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מידע חיוני
מבוא

ספר הפעלה זה מתאר את ההתקנה המכנית והחשמלית של Mercedes-Benz Wallbox Home. שלבי העבודה המתוארים בספר הפעלה זה יבוצעו רק 
יע"י עובדים מומחים ומיומנים )התקנה מכנית( וע"י קבלני חשמל מומחים ומיומנים )התקנת חשמל(, אשר על בסיס ההכשרה המקצועית שלהם, הידע המ

קצועי והניסיון כמו גם על בסיס היכרותם עם התקנות הרלוונטיות, יכולים לגשת ולבצע את שלבי העבודה המתוארים בהוראות התקנה אלה ומסוגלים לזהות 
סכנות אפשריות.

Mercedes- ניתנים לזיהוי בבירור באמצעות תווית המוצר: תוויות אלה כוללות את מספר הזיהוי של מוצר Mercedes-Benz Wallbox Home דגמי
Benz )הצד החיצוני התחתון( כמו גם את מספר הדגם ABL )בחלק הפנימי של מכסה הרכיבים האלקטרוניים(, אך הן זהות בכל הנוגע למפרטים הטכניים. 

וודא תמיד לפני ההתקנה שדגם המוצר שלך הוא זה המתואר בהוראות ההתקנה!

הדגמים הבאים של Wallbox מתוארים בספר ההפעלה:

Mercedes-Benz מספר זיהוי המוצרABL מספר דגם

A00090674082W22M1

A00090675082W72M9

הערות אודות ספר הפעלה זה
ספר הפעלה זה מתעד את השלבים וההגדרות הנדרשים להתקנת Mercedes-Benz Wallbox Home, להכנסתה לפעולה ולהשבתה שלה, ולתיקון תקלות 

בזמן ההפעלה. פרקים מסוימים סומנו במיוחד בספר הפעלה זה לצורך הגישה המהירה והקלה. 

תיאורים בהם אפשרויות שוות )כמו כאן( מסומנות בנקודות. 	

תיאורים המתארים ביצוע פעולה מוצגים בצורת רשימות ממוספרות המציינות את סדר שלבי העבודה האינדיבידואליים. 	

וודא לקרוא בתשומת לב את ספר ההפעלה הזה ושים לב במיוחד לכך שתציית לכל הוראות הבטיחות המופיעות בספר ההפעלה.

כל המידות המופיעות בספר ההפעלה מופיעות במילימטרים. במידת הצורך מופיעה סקאלה בכל תרשים.

שים לב לכך שכל הפרטים הטכניים, המפרטים ומאפייני הדגם של המוצר עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

הוראות בטיחות בספר הפעלה זה
יש לציית לאזהרות ולפעולות הבטיחות בספר הפעלה זה המסומנות באופן הבא. לסמלים יש את המשמעויות הבאות:

סכנה!
פרקים המסומנים בסמל זה מסבים את תשומת הלב למתחים חשמליים המהווים סכנה לגוף ולאיברים: פעולות המנוגדות להוראות בטיחות אלה ייגרמו 

לפציעה חמורה או קטלנית. אסור לבצע את הפעולות המסומנות בסמל זה בשום אופן.

זהירות!

פרקים המסומנים בסמל זה דורשים תשומת לב לסכנות הבאות העלולות לגרום לנזק ל-Wallbox עצמה או לרכיבים החשמליים שלה. פעולות המסומנות 
בסמל זה חייבות להתבצע מתוך תשומת לב מיוחדת.

שים לב!

פרקים המסומנים בסמל זה דורשים תשומת לב למידע חשוב נוסף ולמאפיינים מיוחדים הדרושים להפעלה אמינה של המכשיר. פעולות המסומנות בסמל 
זה חייבות להתבצע בהתאם להוראות.
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מידע בטיחות על המכשיר
הוראות הפעלה ובטיחות נוספות מופיעות על התוויות בצד ימין ומחוץ לגוף, כמו גם על מכסה הרכיבים האלקטרוניים בתוך ה-Wallbox. לסמלים אלה 

המשמעות הבאה:

סכנה!

.Wallbox במיוחד לפני פירוק מכסה הגוף של ,Mercedes-Benz Wallbox Home-וודא לקרוא תחילה את ספר ההפעלה הנכלל ב

סכנה!

.Wallbox-ודא לקרוא תחילה את הוראות ההתקנה )מסמך זה( לפני פירוק מכסה הרכיבים האלקטרוניים בתוך ה

סכנה!

לאחר פתיחת הגוף, עלולים להיות מתחים מסוכנים בתוך ה-Wallbox וכן ברכיבים בהם תוכל לגעת.

הוראות בטיחות כלליות
שים לב לנקודות הבאות:

קרא בתשומת לב את ספר ההפעלה הזה. 	

ציית לכל האזהרות. 	

ציית לכל ההוראות. 	

Mercedes-Benz Wallbox Home זמינה עם מגוון מפרטים ספציפיים למדינה. השתמש בפרטי הזיהוי שעל לוחית הדגם הממוקמת על הצד התחתון  	
של Wallbox כדי לבדוק האם ה-Wallbox קיבלה אישור להתקנה ולהפעלה בארצך.

יש להתקין, לחבר ולאשר את ה-Wallbox להפעלה בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים ע"י קבלן חשמל מומחה. 	

ה-Mercedes-Benz Wallbox Home מצוידת במפסק זרם אוטומטי )RCCB, עיין גם ב- "מילון מונחים והגדרות" בעמוד 24(. בנוסף לכך, דגמי  	
ה-Wallbox המתוארים בספר הפעלה זה מכילים זיהוי תקלת זרם DC מובנה להבטחת בטיחות מקסימלית בזמן ההפעלה. מכל מקום, יש לציית תמיד 

.)B בעל סוגי הפעלה שונים )לדוגמה, דגם RCCB לחוקים הספציפיים ולתקנות המקומיות במדינה. הם עשויים לתאר

וודא שיישמרו מרווחים מינימליים של 50 ס"מ מכל צידי ה-Wallbox בזמן ההתקנה ולאחריה. 	

	 .Mercedes-Benz השתמש רק באביזרים המיועדים ונמכרים עבור המכשיר ע"י

אל תתקין את ה-Wallbox הזו בסמוך למים זורמים או למתזי מים: Mercedes-Benz Wallbox Home מוגנת מחדירת מים למכשיר בהתאם ל-  	
.IP 55

אין להתקין את Mercedes-Benz Wallbox Home באזורים החשופים להצפה. 	

	 .)EX באזורים שבהם חומרים מתפוצצים )איזורי Mercedes-Benz Wallbox Home אין להתקין את

אין לכסות את Mercedes-Benz Wallbox Home במדבקות )למעט תווית הכתובת הכלולה( או בחפצים או חומרים אחרים כדי לוודא הזרמת אוויר  	
מספיקה בכל רגע.

אין להניח נוזלים, חפצים או מיכלים המכילים נוזלים על הגוף. 	

שים לב שייתכן ויהיה צורך בהגנה נוספת ממתח יתר בהתאם למכונית המחוברת ו/או התקנות הלאומיות. 	

שים לב לכך שאין להאריך את כבל הטעינה הקבוע של Mercedes-Benz Wallbox Home באמצעות כבלי חיבור, כבלי מתאם או בכל אופן אחר  	
בזמן ההפעלה.

שים לב שהפעלת משדר רדיו בסביבה המידית )> 20 ס"מ( של ה-Wallbox עלולה לגרום לתקלה ולכן יש להימנע מכך. 	

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או מנטלית )כולל ילדים( ו/או אנשים חסרי ידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח  	
של אדם אחראי לבטיחותם או אם הם קיבלו הנחיות כיצד להשתמש במכשיר.

יש להשגיח על ילדים על מנת שהם לא ישחקו במכשיר. 	

שים לב לכך ש-Mercedes-Benz Wallbox Home יכולה להיות מותקנת ומופעלת בגבהים של מקסימום 2000 מטר AMSL )מעל גובה פני הים(. 	
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הוראות כלליות למוצר
Mercedes-Benz Wallbox Home זו מייצג את המצב העדכני של הטכנולוגיה ותואמת לכל דרישות הבטיחות הטכניות העכשוויות, קווי המנחה 

והתקנים. הוראות הבטיחות בספר הפעלה זה משמשות כדי להבטיח את ההתקנה הנכונה והבטיחותית וכן את ההפעלה המתאימה של המכשיר. התעלמות 
ימהוראות הבטיחות או ביצוע פעולות המנוגדות להוראות הבטיחות המופיעות בהוראות ההפעלה עלולים לגרום למכת חשמל, שריפה, פציעה קשה או קטל

נית.

 Mercedes-Benz Wallbox Home חייבת להיות מותקנת ע"י קבלן חשמל מומחה, ולהיות מחוברת בכפוף לחוקים ולתקנות המקומיות, ולהיבדק לאחר 
מכן ולקבל אישור להפעלה.

תקלות המשפיעות על בטיחותם של בני אדם, מכוניות מחוברות או המכשיר עצמו חייבות להיות מטופלות רק ע"י קבלן חשמל מומחה.

אם אירעה תקלה ב-Wallbox, קרא תחילה את הפרקים הקשורים אל "זיהוי שגיאה ופתרונות" בעמוד 16. אם התקלה או השגיאה יתרחשו שוב ולא ניתן 
.Mercedes-Benz לתקן אותן, יש ליצור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של

קבלן חשמל מומחה יכול להשבית ולהחליף את ה-Wallbox או צור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של Mercedes-Benz כאשר:

הגוף ניזוק מכנית, 	

מכסה הגוף הוסר או לא ניתן לחבר אותו יותר לגוף, 	

מתברר שלא ניתן יותר לספק הגנה נגד חדירת מים ו/או חדירת חפצים זרים למכשיר. 	

קיים נזק תפקודי או נראה לכבל הטעינה הקבוע. 	

או ה-Wallbox אינה פועלת באופן תקין או ניזוק בכל אופן אחר. 	

סכנה!

אם תזהה נזק לגוף או לכבל ההטענה, עליך להפסיק מיד את ההתקנה או להשבית את ה-Wallbox המותקנת באמצעות מפסק המעגל המיניאטורי 
)שייקרא בהמשך MCB, עיין גם ב- "מילון מונחים והגדרות" בעמוד 24( באספקת החשמל הביתית וב-RCCB הפנימי: אסור להמשיך להשתמש 

!Mercedes-Benz או צור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של Wallbox-החלף את ה !Wallbox-במקרה כזה ב

מידע בקשר להתקנה
:Mercedes-Benz Wallbox Home ציית להוראות הבאות בנוגע להתקנת

על המתקין להצמיד את תווית הכתובת שסופקה ל-Wallbox הקיר שלצד תווית המוצר במהלך  	
ההתקנה.

המכשיר חייב להיות מחובר תמיד להארקה של רשת החשמל שלך. ההארקה תתבצע ותיבדק ע"י קבלן  	
ההתקנה. לאחר ההתקנה, רק לקבלני חשמל מומחים מותר לבצע שינויים.

	 .Wallbox ציית בכל זמן לחוקי הבטיחות המקומיים של המדינה בה אתה מפעיל את

יש להגן על אספקת החשמל של Mercedes-Benz Wallbox Home לצורך ההפעלה התקינה  	
ברשת החשמל הביתית באמצעות MCB מאפיין C )הזרם בהתאם לאספקת החשמל ולהגדרות 

.MCB 32( שלא מחובר אחריו שום מכשיר חשמל אחר. ציית תמיד לדרישות הלאומיות הישימות ביחס לבחירתA-אך לא יותר מ Wallbox

יש לנתק את אספקת החשמל באמצעות ה-RCB העולה וה-RCCB הפנימי לצורך ניתוק מלא של Wallbox מזרם החשמל. 	

יוודא שהמתח הנומינלי והזרם הנומינלי של המכשיר תואמים לפרמטרים של רשת החשמל המקומית ושהפלט הנומינלי לא יחרוג מהם בזמן פעולת הטעי 	
נה.

אין להתקין את Wallbox באזורים בהם קיימת תנועה רבה של הולכי רגל. יש להימנע במיוחד מההתקנה לאורך דרכים ראשיות ונתיבי מילוט מסומנים.  	

אין להתקין את Wallbox בחלל סגור. יש לוודא במיוחד שהמכונית תוכל לחנות במרווח מתאים מה-Wallbox לצורך הטעינה, ושניתן יהיה לחברה ללא  	
עיוות כבל ההטענה. על המרווח בין המכונית וה-Wallbox להיות לפחות 50 ס"מ ולא גדול מ-5 מטר.

אין לבצע בשום נסיבות שינויים בגוף או בחיווט הפנימי של ה-Wallbox. כל התעלמות מהוראות אלה תיחשב לסיכון בטיחותי, שיבטל עקרונית את תנאי  	
האחריות ועלול לגרום לביטול מידי של האחריות.

Colmobil LTD
20 Ha'amal St. 48092, Rosh-Ha'ayin, 
Israel
       A 000 906 74 08
Tel.: +972 3-915-4444

תווית כתובת
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הצגת המוצר
Mercedes-Benz Wallbox Home מיוצרת כולה בגרמניה והיא תואמת לתקנות ולתקנים של טעינת מכוניות חשמליות הישימים באירופה בכפוף ל- 

IEC 61851-1, נספח 3 – עיין גם בפרק "קווי מנחה ותקנים" בעמוד 23. המשתמשים יוכלו לבחור בהתאם לדרישותיהם בסוגי דגמים במגוון פלטי טעינה 
וכבל טעינה קבוע בעל תקע טעינה סוג 2, המיועדים ליישומים ביתיים וחצי ביתיים.

אנו מעניקים עדיפות גבוהה לבטיחות כל מוצרינו. למטרה זו מצוידת ה-Wallbox ב-RCCB פנימי מסוג A ובזיהוי תקלת זרם DC מובנה, אשר בשילוב עם 
אמצעי ההגנה של רשת החשמל הביתית והמכונית החשמלית, מגנים ביעילות מקצר, מכת חשמל ומתקלות הפעלה אחרות.

ה-Wallbox קלה במיוחד להפעלה בשימוש היומיומי: צג LED צבעוני בחזית ה-Wallbox מאפשר לך לבדוק את מצב ההפעלה העכשווי בכל רגע. 
  Wallbox.-הצבעוני בלא צורך לפתוח את גוף ה LED-במקרה של הופעת תקלה, תוכל לזהות את הגורם לה באמצעות קוד השגיאה הספציפי המוצג ב
Mercedes-Benz Wallbox Home מוכנה להטענה בכל זמן, לאחר ההכנסה לפעולה ע"י הסוכן המורשה, אך כל פעולת טעינה חייבת לקבל אישור 

בנפרד באמצעות מתג ההפעלה המובנה.

פתיחת האריזה והרכיבים הכלולים בה
Mercedes-Benz Wallbox Home כוללת מגוון רכיבי ציוד שיש להתקין ולהפעיל באופן תקין. לכן, בדוק מיד לאחר פתיחת האריזה האם הרכיי  אריזת

בים הבאים נמצאים בה:

תיאורכמותרכיב

Wallbox1תחנת טעינה הכוללת בסיס גוף עם יחידת אלקטרונית מובנה, מכסה לרכיבים האלקטרוניים הפנימיים ומכסה גוף

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

הוראות הפעלה מקוצרות כולל הוראות בטיחות מודפסות1הוראות הפעלה מקוצרות

1ערכת התקנה
סט קיבועים להרכבה על הקיר, כולל ברגי 1 4  וכן דיבלים להרכבה בקיר, מפתחות למפתח ההפעלה )2 יחי'(, מפתחות 

X לנעילת מכסה הגוף (1 יח'), תבנית קדיחה.

Colmobil LTD
20 Ha'amal St. 48092, Rosh-Ha'ayin, 
Israel
       A 000 906 74 08
Tel.: +972 3-915-4444

מדבקה עם נתוני הכתובת של סניף דיימלר )על ידי המתקין להיות מודבק על ארגז הקיר(1תווית כתובת

.Wallbox אם אחד המרכיבים או יותר מאלה ממפורטים כאן יהיו חסרים לאחר פתיחת האריזה, יש ליצור קשר עם נקודת המכירה בה רכשת את

זיהוי הדגם הרלוונטי
Mercedes-Benz Wallbox Home זמינה במגוון דגמים המתוכננים מכנית וחשמלית לפרופילי 

יישום שונים. 

תווית המוצר בעלת מספר זיהוי המוצר הספציפי Mercedes-Benz עבור Wallbox ממוקמת על 
תחתית ה-Wallbox. קוד הדגם, )A 000 906 XX XX( וכן נתוני אספקת החשמל )מתח, תדר, זרם( 

המפורטים בהמשך רלוונטיים במיוחד לצורך הזיהוי.

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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עם פתיחת מכסה הגוף להתקנה, תמצא תווית מידע מוצר נוספת בתוך מכסה הגישה RCCB, שתכיל
 גם כן את מספר הדגם ABL. ודא תמיד לפני ההתקנה באמצעות השימוש במספר זיהוי המוצר 

Mercedes-Benz או במספר הדגם ABL.שדגם Wallbox שלך הוא זה שההתקנה שלו מתוארת 
במסמך זה. תוכל למצוא רשימה של דגמי Wallbox המתוארת בספר הפעלה זה ומתאמים בין מספרי 

זיהוי המוצר Mercedes-Benz ומספרי הדגם ABL בטבלה המופיעה בהמשך.

מספר זיהוי המוצר 
 Mercedes-Benz

ABL דגםחיבור לרשתמספר דגם

A00090674082W22M1
230 / 400 V 50 Hz

x 32 A 3 וא 1
kW 22 דגם 2, כ-6 מטר; פלט טעינה IEC 62196-2 כבל טעינה קבוע לפי

A00090675082W72M9
230 V 50 Hz

1 x 32 A
kW 7.2 דגם 2, כ-6 מטר; פלט טעינה IEC 62196-2 כבל טעינה קבוע לפי

זהירות!

המידע והמפרטים הטכניים הכלולים בספר הפעלה זה מתייחסים אך ורק לדגמים המפורטים בספר הפעלה זה ואין להעבירם לדגמי Wallbox אחרים: 
דגמים אלה מסופקים בעת הצורך עם ספרי הפעלה משלהם.

אם דגם Wallbox שלך יהיה שונה מזה המתואר בספר ההפעלה, צור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של Mercedes-Benz: אל תתקין בשום 
אופן את ה-Wallbox במקרה כזה, היות וזה עלול לגרום לנזק ל-Wallbox ולפציעה קשה אפשרית.

Mercedes-Benz Wallbox Home מבנה
Mercedes-Benz Wallbox Home כוללת את הרכיבים הבאים:

1 מכסה הגוף

מכסה פלסטי מתפרק שיקובע לבסיס הגוף באמצעות שפת תלייה )שפה עליונה( ויינעל באמצעות בורג נעילה )שפה תחתונה(

2 מכסה הרכיבים האלקטרוניים

מכסה פנימי למודול האלקטרוני בעל מכסה משולב לגישה ידנית אל ה-RCCB )מפסק זרם אוטומטי(.

3 בסיס הגוף

בסיס בעל מודול אלקטרוני מובנה, כבל טעינה קבוע בעל תקע טעינה דגם 2 ותושבת אחסון לתקע הטעינה

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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מכסה גוף )מפורט(

4 שפת פלסטיק ומסילות

שפת הפלסטיק מיועדת לתליית מכסה הגוף על בסיס הגוף. שני פיני המסילה מוודאים את המיקום האנכי הנכון של מכסה הגוף.

LED 5 אזור

תצוגת ה-LED הצבעונית ממוקמת בחלק זה של מכסה הגוף.

6 חריץ נעילה

חריץ הנעילה משמש לנעילת מכסה הגוף של בסיס הגוף באמצעות בורג הנעילה.

מכסה הרכיבים האלקטרוניים )מפורט(

M4 7 פתח לבורג קיבוע

.)M4 x 10( פתח זה משמש לקיבוע מכסה הרכיבים האלקטרוניים לבסיס הגוף באמצעות בורג הקיבוע

8 מכסה גישה RCCB )מפסק זרם אוטומטי(

.Wallbox-הפנימי של ה RCCB-מכסה זה מספק גישה ל

9 עדשה לצג LED צבעוני

צג ה-LED הצבעוני נראה דרך עדשה זו.

מבט קדמי מבט מאחור

4

5

6

מבט קדמי

7

8

9
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בסיס הגוף )מפורט(

0 חריץ מכסה הגוף

שפת הפלסטיק של מכסה הגוף4 מוכנסת לחריץ זה.

q חישוקים לכבלי הנתונים

 Mercedes-Benz חישוקים אלה אוטמים את פתחי כבלי הנתונים באזור המסופים של בסיס הגוף. חיבור כבלי הנתונים אפשרי לדוגמה בצירוף עם
Wallbox Advanced. עיין במידע הרלוונטי לגבי חיבורים בהוראות ההתקנה של Mercedes-Benz Wallbox Advanced, זמינות באתר האינטרנט: 

www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w חישוק אספקת חשמל

חישוק זה אוטם את פתח אספקת החשמל באזור המסופים של בסיס הגוף.

e RCCB )מפסק זרם אוטומטי(

ה-RCCB ומסופי PE הסמוכים מחוברים לאספקת החשמל.

r פתח למתג סיבובי מקודד

פתח זה מספק גישה למתג הסיבובי המקודד לצורך הגדרת זרם הטעינה ולהפעלת מצבי התקנה ובדיקה )ראה עמוד19(.

LED פתח עבור צגt

צג LED הצבעוני נראה דרך הפתח.

yבורג נעילה למכסה הגוף

בורג נעילה זה מיועד לנעילת מכסה הגוף. המפתח שלו מצורף.

u חריצי בורג

בסיס הגוף מקובע למקומו באמצעות תליית שני חריצים אלה על ברגי ההרכבה.

i מנחה כבל

מנחה כבל זה מיועד עבור כבל אספקת החשמל המורכב על המשטח.

o פתחים לקיבועי הברגים 

.u פתחים אלה משמשים לקיבוע בסיס הגוף למקומו באמצעות שני ברגים לאחר שהוא נתלה על חריצי ההרכבה

מבט קדמימבט מאחור

o

w

e

u

i
t

y

r

0

q
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הכנות, התקנה והכנסה לפעולה
דרישות כלליות מאתר ההתקנה

Mercedes-Benz Wallbox Home הוא מכשיר חשמלי ולכן הוא כפוף לדרישות מסוימות להתקנה בפנים ובחוץ. עליך לקחת בחשבון את הדברים 
הבאים בזמן בחירת אתר ההתקנה:

ציית לכל התקנות המקומיות להתקנות חשמל, לדוגמה ביחס להגנה משריפות ולמניעת תאונות. 	

יש להתקין את Wallbox במקום בו היא תהיה נגישה בחופשיות לכל המשתמשים המורשים. 	

	 .Wallbox-כך שניתן יהיה לגשת לחיבור טעינת המכונית בכל זמן באמצעות כבל הטעינה הקבוע של ה Wallbox-יש לתכנן את החנייה בחזית ה

גובה ההתקנה המומלץ הוא 120 עד 140 ס"מ מהרצפה לשפה התחתונה של הגוף. המלצה זו יכולה להשתנות כלפי  	
 Wallbox-מעלה או כלפי מטה בהתאם לתנאים במקום. יש להבטיח זרימת אוויר מספיקה באתר ההתקנה לקירור ה

בזמן הפעולה: ציית תמיד לטמפרטורות הפעולה המותרות )ראה "מפרטים טכניים" בעמוד 21(.

	  .Wallbox-יש לשמור על מרווחים מינימליים של 50 ס"מ מכל צידי הגוף על מנת להבטיח הפעלה בטוחה של ה

	 .Wallbox-איזור ההרכבה חייב להיות על משטח ישר שיספק יציבות מספיקה להתקנת ה

שטח ההרכבה הנדרש עבור Mercedes-Benz Wallbox Home הוא לפחות x 330 440 מ"מ )גובה x רוחב(.  	
כל השטח האחורי של ה-Wallbox חייב להיות במגע עם משטח ההרכבה. 

כללית, Mercedes-Benz Wallbox Home מתוכננת להפעלה בטמפרטורות חיצוניות גבוהות. מכל מקום, יש  	
לוודא תמיד שלא תהיה חריגה מטמפרטורת ההפעלה המקסימלית כתוצאה מהשפעות חיצוניות כקרינה ישירה של 

השמש וכדומה.

ה-Wallbox עונה על הדרישות להתקנה בחוץ. מומלץ שה-Wallbox תותקן בחוץ רק במיקום מכוסה המספק  	
הגנה מתאימה ממזג האוויר. 

דרישות מכבל אספקת החשמל
:Mercedes-Benz Wallbox Home יש לקחת בחשבון את התקנים הבאים להתקנה החשמלית של

	 .IEC 60364-5-52 -ו IEC 60364-1 כל דרישות החוק להתקנות מתח נמוך בכפוף לתקן

דגם A0009067408 מיועד לחיבור ולהפעלה במתחים נומינמליים של 230 וולט )פאזה ניטרלית, פאזה בודדת( או 400 וולט )פאזה-פאזה, תלת פאזי(  	
.Hz 50-מיועד לחיבור ולהפעלה במתח נומינלי של 230 וולט )פאזה-ניטרלי, פאזה בודדת( ו A0009067508 דגם .Hz 50-ו

אתר ההתקנה חייב להיות מצויד בכבל אספקת חשמל מתאים בכפוף לתקן HD 60364-7-722:2012: אספקת חשמל זו חייבת להישמר במיוחד עבור  	
ה-Wallbox ואסור להשתמש בה לאספקה למכשירי חשמל אחרים.

Iיש להתקין בעת הצורך אספקת חשמל נפרדת המיועדת אך ורק לחיבור ה-Wallbox ותואמת לדרישות  	
הכלליות לחיווט ובניית תשתית. 

ייתכן ויהיה צורך ברישום ו/או בקבלת אישור להתקנת ה-Wallbox מרשות החשמל המקומית בהתאם לאספי 	
קת החשמל הנומינלית לפני הכנסת המכשיר לפעולה. עיין בתקנות רשות החשמל המקומית.

מידות הכבל חיבות להיות מותאמות לפי זרם החשמל הנומינלי הרצוי והיבטים נוספים )כאורך הכבל, החומר,  	
שיטת החיווט וכו'(. לוחות המסוף ב-Wallbox מיועדים למידות כבל של 1.5 ממ"ר עד 16 ממ"ר.

ייש להתקין את כבל אספקת החשמל מעל או מתחת למשטח הקיר. אם כבל אספקת החשמל יותקן מעל המש 	
טח, מנחה כבל המצורף מאחרי הגוף ינחה את הכבל לאזור הקטבים של בסיס הגוף.

יש להגן תמיד על אספקת החשמל ל-Wallbox באמצעות ה-MCB שלה )זרם נומינלי תלוי באספקת החשמל  	
.MCB ציית תמיד לדרישות הלאומיות הישימות ביחס לבחירת .)A 32-אך לא יותר מ ,Wallbox ובהגדרות

אם ברצונך להשבית את Wallbox, העבר את MCB הביתי במעלה הזרם ואת ה-RCCB הפנימי למצב 0  	
.)OFF(

 מינימום
 50 ס"מ

 120 עד 
140 ס"מ
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וודא תמיד שימולאו דרישות ההתקנה המפורטות בספר הפעלה זה. התעלמות מהן או פעולות מנוגדות להן עלולות לגרום לפציעה קשה, אפילו קטלנית  	
.Wallbox כתוצאה ממכת חשמל. בנוסף לכך, במקרה של פעולות המנוגדות להוראות הניתנות כאן, לא ניתן יהיה להבטיח את ההפעלה התקינה של

שים לב!
יש לתכנן ולהתקין את כבל אספקת החשמל עבור A 32 על מנת להשיג את פלט הטעינה המקסימלי של ה-Wallbox. זרם הטעינה המקסימלי)ראה "מצבי 

.A0009067508 עבור דגם A 32-ו A0009067408 עבור דגם A 16 הגדרות המפעל הן .A 32 אתחול ובדיקה" בעמוד 13( חייב לכן להיקבע על

שים לב!

במדינות מסוימות, הדרישות המוזכרות למעלה יהיו שונות מהתנאים המקדימים לחיבור לרשת המקומית. במקרה כזה, יש לחבר את Wallbox בכפוף 
לדגם המתאים של חיבור החשמל הראשי במדינה בה מתבצעת ההתקנה. ניתן למצוא סקירה של תרשימי חיבור ראשי לפי מדינה ב- עמוד26 בספר 

הפעלה זה או באינטרנט www.yourwallbox.de בקישור הבא:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

התקנה מכנית וחשמלית
לאחר קביעת אתר ההרכבה של Wallbox, תוכל להתחיל בהתקנה המכנית. תהיה זקוק לרכיבים הבאים לצורך ההתקנה המכנית:

מקדחה עם כבל או מקדחה נטענת )לא כלול( 	

ראש מקדחה Ø 8 מ"מ, מתאים לחומר הקיר )לא כלול( 	

תבנית קדיחה לדגמי Wallbox המתוארים בספר הפעלה זה )כלולה( 	

מברגי טורקס )TX20, TX30( )לא כלולים( 	

מברגי VDE )עובי הלהב ואורכו: x 2.5 0.5 מ"מ, 80 מ"מ מומלץ( )לא כלולים( 	

מקצץ לחיתוך חישוק הגומי להכנסת כבל האספקה )לא כלול( 	

ארבעה ברגי x 60 6 לקיבוע בסיס הגוף )כלולים( 	

לפי הצורך: דיבלים לקיר המתאימים למשטח ההרכבה )כלולים: x 40 8 צקעי קיר מניילון( 	

פלס במידת הצורך )לא כלול( 	

שים לב!
המתקין חייב להדביק את תווית הכתובת המסופקת ל-wallbox במהלך ההתקנה.

סכנה!

ציית תמיד ל-5 כללי הזהב להתקנה חשמלית:
1. נתק את כל מקורות המתח

2. אבטח את כל מכשירי הניתוק
3. וודא שלא קיים מתח
4. הארקה ומעגל קיצור

5. כסה או חסום את הגישה לרכיבים הסמוכים המחוברים למתח
 RCCB-וה MCB-הפנימי לפני תחילת ההתקנה. וודא גם שה RCCB-באספקת החשמל הביתית כמו גם את ה RCCB-וה MCB-נתק תמיד את ה

לא יוכלו להיות מופעלים מחדש בזמן ההתקנה. אחרת קיים סיכון של פציעה קשה או אפילו קטלנית כתוצאה ממכת חשמל!

:Wallbox המשך באופן הבא להתקנת

וודא שיהיה זמין כבל אספקת חשמל בגודל המתאים באתר ההתקנה הרצוי. אחרת יש להתקין במיוחד כבל אספקת חשמל.. 1
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מקם את תבנית הקדיחה אנכית על משטח ההרכבה שנבחר: השתמש בפלס בעת הצורך. . 2
סמן את חורי הקידוח באמצעות התבנית.

קדח את חורי הקידוח בהתאם לסימון )Ø 8 מ"מ(. הכנס את הדיבלים המצורפים עבור ברגי . 3
ההרכבה בהתאם לחומר.

השתמש במברג TX30 להברגת שנים מארבעת ברגי x 60 6 המצורפים אל שני חורי . 4
הקדיחה העליונים וחזק אותם במרווח של 4 מ"מ מהקיר.

מקם את ה-Wallbox על משטח העבודה ופתח את בורג הנעילה בשפה התחתונה של בסיס . 5
 הגוף באמצעות מפתח מכסה הגוף המצורף. כעת הפוך את מכסה הגוף ופרק אותו.

שים לב: הגן על מכסה הגוף משריטות ומסוגים אחרים של נזק חיצוני. פרק את סרט המגן 
ממכסה הגוף רק כפעולה האחרונה, לפני השלמת ההתקנה.

השתמש במברג TX20 בחלקו העליון של ה-Wallbox לשחרור בורג M4, המשמש . 6
ילקיבוע מכסה הרכיבים האלקטרוניים הפנימיים לבסיס הגוף, ופרק את מכסה הרכיבים האלק

טרוניים. שמור על הבורג במקום בטוח.

 בצע חתך בממברנה של החישוק הגדול ביותר w: הכנס כעת כבל אספקה דרך פתח זה.. 7

:שים לב שני הפתחים הקטנים יותר האטומים באמצעות חישוקים q דרושים לחיבור למוי
 .Mercedes-Benz Wallbox Advanced דול בקרת טעינה חיצוני, לדוגמה באמצעות
 Mercedes-Benz Wallbox עיין במידע הרלוונטי לגבי חיבורים בהוראות ההתקנה של

 Advanced, זמינות באתר האינטרנט:
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/
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תלה את בסיס הגוף של Wallbox באתר ההתקנה. קיימים שני חריצי ברגים מובנים . 8
u בחלק העליון של אחורי בסיס הגוף המתאימים על הברגים המותקנים בשלב 4. 

Mercedes-Benz Wallbox Home מותקנת כעת באתר ההתקנה.

TX30 את בסיס הגוף למקומו ע"י הכנסת שני הברגים הנותרים המצוי. 9  קבע באמצעות מברג
רפים דרך שני הפתחים o בחלק התחתון של בסיס הגוף אל תוך הדיבלים שהותקנו בשלב 3 

וחזק אותם. Mercedes-Benz Wallbox Home מקובעת כעת למשטח ההרכבה.

יוודא אם אתה משתמש בכבל אספקת חשמל בעל מוליכים גמישים, שהקצוות החשופים )מו. 10
מלץ על 12 מ"מ( יותאמו באמצעות דיסקיות קצוות החוטים. שחרר את לוחות הקטבים של 

ה-RCCB הפנימי, הכנס את מוליכי אספקת החשמל לקטבים התואמים שלהם וחזק במומנט 
 של 2.5 עד 3 נ"מ. סדר החיווט מוצג בתרשים ובטבלה הבאים.

 בזמן חיזוק קוטב L1, וודא תמיד את המיקום הנכון של המוליך המותקן במפעל!
הפעל את המנגנון הקפיצי של קוטב PE וחבר לכאן את מוליך PE התואם של כבל אספקת 

החשמל.

כבל האספקה של הדגם התלת פאזי A0009067408 חייב להיות מחובר באופן הבא:

קוד החיבורצבע המוליךמטרה

L1( 5(חוםמוליך זרם 1 פאזי

L2( 3(שחורמוליך זרם 2 פאזי

L3( 1(אפורמוליך זרם 3 פאזי

Nכחולסרק

PEירוק-צהובהארקה

PEL1L2L3 N
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כבל האספקה של הדגם התלת פאזי A0009067508 חייב להיות מחובר באופן הבא:

קוד החיבורצבע המוליךמטרה

L1( 5(חוםמוליך זרם

Nכחולסרק

PEירוק-צהובהארקה

סכנה!

שים לב לכך שהרכיבים האלקטרוניים של ה-Wallbox יינזקו אם תפעיל מתח מעל 250 וולט בין מוליך הזרם L1 והניטרלי.

שים לב!

ניתן לחבר לפי הצורך גם דגם תלת פאזי A0009067408 ולהפעיל בפאזה בודדת כקוטב L1( 2(: מכל מקום, במקרה זה לא יושג הפלט הנומינלי עבור 
Wallbox. ציית לדרישות הטכניות להתקנה במקום במקרה של טעינה לא מאוזנת ברשת החשמל. Mercedes-Benz Wallbox Home מצוידת 

בפעולת פיקוח סימטרי הכולה להיות מופעלת באמצעות המתג הסיבובי המקודד. תוכל למצוא מידע נוסף בפרק "מצבי אתחול ובדיקה" בעמוד 13.

שים לב!

במדינות מסוימות, הדרישות המוזכרות בספר הפעלה זה יהיו שונות מהתנאים המקדימים לחיבור לרשת החשמל המקומית. במקרה כזה, יש לחבר את 
Wallbox בכפוף לדגם המתאים של חיבור החשמל הראשי במדינה בה מתבצעת ההתקנה. ניתן למצוא סקירה של תרשימי חיבור ראשי לפי מדינה ב- 

עמוד26 בספר הפעלה זה או באינטרנט www.yourwallbox.de בקישור הבא: 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

שים לב!

הגדרות המפעל עבור Mercedes-Benz Wallbox Home מיועדות לזרמי טעינה מקסימליים של A 16 )דגם A0009067408 ( ו-A 32 )דגם 
A0009067508 (. אם זרם הטעינה הזמין ע"י ספק החשמל הביתי או ע"י כבל האספקה עצמו יהיו שונים מהגדרות אלה, הגדרות זרם הטעינה חייבות 
להיות מותאמות בהתאם בתוך ה-Wallbox לפני החלפת מכסה הרכיבים האלקטרוניים והכנסת ה-Wallbox לפעולה. פעולות אלה מתוארות בפירוט 

בפרק "מצבי אתחול ובדיקה" בעמוד 13 ובהמשך. שים לב שאין לחרוג בשום מקרה מהזרם הנומינלי המצויין על תווית המוצר והמוגדר בחומרה.

החלף את מכסה הרכיבים האלקטרוניים שבתוך בסיס הגוף וקבע אותו במקומו באמצעות . 11
. M4 x 10 בורג

תלה את מכסה הגוף על השפה העליונה של בסיס הגוף ונעל אותו באמצעות מפתח מכסה . 12
 הגוף המצורף.

 Mercedes-Benz Wallbox Home שים לב: עליך להשלים את התהליך של הכנסת
לפעולה לפני החלפת מכסה הגוף - קרא את המידע בנושא זה בפרק הבא.

הכנסת Wallbox לפעולה
עליך לבדוק לאחר ההתקנה המכנית והחשמלית את התפקוד התקין של Mercedes-Benz Wallbox Home ולתקן את השגיאות.

המשך באופן הבא להכנסת Mercedes-Benz Wallbox Home לפעולה:

הדלק את MCB הזרם העולם במפלג הזרם הביתי.. 1
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פתח את מכסה הגישה 8 במכסה הרכיבים האלקטרוניים הפנימיים והדלק גם את ה-RCCB הפנימי)ה-Wallboxמחוברת לרשת החשמל(.. 2
כאשר ה-Wallbox מחוברת לרשת החשמל, היא תפעיל את נוהל ההתנעה: הוא כולל את בדיקת הרכיבים האלקטרוניים הפנימיים כדי לוודא פעולה תקינה. 

שגרת הבדיקה הפנימית מסומנת ע"י צג בחזית Mercedes-Benz Wallbox Home באופן הבא. 

LED תיאורצג

ה-LED מהבהבת פעם אחת ...

... ומהבהבת אחר כך בכחול.

ניתן לחבר כעת את המכונית לטעינה. נהלי ההפעלה והניתוק של הטעינה מתוארים בפירוט בהוראות ההפעלה המקוצרות המצורפות, כמו גם בספר ההפעלה 
 המקיף שלMercedes-Benz Wallbox Home: ניתן להוריד את ספר ההפעלה המקיף באתר 

.Wallbox עיין גם בספר ההפעלה של המכונית אותה יש להטעין באמצעות .www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/

לאחר הכנסה נכונה לפעולה של Mercedes-Benz Wallbox Home החלף את מכסה הגוף ונעל אותו במקומו: פעולות אלה מתוארות בשלב 12 למעלה.

שים לב!
לסיום תהליך הכנסת Wallbox לפעולה, יש לבדוק את הגדרת זרם הטעינה המקסימלית השל אספקת החשמל בתוך ה-Wallbox ולהתאים אותה בעת 

הצורך באמצעות המתג הסיבובי המקודד. על מנת לבצע בדיקה סופית של תפקוד ה-Wallbox, יש לבדוק את תפקוד תקין מגע ה-Wallbox במצב 
בדיקה. מצב הבדיקה מתואר בפרק הבא.

מצבי אתחול ובדיקה
אם אין מכונית זמינה להכנסת Wallbox לפעולה או לבדיקה שלה, ניתן לבדוק את פעולת Mercedes-Benz Wallbox Home )מגע, CP ו-הפעלת 
RCD( באמצעות מצב הבדיקה. תוכל גם לשנות את הגדרת המפעל לזרם הטעינה המקסימלי של Mercedes-Benz Wallbox Home במצב אתחול 

באמצעות המתג הסיבובי המקודד אם זרם הטעינה הזמין ע"י אספקת החשמל הביתית שונה מערך מתוכנת זה. מכל מקום, אסור לחרוג מהזרם הנומינלי 
המצוין על לוחית המוצר בשום מקרה.

 Mercedes-Benz Wallbox Home מודול הרכיבים האלקטרוניים של
מספק גישה למתג הסיבובי המקודד, המוגדר במפעל על מצב 0 , דרך הפתח בצד 

שמאל.

ניתן להגדיר למצב בדיקה ואתחול את המתג הסיבובי המקודד לאחד הערכים 
המצוין על המכסה סביב הפתח באמצעות מברג VDE )0.5 x 2.5 מ"מ(. ניתן 
למצוא הסבר לערכים אלה בפרק "הגדרות המתג הסיבובי המקודד" בעמוד 15.

עליך לפרק את מכסה הגוף ובהתאם לשלב העבודה, לפרק או להחליף את מכסה 
הרכיבים האלקטרוניים על מנת לכוון את ההגדרות באמצעות המתג הסיבובי 
המקודד )ראה את השלבים 5 ו-6 המתוארים בפרק עמוד10 "התקנה מכנית 

וחשמלית"(. 

סכנה!

 MCB-וכן ברכיבים בהם תוכל לגעת. כבה תמיד את ה Wallbox-לאחר פתיחת מכסה הרכיבים האלקטרוניים, עלולים להיות מתחים מסוכנים בתוך ה
באספקת החשמל הביתית ואת ה-RCCB הפנימי של ה-Wallbox לפני שתמשיך במצב אתחול או בדיקה.

ציית תמיד ל-5 כללי הזהב להתקנה חשמלית:
1. נתק את כל מקורות המתח

2. אבטח את כל מכשירי הניתוק
3. וודא שלא קיים מתח
4. הארקה ומעגל קיצור

5. כסה או חסום את הגישה לרכיבים הסמוכים המחוברים למתח
אחרת קיים סיכון של פציעה קשה או אפילו קטלנית כתוצאה ממכת חשמל!
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מצב בדיקה

המשך באופן הבא כדי לבדוק את תפקוד Mercedes-Benz Wallbox Home במצב בדיקה:

מצב תצוגת LEDשלב העבודה

נתק את אספקת הזרם ל-Wallbox באמצעות ה-MCB העולה וה-RCCB הפנימי.. 1

פרק את מכסה הרכיבים האלקטרוניים הפנימיים. הצב את המתג הסיבובי המקודד על מצב E )עיין בטבלה . 2
ב- עמוד15(.

3 . MCB-באמצעות ה Wallbox-החלף את מכסה הרכיבים האלקטרוניים הפנימיים. חבר את אספקת הזרם ל
העולה וה-RCCB הפנימי. 

4 . .A 6 לא תתחיל לפעול במצב בדיקה. זרם הטעינה במצב בדיקה מוגבל על Wallbox-ה

ראשית תבצע Wallbox בדיקה פנימית אוטומטית.. 5

ה-LED תציג את קוד השגיאה F2 אם קורה תקלה בזמן הבדיקה הפנימית: עיין גם בתיאור בעמוד  	
עמוד16.

המשך בשלב 6 אם הבדיקה הפנימית לא מסתיימת בשגיאה. 	

סכנה!

בזמן מצב הבדיקה יופעלו זרמים מסוכנים במגעי הטעינה של ה-Wallbox המהווים סכנה לחיים ולאיברים: אל תיגע במגעים אלה בשום מקרה והמשך 
בפעולות הבאות תוך נקיטת זהירות רבה. אחרת קיים סיכון של פציעה קשה או אפילו קטלנית כתוצאה ממכת חשמל!

מצב תצוגת LEDשלב העבודה

במצב בדיקה תוכל למדוד את המתחים בתקע הטעינה למשך 120 שניות )ראה "סדר חיווט דגם 2" בעמוד . 6
23(. אפשר גם למדוד את אות מגע CP )מעגל תדר וחובה, מדידה מול PE(. לאחר 120 שניות פעולת 

הטעינה תינעל וה-RCCB הפנימי יופעל.

לניתוק מצב הבדיקה, כבה את אספקת המתח של ה-Wallbox באמצעות ה-MCB במעלה הזרם והעבר את . 7
ה-RCCB למצב 0. 

0 או על F )הגי. 8  פרק את מכסה הרכיבים האלקטרוניים הפנימיים. הגדר את המתג הסיבובי המקודד או על מצב
דרות המפעל לפעולות טעינה רגילות(, או למצב אחר אם בכוונתך להפעיל את Wallbox בזרם טעינה שונה 

מזה של הגדרת המפעל )ראה בטבלה בעמוד הבא(.

החלף את מכסה הרכיבים האלקטרוניים הפנימיים. העבר את RCCB למצב I . החלף ונעל את מכסה הגוף. . 9

הדלק את אספקת החשמל ל-Wallbox באמצעות ה-MCB במעלה הזרם במפלג החשמל הביתי. . 10

בזמן האתחול תעלה ה-Wallbox את הגדרת המתג הסיבובי המקודד ותפעל אז בזרם הטעינה המוגדר ע"י . 11
המתג.

מצב אתחול

:Mercedes-Benz Wallbox Homeבצע את השלבים לשינוי הגדרת זרם הטעינה המקסימלי של

מצב תצוגת LEDשלב העבודה

נתק את אספקת הזרם ל-Wallbox באמצעות ה-MCB העולה וה-RCCB הפנימי. . 1

פרק את מכסה הרכיבים האלקטרוניים הפנימיים. בחר בזרם הטעינה הרצוי ע"י הגדרת המתג הסיבובי המקודד . 2
למצב המתאים )עיין בטבלה בעמוד הבא(.

120 שניות
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מצב תצוגת LEDשלב העבודה

החלף את מכסה הרכיבים האלקטרוניים הפנימיים. העבר את RCCB למצב I . החלף ונעל את מכסה הגוף.. 3

הדלק את אספקת החשמל ל-Wallbox באמצעות ה-MCB במעלה הזרם במפלג החשמל הביתי. . 4

בזמן האתחול תעלה ה-Wallbox את הגדרת המתג הסיבובי המקודד ותפעל אז בזרם הטעינה המוגדר ע"י . 5
המתג.

הגדרות המתג הסיבובי המקודד

ניתן לבחור בהגדרות הבאות באמצעות המתג הסיבובי המקודד:

הסברתיאורמיקום

הגדרות מפעלהפעלות רגילות0

1

הגדרת זרם הטעינה המקסימלי

A 8  

10 אמפר2

3A 13

4A 16

20 אמפר5

6A 16 עם זיהוי חוסר איזון A 20

30 אמפר7

8A 16 עם זיהוי חוסר איזון A 30

9A 20 עם זיהוי חוסר איזון A 30

AA 32

BA 16 עם זיהוי חוסר איזון A 32

CA 20 עם זיהוי חוסר איזון A 32

D אין תפקוד-

Eאפשרי במגעי הטעינה במטרה לבדוק את התפקוד ללא מכוניתמצב בדיקה )CP( והתקשורות )מדידת המתח )המגע סגור

Fהגדרות מפעלהפעלות רגילות
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זיהוי שגיאה ופתרונות
אם קורית תקלה בזמן הפעלת Mercedes-Benz Wallbox Home, היא תוצג ע"י התצוגה הצבעונית LED בחלק התחתון של מכסה הגוף כקוד שגיאה. 

ה-LED יכולה ...

... הבהוב במגוון צבעים

... הבהוב ודלק כבה במגוון צבעים

הפרק הבא מתאר כיצד לזהות תקלות כמו גם מצבי שגיאה, ובאילו צעדים יש לנקוט כדי לפתור אותן.

תקלות הפעלה ופתרונות
להפעלה בטוחה, יש להגן על Mercedes-Benz Wallbox Home באמצעות MCB באספקת החשמל הביתית בנוסף ל-RCCB הפנימי. לנקוט בצעדים 

ולשחזר את ההפעלה במקרה של תקלה, יש לזהות תחילה באופן ברור את סוג השגיאה. ייתכנו השגיאות הבאות:

הפתרון המוצעסיבה אפשריתסוג השגיאה 

ה-LED לא פועלת.

ל-Wallbox אין אספקת חשמל.
אספקת החשמל הופסקה: בדוק את MCB בזרם העולה ואת ה-RCCB הפנימי והדלק אותם מחדש בעת הצורך. צור קשר עם 

התמיכה הטכנית המקומית Mercedes-Benz אם השגיאה מופיעה שוב ושוב.

ה-Wallbox לא חוברה לסוג 

המתאים של חיבור החשמל הראשי 

למדינה בה מתבצעת ההתקנה.

 www.yourwallbox.de ניתן למצוא סקירה של תרשימי חיבור ראשי לפי מדינה ב- עמוד26 בספר הפעלה זה או באינטרנט

 בקישור הבא: 

www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

שנה בעת הצורך את תרשים החיבור הראשי בהתאם לסקירה זו.

אירועה תקלה פנימית 

.Wallbox-ב
.Mercedes-Benz במקרה כזה, צור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של .Wallbox יש להחליף את

המכונית החשמלית לא זוהתה.
כבל הטעינה אינו מוכנס נכון 

למכונית.

הוצא את תקע הטעינה מהמכונית וחבר אותו מחדש: בדוק נזק בכבל הטעינה וצור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של 

Mercedes-Benz אם השגיאה תמשיך להתקיים.

ה-LED מציגה קוד שגיאה.
 Mercedes-Benz Wallbox

Home מזהה תקלה.

ניתן למצוא מידע נוסף בקודי השגיאה בפרק הבא. התחל מחדש בפעולת הטעינה: אם השגיאות חוזרות על עצמן או נשארות 

קבועות, השבת את ה-Wallbox )ראה "השבתת המוצר והפעלתו מחדש" בעמוד 19( וכבה את MCB במעלה הזרם. צור 

.Mercedes-Benz קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של

שים לב!
השבת את ה-Wallbox אם אספקת החשמל לא תקינה )ראה "השבתת המוצר והפעלתו מחדש" בעמוד 19( וכבה את MCB במעלה הזרם. צור קשר 

עם התמיכה הטכנית של Mercedes-Benz או עם ספק שירות ההתקנה.

קודי שגיאה ופתרונות
ה-LED הרב צבעית תהבהב בתבנית ספציפית, חוזרת על מנת לדווח על מצבי שגיאה שונים. ניתן למצוא את המתאמים בין הצג הויזואלי והשגיאות ברשימה 

הבאה:

תיאורצג

שגיאה F1: המגע הראשי של ה-Wallbox לא נפתח.
ה-LED מהבהבת פעם באדום ואז בירוק ארבע פעמים.

 RCCB-שניות לאחר זיהוי השגיאה. הפעל מחדש את אספקת החשמל באמצעות ה Wallbox 20-בתוך ה RCCB-תכבה את ה Wallbox-פתרון: ה
הפנימי בתוך ה-Wallbox )ראה"בדיקת ה-RCCB הפנימי" בעמוד 19(. 

אם שגיאה זו חוזרת או נשארת, אירעה תקלה פנימית ויש להחליף את ה-Wallbox. השבת את ה-Wallbox )ראה "השבתת המוצר והפעלתו מחדש" 
.Mercedes-Benz בעמוד 19( וצור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של
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תיאורצג

שגיאה F2: ה-Wallbox זיהתה תקלה פנימית.
ה-LED מהבהבת פעם אחת באדום, שלוש פעמים בירוק ואז 

שוב בכחול.

פתרון: כבה והדלק הלוך ושוב את אספקת החשמל. אם שגיאה זו חוזרת או נשארת, אירעה תקלה פנימית ויש להחליף את ה-Wallbox. השבת את 
.Mercedes-Benz ראה "השבתת המוצר והפעלתו מחדש" בעמוד 19( וצור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של( Wallbox-ה

תיאורצג

.DC הפנימי זיהה תקלת זרם DC-מודול זרם ה :F3 שגיאה
ה-LED תהבהב פעם באדום ואז לסירוגין פעמיים בירוק 

ובכחול.

פתרון: אם התקלה מתרחשת בפעם הראשונה, פעולת הטעינה תופרע למשך 30 שניות ותתחיל אוטומטית מחדש. אם התקלה מתרחשת מיד מחדש, פעולת 
 .Wallbox-הטעינה תיפסק באופן קבוע: פעולת טעינה חדשה תהיה אפשרית רק לאחר ניתוק המכונית מה

אם התקלה חוזרת על עצמה, ייתכן שאירעה תקלת חשמל במערכת הטעינה של המכונית ויהיה צורך לבדוק את ה-Wallbox. אל תטעין את המכונית וצור 
מיד קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של Mercedes-Benz. עיין בנוסף לכך במידע המסופק בספר ההפעלה של המכונית.

תיאורצג

שגיאה F4: ה-Wallbox זיהתה תקלה פנימית.
ה-LED תהבהב פעם באדום, פעם בירוק ואז שלוש פעמים 

בכחול.

פתרון: כבה והדלק הלוך ושוב את אספקת החשמל. אם שגיאה זו חוזרת או נשארת, אירעה תקלה פנימית ויש להחליף את ה-Wallbox. השבת את 
.Mercedes-Benz ראה "השבתת המוצר והפעלתו מחדש" בעמוד 19( וצור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של( Wallbox-ה

תיאורצג

שגיאה F7: המכונית דורשת פעולת טעינה עם אוורור.
ה-LED תהבהב פעם באדום ואז פעמיים בכחול.

פתרון: ה-Wallbox תפעיל אוטומטית מחדש את פעולת הטעינה מדי 60 שניות. צור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית Mercedes-Benz אם השגיאה 
 .Mercedes-Benz Wallbox Home מממשיכה להתקיים. לא ניתן להטעין מכוניות הזקוקות לאוורור בזמן פעולת הטעינה באמצעות

תיאורצג

שגיאה F8: זוהה קצר בין מגע CP וההארקה PE, או שממשק התקשורת של המכונית 
לא תקין.

ה-LED תהבהב פעם באדום ואז פעמיים בירוק.

פתרון: ה-Wallbox תפעיל אוטומטית מחדש את פעולת הטעינה מדי 60 שניות. בדוק נזק חיצוני בכבל הטעינה אם התקלה ממשיכה להתקיים. אם לא 
.Mercedes-Benz צור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של :Wallbox-נראים סימני נזק בכבל, יש לבדוק את המכונית ואת ה
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תיאורצג

שגיאה F9: מודול פיקוח הזרם החשמלי זיהה שזרם הטעינה חורג מהזרם המקסימלי 
המוגדר מראש. ה-LED מהבהבת פעם אחת באדום, שלוש פעמים בירוק 

ואז שוב בצהוב.

פתרון: ה-Wallbox תפעיל אוטומטית מחדש את פעולת הטעינה מדי 60 שניות. יש לבדוק את המכונית ואת ה-Wallbox אם התקלה ממשיכה להתקיים: 
.Mercedes-Benz צור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של

תיאורצג

שגיאה F10: צג הטמפרטורה זיהה טמפרטורה מעל 80° צלזיוס בתוך הגוף.
ה-LED מהבהבת פעם אחת באדום, פעמיים בירוק ואז 

פעמיים בצהוב.

פתרון: צג הטמפרטורה מפריע לפעולת הטעינה.

לאחר 10 דקות פעולת הטעינה תופעל אוטומטית מחדש אם הטמפרטורה בתוך הגוף ירדה אל מתחת 70° צלזיוס. 	

פעולת הטעינה תופעל מחדש מיד כאשר הטמפרטורה בתוך הבית נופלת מתחת 60° מעלות.  	

אם השגיאה חוזרת או נשארת, ה-Wallbox חייבת להתקרר ו/או להיות תחת צל באופן יעיל יותר באתר ההתקנה. יש לבדוק את ה-Wallbox ולהחליף 
.Mercedes-Benz אותה בעת הצורך אם השגיאה ממשיכה להופיע: צור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של

תיאורצג

שגיאה F11: המגע בתוך ה-Wallbox לא נסגר.
ה-LED תהבהב פעם באדום, פעם בירוק ואז שלוש פעמים 

בצהוב.

פתרון: ה-Wallbox תפעיל אוטומטית מחדש את פעולת הטעינה מדי 60 שניות. אם השגיאה מופיעה בפעם השניה, פעולת הטעינה תופעל מחדש לאחר 
10 דקות. אם שגיאה זו חוזרת או ממשיכה להופיע, אירעה תקלה פנימית ויש להחליף את ה-Wallbox. השבת את ה-Wallbox )ראה "השבתת המוצר 

.Mercedes-Benz במעלה הזרם. צור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של MCB-והפעלתו מחדש" בעמוד 19( ונתק את ה

תיאורצג

שגיאה F15: פיקוח הזרם זיהה ששיש חריגה מחוסר איזון הטעינה המקסימלי המוגדר 
והופחת זרם הטעינה המקסימלי.

ה-LED תידלק ותכבה בירוק ותהבהב פעם אחת בכחול.

פתרון: פעולות הטעינה יכולות להמשיך אך פלט הטעינה יופחת. אם התקלה ממשיכה להתקיים, ייתכן שאירעה תקלה במערכת הטעינה של המכונית או 
ששיש לבדוק את הגדרת חוסר איזון הטעינה המקסימלי. צור קשר בעת הצורך עם התמיכה הטכנית המקומית של Mercedes-Benz. עיין בנוסף לכך במידע 

המסופק בספר ההפעלה של המכונית.

תיאורצג

F16: העברת הנתונים למסך הזרם החשמלי המובנה הופרעה. זרם הטעינה המקי  שגיאה
סימלי מוגבל ל-A 10 בזמן שהשגיאה מתרחשת.

ה-LED תידלק ותכבה בירוק ותהבהב פעם אחת באדום.

פתרון: פעולות הטעינה יכולות להמשיך אך פלט הטעינה יופחת. אם שגיאה זו חוזרת או נשארת, אירעה תקלה פנימית ויש להחליף את ה-Wallbox. השבת 
את ה-Wallbox )ראה "השבתת המוצר והפעלתו מחדש" בעמוד 19( ונתק את ה-MCB במעלה הזרם. צור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של 

.Mercedes-Benz
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תיאורצג

שגיאה F17: צג הטמפרטורה זיהה טמפרטורה מעל 60° צלזיוס בתוך הגוף. זרם הטעינה 
.A 6-המקסימלי יוגבל ל

ה-LED תידלק ותכבה בירוק ותהבהב פעם אחת באדום.

פתרון: פעולות הטעינה יכולות להמשיך אך פלט הטעינה יופחת. אם השגיאה חוזרת או נשארת, ה-Wallbox חייבת להתקרר ו/או להיות תחת צל באופן 
יעיל יותר באתר ההתקנה. יש לבדוק את ה-Wallbox ולהחליף אותה בעת הצורך אם השגיאה ממשיכה להופיע: צור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של 

.Mercedes-Benz

זהירות!

אם ה-Wallbox תמשיך להציג או תציג באופן קבוע הודעות שגיאה, השבת את ה-Wallbox )ראה למטה( וצור קשר עם התמיכה הטכנית המקומית 
של Mercedes-Benz. יש לבצע תיקונים לפני חידוש פעולות הטעינה.

בדיקת ה-RCCB הפנימי
כדי לוודא את ההפעלה הבטוחה של ה- Wallbox, עליך לבדוק ידנית את פעולת ה-RCCB הפנימי מדי 6 חודשים: ה-RCCB מצויד בלחצן המפעיל את 

פעולת הבדיקה.

שים לב!

זיהוי זרם תקלת DC הפנימי מבצע בדיקה עצמית לפני כל פעולת טעינה, אין צורך בבדיקה ידנית. במקרה כזה של שגיאה, תצוגת ה-LED תציג קוד 
שגיא.

:RCCB המשך באופן הבא בבדיקת

בזמן שה-Wallbox מוכנה לפעולה, פרק את מכסה הגוף באמצעות המפתח המצורף.. 1
פתח את מכסה מתגי הבטיחות הפנימיים במכסה הרכיבים האלקטרוניים.. 2
מקם את הלחצן המחורץ T או המסומן בדיקה.. 3
לחץ על הלחצן: ה-RCCB צריך להיות מופעל כעת ולהזיז את מנוף הציר שלו למצב המרכזי )החיבור לאספקת החשמל מופרע(.. 4
5 ..I לגמרי למצב )0 ( והדלק שוב בהפעלת מנוף הציר למעלה למצב CCB כבה כעת את
סגור את המכסה, החלף את מכסה הגוף ונעל אותו באמצעות המפתח.. 6

סכנה!

אם ה-RCCB לא ינוע בזמן הבדיקה )רמת ציר במצב מרכזי(, אסור לך בשום אופן להמשיך להפעיל את ה-Wallbox! השבת את ה-Wallbox וצור 
.Mercedes-Benz קשר עם התמיכה הטכנית המקומית של

השבתת המוצר והפעלתו מחדש
בעת הצורך, תוכל להשבית את Mercedes-Benz Wallbox Home. להשבתת ה-Wallbox המשך באוןפן הבא:

כבה את ה-MCB במעלה הזרם )החיבור לרשת החשמל מופרע(.. 1
2 . .)OFF( 0 למצב RCCB-פתח את מכסה הגישה במכסה הרכיבים האלקטרוניים וסובב את מנוף הציר של ה ,Wallbox-פתח את מכסה הגוף של ה
ציית תמיד ל-חמשת כללי הזהב להתקנה חשמלית:. 3

כעת לא ניתן לבצע אף פעולת טעינה באמצעות Mercedes-Benz Wallbox Home וניתן לפרק אותה בעת הצורך ע"י קבלן חשמל מומחה. אם אין 
ברצונך לפרק את ה-Wallbox, החלף את מכסה הגוף ע"י תלייתו על השפה העליונה של בסיס הגוף ונעל אותו באמצעות המפתח המצורף.

להכנסת ה-Wallbox לפעולה בפעם אחרת, המשך באוןפן הבא:

1 ..I למצב RCCB-פתח את מכסה הגישה במכסה הרכיבים האלקטרוניים וסובב את מנוף הציר של ה ,Wallbox-פרק את מכסה הגוף של ה
סגור את מכסה הגישה. תלה את מכסה הגוף על השפה העליונה של בסיס הגוף ונעל אותו באמצעות מפתח מכסה הגוף המצורף.. 2
הפעל את MCB במעלה הזרם.. 3

 Wallbox תחובר מחדש לרשת החשמל, היא תפעיל את נוהל ההתנעה: כפי שמתואר בפרק "הכנסת Mercedes-Benz Wallbox Home-כאשר ה
לפעולה" בעמוד 12, ניתן לחבר כעת מחדש את המכונית לטעינה.
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Wallbox-החזרת ה
אם ה-Wallbox תציג באופן קבוע הודעות שגיאה בזמן ההתקנה או ההפעלה שלאחריה, או אם היא לא פועלת באופן תקין, צור קשר עם התמיכה הטכנית 

המקומית של Mercedes-Benz. אם השגיאה עדיין לא נפתרה, יש להחליף את ה-Wallbox. עליך להשבית לשם כך את ה-Wallbox, לדאוג לכך שקבלן 
.Mercedes-Benz חשמל מומחה יפרק אותה ולהחזיר אותה לתיקון באמצעות התמיכה הטכנית של

Wallbox עצמה, עליך למלא ולצרף את המסמך 'רשימת הבדיקה להחזרה' עם החבילה. וודא שהנתונים שהוכנסו למסמך נכונים ושלמים, ושהמסי -בנוסף ל
.Wallbox-מך נחתם ע"י הלקוח כמו גם ע"י הטכנאי המתקין. אחרת לא ניתן להחליף את ה

 ניתן למצוא את המסמך 'רשימת הבדיקה להחזרה' באתר האינטרנט www.yourwallbox.de באמצעות הקישור:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf 
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נספח
מפרטים טכניים

A0009067408A0009067508דגם

IEC 61851-1 / 61439-7תאימות

לכבלי אספקה בגדלים x 16 3 ממ"רלכבלי אספקה בגדלים x 16 5 ממ"ריחידת אספקת זרם

V 400 / 230V 230 מתח נומינלי

A 32, חד פאזיA 32, חד או תלת פאזיזרם נומינלי

Hz 50תדר נומינלי

kW 22kW 7.2פלט מקסימלי

כבל טעינה קבוע עם תקע טעינה המתאים ל- IEC 62196-2 דגם 2, כ-6 מטרחיבור טעינה

דגם A 30 mA RCCB ו-DC-RCM, I∆n d.c. זיהוי תקלת זרם DC אלקטרוני ≤ mA 6מכשירים להגנת מעגל

בקרה / התאמה
 ממשק פנימי RS485 )ממשק לבקרת טעינה חיצונית, 

אין גישה למשתמשים/טכנאי התקנה(

C מאפיין MCB, זרם נומינלי בהתאם לאספקת החשמל ולהגדרת Wallbox אך לא יותר מ-A 32נתיך במעלה הזרם

A 16A 32הגדרת המפעל לזרם הטעינה המקסימלי

PE מערכתTN-S

-30 עד 50°Cטמפרטורת הפעלה

-30 עד 85°Cטמפרטורת אחסון

5 עד 95% )לא עיבוי(לחות יחסית

Iדרגת הגנה

IIIקטגורית מתח יתר

3דרגת זיהום

)Ui( מתח בידוד נומינליkV 4

)Uimp( מתח אות נומינליkV 4

)Ipk( זרם עמיד פסגה נומינליkA 6

)Icw( זרם עמיד נומינלי לזמן קצרkA 5

)Icc( זרם נומינלי מותנה לזמן קצר)מאפיין הפעלה kA )C 6/10

)RDF( 1.0גורם שונות נומינלי

IP 55דרגת הגנה )גוף(

IK08עוצמת השפעה

x 328 x 170 438 מ"מ )ג x ר x ע(מידות )גוף(

≥ 2,000 מטר AMSL )מעל גובה פני הים הממוצע(גובה מקסימלי

כ-8.5 ק"גמשקל ליחידה )נטו(

כ-10 ק"גמשקל ליחידה )כולל(



22

תרשימי ומידות סקלה
Mercedes-Benz Wallbox Home מסופקת מורכבת במלואה לאחר שנבדקה. תרשימי הסקלה הבאים מציגים את מידות הגוף כמו גם את המרווחים 

של חריצי הבורג הנדרשים להתקנה.

Wallbox עם כבל טעינה קבוע

תכנית והגבהה )כל המידות במ"מ(

מבט מאחור )בסיס הגוף, כל המידות במ"מ(

 328 

 4
38

 

 170 

 328  170 

 4
38

 

www.yourwallbox.de

Betriebsbereit

Ladung wird angefordert

Outlet nicht verfügbar

Warten auf Freigabe

Ladevorgang freigegeben

 

193

193

22
7,

7

 328 

 4
38

 

 170 
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סדר חיווט דגם 2

קווי מנחה ותקנים
Mercedes-Benz Wallbox Home תואמת לתקנים וליחסי ההגנה הבאים:

קווי מנחה וחוקים כלליים

הסברקו מנחה

2014/35/EUתקנת מתח נמוך

2014/30/EUEMC קו מנחה

2011/65/EURoHS 2 קו מנחה

2012/19/EUWEEE קו מנחה

ElektroGתקנות מכשיר אלקטרוני וחשמלי

תקנות בטיחות מכשיר

הסברסטנדרט

IEC 61851-1: 2017 Ed. 3.0מערכות טעינה מוליכות למכוניות חשמליות – חלק 1: דרישות כלליות

 IEC/TS 61439-7:2014חלק 7: שילובי מכשיר מיתוג ליישומים מיוחדים כגון מרינות, קמפינגים, כיכרות שוק, תחנות טעינה למכוניות חשמליות

IEC 61000-6-2:2016חלק 6-2: תקנים גנריים - תקן חסינות לסביבות תעשייתיות - )EMC( תאימות אלקטרומגנטית

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010חלק 6-3: תקנים גנריים - תקן פליטה לסביבות מגורים, מסחר ותעשייה קלה - )EMC( תאימות אלקטרומגנטית

IEC 61000-6-7:2014 חלק 6-7: תקנים גנריים - דרישות חסינות לציוד המיועד לביצוע פעולות במערכת הקשורה לבטיחות - )EMC( תאימות אלקטרומגנטית

)בטיחות תפקוד( באיזורי תעשייה

IEC 61851-21-2: 2018 Ed. 1.0למערכות טעינה חיצוניות למכונית חשמלית EMC מערכות טעינה מוליכות למכוניות חשמליות – חלק 21-2: דרישות

דרגות הגנה ודרגות מגן

הסברדרגת מגן / דרגת הגנה

.IEC 1 המכשיר תואם לדרגת הגנה

IP 55)DIN EN 60529: 2014-09( דרגת ההגנה: הגנה שלמה נגד מגע, הגנה מאבק בכמויות מזיקות ונגד מתזי מים קלים מכל זווית

L1

L2

CP

PE

N

L3

PP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1
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אישור CE והצהרת תאימות
 Mercedes-Benz Wallbox Home מצוידת בתו CE. הצהרת התאימות הקשורה זמינה להורדה בפורמט אלקטרוני באתר 

.www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf

מילון מונחים והגדרות
בהמשך יוסברו קיצורים ומונחים חשובים בהם נעשה שימוש בספר הפעלה זה.

משמעותהסברקיצור

DCזרם ישיר זרםישיר

DC-RCMזרםישירזרםמפסיקצג DC מכשיר פיקוח לזיהוי זרמי תקלה

LEDדיודה פולטת אורדיודהפולטתאאור

MCBמפסק מעגל מיניאטורימפסקמעגלמיניאטורי

NHNגבהיםרגיליםאפס)AMSL(תרשים התייחסות לגובה מעל פני הים

RCCBמפסק מעגל תקלת זרםמפסקזרםמעגלניתוק

סמלים מסחריים
כל הסמלים המסחריים המוזכרים בספר הפעלה זה, כולל אלה העשויים להיות מוגנים ע"י צדדים שלישיים, כפופים ללא מגבלה, לתקנות חוקי הסמל המסחרי 

המתאים ולזכויות הרכושיות של הבעלים הרשומים המתאימים. 

כל הסמלים המסחריים, השמות הרשומים או שמות החברות הרשומות כאן ככאלה או העשויים להיות סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים של 
הבעלים המתאימים שלהם. כל הזכויות שאינן מצוינות במיוחד כאן שמורות.

אסור שהעדר הזיהוי המיוחד של הסמלים המסחריים בהם נעשה שימוש בספר הפעלה זה יוביל למסקנה ששם זה לא נושא בזכויות הצדדים השלישיים.

קניין רוחני וזכויות יוצרים
Copyright © 2021

MB-IM_Home-2021-04-14 ,1.3 מהדורה

כל הזכויות שמורות.

כל המידע המופיע בספר ההפעלה הזה יכול לעבור שינוי בלא הודעה מוקדמת ואינו מייצג כל התחייבות מצד היצרן. 

תרשימים המופיעים בספר ההפעלה יכולים להציג תכניות השונות מהמוצר המסופק ואינן מייצגות כל התחייבות מצד היצרן. 

היצרן אינו נושא באחריות להפסדים ו/או נזקים הקורים בגלל הנתונים או מידע חסר כלשהו הכלול בספר הפעלה זה.
אין לשכפל ספר הפעלה זה, בכללותו או בחלקיו, לאחסן אלקטרונית או לשדר בכל אופן אחר בצורה אלקטרונית, חשמלית, מכנית, אופטית, כימית בצילום או 

בהקלטת שמע ללא קבלת אישור בכתב של היצרן.
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הוראות השלכה לאשפה
האיחוד האירופי חוקק קו מנחה )קו מנחה WEEE 2012/19/EC ו-EAG-VO( לפיו מכשירים חשמליים ואלקטרוניים 

יוחזרו ליצרן על מנת שיושלכו לאשפה או שימוחזרו באופן המתאים על מנת לשמור ולהגן על הסביבה, למנוע זיהום ועל מנת 
לשפר את מחזור המשאבים.

לכן מכשירים המסומנים בסמל זה לא יושלכו לאשפה בתוך האיחוד האירופי כחלק מהאשפה הביתית הלא ממוינת: התייעץ 
ברשויות המקומיות ביחס להשלכה המתאימה לאשפה. 

כל החומרים ניתנים למחזור בהתאם לסימון. תוכל לתרום תרומה חשובה לשמירה על הסביבה באמצעות השימוש החוזר, 
המחזור או באמצעים אחרים של עיבוד מכשירים שיצאו משימוש.
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Mains Connection Schemes

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

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
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Mains Connection Schemes

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

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



היצרן ביצע שינויים טכניים קלים במוצר לאחר פרסום הוראות התקנה אלה. כתוצאה מכך נגרמו אי התאמות קלות במראה המוצר. ההבדלים בצבע נגרמים כתוצאה מתהליך ההדפסה.

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