετική υγρασία αέρα 5 έως 95% (μη συμπυκνώσιμη)

Κατηγορία προστασίας I

Κατηγορία υπέρτασης III

Βαθμός ρύπανσης 3

Ονομαστική τάση μόνωσης (Ui) 4 kV

Ονομαστική κρουστική τάση (Uimp) 4 kV

Ονομαστική αντοχή σε ρεύμα αιχμής (Ipk) 6 kA

Ονομαστική αντοχή σε ρεύμα μικρής διάρκειας (Icw) 5 kA

Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος υπό όρους (Icc) 6/10 kA (χαρακτηριστικό ενεργοποίησης C)

Ονομαστικός συντελεστής φορτίου (RDF) 1.0

Βαθμός προστασίας περιβλήματος IP 55

Αντοχή σε κρούση IK08

Διαστάσεις (περίβλημα) 438 x 328 x 170 mm (Υ x Π x Β)

Μέγιστο ύψος τοποθέτησης ≤ 2.000 m NHN (πάνω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας)

Βάρος ανά μονάδα (καθαρό) Περ. 8,5 kg

Βάρος ανά μονάδα (μεικτό) Περ. 10 kg



24

Διαστασιολογημένα σχέδια και διαστάσεις
Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένος και ελεγμένος. Οι διαστάσεις 
του περιβλήματος καθώς και οι αποστάσεις των βιδωτών υποδοχών που απαιτούνται για την τοποθέτηση, αναφέρονται στα παρα-
κάτω διαστασιολογημένα σχέδια.

Wallbox με ενσωματωμένο καλώδιο φόρτισης

Κάτοψη και πλάγια όψη (όλα τα στοιχεία σε mm)

Πίσω όψη (πίσω πλαίσιο περιβλήματος, όλα τα στοιχεία σε mm)

 328 

 4
38

 

 170 

 328  170 

 4
38

 

www.yourwallbox.de

Betriebsbereit

Ladung wird angefordert

Outlet nicht verfügbar

Warten auf Freigabe

Ladevorgang freigegeben
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193

22
7,

7

 328 

 4
38

 

 170 
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Αντιστοίχιση των επαφών τύπου 2

Οδηγίες & πρότυπα
Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz ανταποκρίνεται στα παρακάτω πρότυπα και κατηγορίες προστασίας:

Γενικές οδηγίες και νόμοι

Οδηγία Διευκρίνιση

2014/35/ΕΕ Οδηγία για τη χαμηλή τάση

2014/30/ΕΕ Οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

2011/65/ΕΕ Οδηγία για τον περιορισμό χρήσης επικίνδυνων ουσιών (οδηγία RoHS 2)

2012/19/ΕΕ Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία WEEE)

ElektroG Γερμανικός νόμος περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Πρότυπα για την ασφάλεια της συσκευής

Πρότυπο Διευκρίνιση

IEC 61851-1: 2017 έκδ. 3.0 Συστήματα αγώγιμης φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

IEC/TS 61439-7:2014 Μέρος 7: Συνδυασμοί διακοπτικών διατάξεων για συγκεκριμένες εφαρμογές όπως μαρίνες, κατασκηνώσεις, 
αγορές, σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα

IEC 61000-6-2:2016 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) – Μέρος 6-2: Γένια πρότυπα – Ατρωσία έναντι παρεμβολών για βιομηχα-
νικούς τομείς

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) – Μέρος 6-3: Γένια πρότυπα – Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή κατοικήσι-
μες, εμπορικές και βιοτεχνικές περιοχές καθώς και για μικρές επιχειρήσεις

IEC 61000-6-7:2014 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) – Μέρος 6-7: Γένια – Απαιτήσεις σε σχέση με την ατρωσία έναντι 
παρεμβολών για συσκευές και διατάξεις, οι οποίες προβλέπονται για την εκτέλεση λειτουργιών σε συστήματα που 
σχετίζονται με την ασφάλεια (λειτουργική ασφάλεια) σε βιομηχανικές τοποθεσίες

IEC 61851-21-2: 2018 έκδ. 1.0 Συστήματα αγώγιμης φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα – Μέρος 21-2: Απαιτήσεις σε σχέση με την ηλεκτρομαγνη-
τική συμβατότητα για εξωτερικά συστήματα φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα

L1

L2

CP

PE

N

L3

PP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1
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Κατηγορίες προστασίας & βαθμοί προστασίας

Κατηγορία προστασίας / Βαθμός 
προστασίας

Διευκρίνιση

Η συσκευή ανήκει στην κατηγορία προστασίας 1.

IP 55
Βαθμός προστασίας της συσκευής: Απόλυτη προστασία από επαφή, προστασία από σκόνη σε επιβλαβή ποσότητα 
και από ελαφρούς πίδακες εκτοξευμένου νερού υπό οποιαδήποτε γωνία (DIN EN 60529: 2014-09)

Σήμα CE και δήλωση συμμόρφωσης
Ο σταθμός φόρτισης Wallbox Home της Mercedes-Benz διαθέτει το σήμα CE. Η σχετική δήλωση συμμόρφωσης 
είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf  
για λήψη σε ηλεκτρονική μορφή.

Γλωσσάριο & ορισμοί
Στη συνέχεια διευκρινίζονται οι πιο σημαντικές συντομογραφίες και όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις οδηγίες.

Συντομογραφία Διευκρίνιση Ερμηνεία
DC Direct Current Συνεχές ρεύμα 

DC-RCM Direct Current Residual Current Monitor Συσκευή επιτήρησης για την αναγγελία συνεχούς ρεύματος διαρροής 

LED Light Emitting Diode Φωτοδίοδος

MCB Miniature Circuit Breaker Διακόπτης κυκλώματος

NHN
Normalhöhennull (μηδενικό υψομετρικό 
επίπεδο)

Γερμανική επιφάνεια αναφοράς για ύψος πάνω από τη στάθμη της θάλασσας (αντικαθιστά το 
NN = μηδενικό επίπεδο)

RCCB Residual Current Circuit Breaker Διακόπτης προστασίας από ρεύμα διαρροής

Εμπορικά σήματα
Όλες οι επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες και ενδεχομένως προστατεύονται από τρί-
τους, υπόκεινται χωρίς περιορισμούς στους κανονισμούς για τα εκάστοτε ισχύοντα δικαιώματα επί των σημάτων και τα δικαιώμα-
τα ιδιοκτησίας του εκάστοτε καταχωρισμένου κατόχου. 

Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες και οι επωνυμίες που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες, αποτελούν ή μπορεί 
να αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των εκάστοτε κατόχων τους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώ-
ματος που δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν έγγραφο.

Σε περίπτωση απουσίας ενός σαφούς χαρακτηρισμού για τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες, δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ότι δεν υφίστανται δικαιώματα τρίτων σε μία ονομασία.
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Δικαιώματα δημιουργού & δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας © 2021

Έκδοση 1.3, MB-IM_Home-2021-04-14

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Όλες οι πληροφορίες σε αυτές τις οδηγίες μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση και δεν συνιστούν υποχρέωση εκ μέρους 
του κατασκευαστή.

Όλες οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες μπορεί να διαφέρουν από το παραδιδόμενο προϊόν και δεν συνιστούν υποχρέωση εκ 
μέρους του κατασκευαστή.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες και/ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν λόγω των πληρο-
φοριών ή των ενδεχομένως ελλιπών πληροφοριών σε αυτές τις οδηγίες.

Η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε ένα ηλεκτρονικό μέσο ή η μεταφορά σε άλλη μορφή ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά, μηχανικά, 
οπτικά, χημικά με φωτοαντίγραφο ή εγγραφή ήχου μέρους ή ολόκληρου του εγχειριδίου χρήσης δεν επιτρέπονται χωρίς τη ρητή, 
γραπτή έγκριση του κατασκευαστή.

Υποδείξεις για την απόρριψη
Για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος, την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος 
και τη βελτίωση της επαναχρησιμοποίησης πρώτων υλών (ανακύκλωση), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε 
μία οδηγία (οδηγία WEEE 2012/19/ΕΕ και EAG-VO), με βάση την οποία οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονι-
κές συσκευές επιστρέφονται στον κατασκευαστή για τη σωστή απόρριψη ή επαναχρησιμοποίησή τους.

Αυτό σημαίνει ότι οι συσκευές που χαρακτηρίζονται με αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτο-
νται σε αταξινόμητα αστικά απόβλητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Για πληροφορίες σχετικά με τη 
σωστή απόρριψη παρακαλούμε απευθυνθείτε στις δημοτικές αρχές της περιοχής σας. 

Τα υλικά είναι επαναχρησιμοποιήσιμα σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό τους. Με την επαναχρησιμοποίηση, 
την εκμετάλλευση των υλικών ή άλλες μορφές αξιοποίησης των παλαιών συσκευών, συμβάλλετε σημαντι-
κά στην προστασία του περιβάλλοντός μας.
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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



Μετά από τη δημοσίευση αυτών των οδηγιών χρήσης μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες τεχνικές τροποποιήσεις στο προϊόν από τον κατασκευαστή. Αυτό 
μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε μία μικρή απόκλιση στην εξωτερική εμφάνιση του προϊόντος. Τυχόν υπάρχουσες χρωματικές διαφορές οφείλονται στη διαδικασία 
τύπωσης.

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