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Mikilvægar upplýsingar
Formáli
Í þessari handbók er fjallað um uppsetningu vélbúnaðar Mercedes-Benz Wallbox Home og tengingu við rafmagn. Verkþættirnir 
sem lýst er í þessari handbók mega eingöngu vera á höndum sérþjálfaðra fagaðila (uppsetning vélbúnaðar) eða faglærðra 
rafvirkja (tenging við rafmagn) sem á grundvelli fagmenntunar, þekkingar og reynslu sem og þekkingar á viðeigandi stöðlum 
eru færir um að meta verkþættina, framkvæma þá og bera kennsl á þær hættur sem kunna að vera fyrir hendi.

Límmiðar á Mercedes-Benz Wallbox Home gefa skýrt til kynna um hvaða útfærslu er að ræða hverju sinni: Á límmiðunum 
koma fram Mercedes-Benz-hlutanúmerið (að utanverðu að neðan) og ABL-vörunúmerið (innan á loki innri hlífarinnar yfir 
rafeindabúnaðinum), en tæknilegu upplýsingarnar eru aftur á móti eins. Áður en byrjað er á uppsetningunni verður að ganga úr 
skugga um að fjallað sé um fyrirliggjandi útfærslu í þessari handbók!

Í þessari handbók er fjallað um eftirfarandi útfærslur vegghleðslustöðvarinnar:

Mercedes-Benz-hlutanúmer Vörunúmer ABL
A0009067408 2W22M1
A0009067508 2W72M9

Upplýsingar um þessa handbók
Í þessari handbók er fjallað um skref og stillingar sem framkvæma þarf þegar Mercedes-Benz Wallbox Home-hleðslustöðin er 
sett upp, tekin í notkun, tekin úr notkun og lagfærð meðan á notkun stendur. Tilteknir hlutar handbókarinnar eru settir fram  
á sérstakan hátt til að auðvelda yfirsýn. 

• Lýsingar þar sem taldir eru upp jafngildir valkostir (eins og hér er gert) eru auðkenndar með áherslumerkjum.

• Lýsingar á aðgerðum eru í númeraröð sem segir til um í hvaða röð á að framkvæma þær.

Lesa verður handbókina vandlega og fylgja í hvívetna öllum öryggisleiðbeiningum sem hér koma fram.

Öll mál í handbókinni eru í millimetrum. Þar sem þess þarf er tekið fram hvaða mælikvarði er notaður á myndum.

Vinsamlegast athugið að allar tæknilegar upplýsingar, forskriftir og hönnunareinkenni vörunnar kunna að taka breytingum án 
undangenginnar tilkynningar.

Öryggisupplýsingar í þessari handbók
Einkum ber að fara eftir viðvörunum og varúðarráðstöfunum sem eru merktar með eftirfarandi hætti í leiðbeiningunum. Táknin 
hafa eftirfarandi merkingu:

HÆTTA!
Þetta tákn stendur hjá upplýsingum um rafspennu sem veldur hættu fyrir líf og heilsu: Ef ekki er farið eftir þeim getur það 
leitt til alvarlegra meiðsla og banaslysa. Alls ekki má gera það sem er merkt með þessu tákni.

VARÚÐ!

Þetta tákn stendur hjá upplýsingum um aðra hættu sem getur leitt til skemmda á sjálfu tækinu eða öðrum rafbúnaði. Sýna 
verður sérstaka aðgát þegar aðgerðir sem merktar eru með þessu tákni eru framkvæmdar.

ÁBENDING!

Þetta tákn stendur hjá öðrum mikilvægum upplýsingum og sérstökum atriðum sem eru nauðsynleg til þess að tækið virki 
rétt. Aðgerðir sem eru merktar með þessu tákni skal framkvæma eftir þörfum.
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Öryggisupplýsingar á tækinu
Á límmiðum hægra megin og neðan á ytra byrði vegghleðslustöðvarinnar sem og á innri hlífinni yfir rafeindabúnaðinum er að 
finna frekari upplýsingar um öryggi og notkun. Þessi tákn hafa eftirfarandi merkingu:

ATHUGIÐ!
Mikilvægt er að lesa notkunarleiðbeiningarnar sem fylgja með Mercedes-Benz Wallbox Home, einkum áður en ytri hlífin er 
tekin af vegghleðslustöðinni.

ATHUGIÐ!

Mikilvægt er að lesa uppsetningarleiðbeiningarnar (þetta skjal) áður en hlífin yfir rafeindabúnaðinum í vegghleðslustöðinni 
er tekin af.

HÆTTA!

Þegar hlífin hefur verið tekin af kann að vera hættuleg rafspenna á vegghleðslustöðinni innanverðri sem og á þeim íhlutum 
hennar sem hægt er að koma við.

Almennar öryggisupplýsingar
Gætið að eftirfarandi atriðum:

• Lesið þessar leiðbeiningar vandlega.

• Farið eftir öllum viðvörunum.

• Fylgið öllum leiðbeiningum.

• Mercedes-Benz Wallbox Home er í boði í mismunandi útfærslum fyrir mismunandi lönd. Athugið merkinguna á límmiðanum 
neðan á vegghleðslustöðinni til að ganga úr skugga um að hún sé leyfð til uppsetningar og notkunar í viðkomandi landi.

• Faglærður rafvirki verður að sjá um að setja vegghleðslustöðina upp, tengja hana samkvæmt gildandi reglum og 
lagaákvæðum á hverjum stað og ganga frá henni fyrir notkun.

• Mercedes-Benz Wallbox Home er með innbyggðan lekastraumsrofa (RCCB, sjá „Orðskýringar og skilgreiningar“ á bls. 26) 
af gerð A. Útfærslur vegghleðslustöðvarinnar sem fjallað er um í þessari handbók eru einnig með innbyggðan búnað sem 
greinir DC-lekastraum og tryggir þannig hámarksöryggi við notkun. Hins vegar þarf ávallt að fylgja gildandi reglum á hverjum 
stað. Í þeim kann að vera krafist lekastraumsrofa með annarri útleysingarkennilínu (til dæmis af gerð B).

• Meðan á uppsetningu stendur og eftir að henni lýkur skal gæta þess að 50 cm lágmarksfjarlægð sé til allra hliða frá 
vegghleðslustöðinni.

• Notið eingöngu þann fylgibúnað sem Mercedes-Benz býður upp á fyrir tækið.

• Ekki má setja vegghleðslustöðina upp nálægt rennandi vatni eða vatni sem skvettist: Mercedes-Benz Wallbox Home er með 
IP 55-vörn gegn því að vatn geti borist inn.

• Ekki má setja Mercedes-Benz Wallbox Home upp á svæðum þar sem hætta er á að vatn flæði inn.

• Ekki má setja Mercedes-Benz Wallbox Home upp á svæðum þar sem er sprengihætta (EX-svæðum).

• Ekki má líma neitt á Mercedes-Benz Wallbox Home eða hylja hana með öðrum hlutum eða efni og gæta verður þess að 
ávallt streymi nægilega mikið loft um tækið.

• Vökvi má ekki fara á ytra byrði hleðslustöðvarinnar og ekki má heldur setja hluti eða ílát sem innihalda vökva á ytra byrðið.

• Athugið að hugsanlega getur þurft að bæta við yfirspennuvara allt eftir því hvaða bíll er tengdur við hleðslustöðina og/eða 
hvaða reglur gilda á hverjum stað.

• Athugið að ekki má framlengja fasttengda hleðslusnúru Mercedes-Benz Wallbox Home með samtengingum, snúrum með 
millistykki eða öðrum hætti meðan á notkun stendur.
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• Athugið að ef þráðlausir sendar eru notaðir nálægt vegghleðslustöðinni (< 20 cm) getur það valdið truflunum á virkni hennar 
og ætti því að forðast slíkt.

• Einstaklingar (þ.m.t. börn) með skerta líkamsgetu, skyngetu eða andlega getu eða einstaklingar sem skortir reynslu og/eða 
þekkingu skulu ekki nota tækið nema að þeir séu undir eftirliti aðila sem gætir öryggis þeirra eða veitir þeim tilsögn í notkun 
tækisins.

• Hafa verður eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.

• Athugið að uppsetning og notkun á Mercedes-Benz Wallbox Home er heimil í allt að 2000 metra hæð yfir sjávarmáli.

Almennar upplýsingar um vöruna
Þessi Mercedes-Benz Wallbox Home-vegghleðslustöð er framleidd samkvæmt nýjustu tækni og uppfyllir öll ákvæði, reglur og 
staðla að því er varðar öryggistækni. Öryggisupplýsingunum í þessari handbók er ætla að tryggja að uppsetning fari fram á 
réttan og öruggan hátt. Ef ekki er farið eftir öryggisupplýsingum og leiðbeiningum í þessari handbók getur það leitt til raflosts, 
eldsvoða, alvarlegra meiðsla og/eða banaslysa.

Faglærður rafvirki verður að sjá um að setja Mercedes-Benz Wallbox Home-vegghleðslustöðina upp, tengja hana samkvæmt 
gildandi reglum og lagaákvæðum á hverjum stað og ganga loks frá henni fyrir notkun.

Eingöngu rafvirkjar mega gera við bilanir sem öryggi fólks, tengda bílnum eða tækinu sjálfu stafar hætta af.

Ef bilanir koma upp í vegghleðslustöðinni skal fyrst lesa „Villuleit og lausnir“ á bls. 18. Ef villan eða bilunin kemur ítrekað upp 
og ekki tekst að lagfæra hana skal leita til tækniþjónustu Mercedes-Benz á staðnum.

Láta skal faglærðan rafvirkja sjá um að taka vegghleðslustöðina úr notkun og skipta um hana eða hafa samband við 
tækniþjónustu Mercedes-Benz á staðnum ef:

• ytra byrði vegghleðslustöðvarinnar hefur orðið fyrir hnjaski,

• ytri hlífin hefur verið fjarlægð eða ekki er lengur hægt að festa hana á,

• ekki er lengur fyrir hendi nægileg vörn gegn því að vatn og/eða aðskotahlutir berist inn í tækið,

• fasttengda hleðslusnúran hefur orðið fyrir skemmdum, hvort sem þær eru sýnilegar eða ekki,

• Vegghleðslustöðin virkar ekki sem skyldi eða hefur orðið fyrir annars konar skemmdum.

HÆTTA!

Ef vart verður við skemmdir á ytra byrði eða hleðslusnúru skal tafarlaust hætta uppsetningu á vegghleðslustöðinni eða, ef 
vegghleðslustöðin hefur þegar verið sett upp, rjúfa strauminn til hennar með sjálfvari í rafmagnstöflu hússins (MCB, sjá 
„Orðskýringar og skilgreiningar“ á bls. 26) og innbyggða lekastraumsrofanum (RCCB): Ekki má halda áfram að nota 
vegghleðslustöðina í þessu tilviki! Skiptið um vegghleðslustöðina eða leitið til tækniþjónustu Mercedes-Benz á staðnum!

Upplýsingar um uppsetningu
Fylgið eftirfarandi leiðbeiningum um uppsetningu Mercedes-Benz Wallbox Home:

• Tækið þarf ávallt að vera tengt við varnarleiðara í veitukerfi. Uppsetningaraðili tengir tækið við varnarleiðara og prófar 
tenginguna. Að uppsetningunni lokinni mega eingöngu rafvirkjar gera breytingar á henni.

• Fylgið ávallt gildandi öryggisreglum á staðnum þar sem vegghleðslustöðin er notuð.

• Til þess að tryggja rétta virkni þarf að verja inntakið fyrir Mercedes-Benz Wallbox Home með sjálfvari (málstraumur fer eftir 
inntaki og stillingu vegghleðslustöðvarinnar, þó að hámarki 32 A) með C-kennilínu í rafmagnstöflu hússins og má annar 
rafbúnaður ekki vera á milli. Fara verður eftir gildandi reglum við val á sjálfvari.

• Til þess að taka vegghleðslustöðina alveg úr sambandi við rafmagn verður ávallt að rjúfa inntakið með sjálfvarinu í rafkerfinu 
(MCB) og innbyggða lekastraumsrofanum (RCCB).
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• Gangið úr skugga um að málspenna og -straumur tækisins uppfylli kröfur fyrir veitukerfi rafmagns á staðnum og að ekki sé 
farið yfir málafl meðan á hleðslu stendur.

• Ekki skal setja vegghleðslustöðina upp á svæðum sem fólk hleypur oft um. Einkum skal forðast að setja hana upp á göngum 
og merktum flóttaleiðum. 

• Setjið vegghleðslustöðina alls ekki upp þar sem pláss er af skornum skammti. Einkum þarf að gæta þess að hægt sé að 
leggja bílnum í hæfilegri fjarlægð frá vegghleðslustöðinni og tengja hleðslusnúruna við hann án þess að strekkja á henni. 
Bilið milli bílsins og vegghleðslustöðvarinnar skal vera minnst 50 cm en mest u.þ.b. fimm metrar.

• Alls ekki má breyta ytra byrði eða innri tengingum vegghleðslustöðvarinnar með neinum hætti. Ef ekki er farið eftir þessu 
teflir það öryggi í hættu og felur í sér alvarlegt brot gegn ábyrgðarskilmálum sem getur leitt til þess að ábyrgðin falli 
tafarlaust úr gildi.
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Kynning á vörunni
Mismunandi útfærslur Mercedes-Benz Wallbox Home eru framleiddar að öllu leyti í Þýskalandi og uppfylla ávallt allar gildandi 
Evrópureglur og -staðla um hleðslu rafbíla samkvæmt staðlinum IEC 61851-1, Mode 3 – frekari upplýsingar um þetta er 
að finna í „Tilskipanir og staðlar“ á bls. 25. Eftir þörfum geta notendur valið milli útfærslna með mismunandi hleðsluafli 
og fasttengdri hleðslusnúru með hleðslukló af gerð 2 sem eru ætlaðar til notkunar á heimilum eða stöðum sem eru opnir 
almenningi.

Hjá okkur er öryggi notenda ávallt í fyrirrúmi. Vegghleðslustöðin er því búin lekastraumsrofa (RCCB) af gerð A og innbyggðum 
búnaði sem greinir DC-lekastraum, en ásamt varnarbúnaði í rafmagnstöflu hússins og varnarbúnaði bílsins veitir þessi búnaður 
mikla vernd gegn skammhlaupi, raflosti og annarri hættu við notkun.

Vegghleðslustöðin er afar einföld í daglegri notkun: Marglitt LED-ljós á framhlið vegghleðslustöðvarinnar sýnir stöðu hennar 
hverju sinni á skýran hátt. Ef bilun kemur upp er hægt að lesa orsökina úr sérstökum villukóða á marglita LED-ljósinu án 
þess að þurfa að opna vegghleðslustöðina. Þegar fagaðili hefur lokið við uppsetningu Mercedes-Benz Wallbox Home er 
vegghleðslustöðin ávallt tilbúin til notkunar, nema í þeim tilvikum þar sem opna þarf fyrir hleðslu sérstaklega með innbyggða 
lykilrofanum.

Innifalinn búnaður
Mercedes-Benz Wallbox Home er afhent með mismunandi fylgibúnaði sem nota þarf við uppsetningu og síðari notkun. Þegar 
búnaðurinn er tekinn úr umbúðunum skal því tafarlaust ganga úr skugga um að eftirfarandi hlutir fylgi með:

Hlutur Fjöldi Lýsing

Vegghleðslustöð 1
Hleðslustöð sem samanstendur af bakhlið með sambyggðum rafeindabúnaði, innri hlíf yfir 
rafeindabúnaði og ytri hlíf

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

Stuttur leiðarvísir 1 Stuttur leiðarvísir ásamt öryggisupplýsingum á prentuðu formi

Uppsetningarsett 1
Skrúfusett fyrir veggfestingu, sem samanstendur af 1 x 4 spónaplötuskrúfum og tilheyrandi 
töppum, lykill fyrir lykilrofa (2 stk.), lykill til að læsa ytri hlífinni (1 stk.), borskapalón

Ef einn eða fleiri þessara hluta skyldi vanta þegar búnaðurinn er tekinn úr umbúðunum skal tafarlaust hafa samband við 
söluaðila vegghleðslustöðvarinnar.

Auðkenning á útfærslu
Mercedes-Benz Wallbox Home er í boði í mismunandi útfærslum sem eru lagaðar að 
mismunandi notkunarskilyrðum bæði að því er varðar vélbúnað og rafkerfi. 

Neðan á vegghleðslustöðinni er límmiði þar sem sértækt hlutanúmer Mercedes-Benz 
fyrir vegghleðslustöðina kemur fram. Til að sjá hvaða útfærslu er um að ræða skal 
einkum líta á gerðarheitið (A 000 906 XX XX) og gildin fyrir tengingu við rafmagn þar 
fyrir neðan (veituspennu, veitustraum, kerfistíðni).

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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Ef ytri hlífin er tekin af við uppsetningu er annar límmiði innan á hlíf lekastraumsrofans  
þar sem ABL-vörunúmerið kemur einnig fram. Áður en byrjað er á uppsetningunni 
verður að athuga Mercedes-Benz-hlutanúmerið eða ABL-vörunúmerið til að ganga úr 
skugga um að fjallað sé um fyrirliggjandi útfærslu vegghleðslustöðvarinnar í þessu 
skjali. Yfirlit yfir útfærslur vegghleðslustöðvarinnar sem fjallað er um í þessu skjali og 
tengingu Mercedes-Benz-hlutanúmersins og ABL-vörunúmersins er að finna í 
eftirfarandi töflu.

Mercedes-Benz-
hlutanúmer 

Vörunúmer ABL Rafmagnstenging Útfærsla

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

Fasttengd hleðslusnúra samkvæmt IEC 62196-2 af gerð 2, u.þ.b. 6 m; 
hleðslugeta 22 kW

A0009067508 2W72M9
230 V 50 Hz
1 x 32 A

Fasttengd hleðslusnúra samkvæmt IEC 62196-2 af gerð 2, u.þ.b. 6 m; 
hleðslugeta 7,2 kW

VARÚÐ!

Upplýsingar og tæknilýsingar í þessari handbók eiga eingöngu við um þær útfærslur sem hér er fjallað um og gilda ekki fyrir 
aðrar gerðir vegghleðslustöðva: Með þessum útfærslum fylgja e.t.v. sérstakar handbækur.
Ef ekki er fjallað um fyrirliggjandi útfærslu vegghleðslustöðvarinnar í þessari handbók skal leita til tækniþjónustu Mercedes-Benz 
á staðnum: Setjið vegghleðslustöðina alls ekki upp, því annars er hætta á að vegghleðslustöðin verði fyrir skemmdum, slys 
verði á fólki og/eða að banaslys eigi sér stað.

Samsetning Mercedes-Benz Wallbox Home
Mercedes-Benz Wallbox Home samanstendur af eftirfarandi hlutum:

1 Ytri hlíf

Ytri plasthlíf sem hægt er að taka af og er fest við bakhlið vegghleðslustöðvarinnar með krækju (á efri brún) og læst með 
lásskrúfu (á neðri brún).

2 Hlíf yfir rafeindabúnaði

Innri hlíf yfir rafeindabúnaði með sambyggðu loki til að komast að lekastraumsrofanum (RCCB).

3 Bakhlið

Umgjörð með sambyggðum rafeindabúnaði, fasttengdri hleðslusnúru með hleðslukló af gerð 2 og festingu fyrir hleðslukló

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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Stækkuð mynd af ytri hlíf

4 Plastkrækja og stýripinnar

Plastkrækjan er notuð til að festa ytri hlífina við bakhliðina. Tveir stýripinnar sjá til þess að ytri hlífin sé í réttri stöðu lóðrétt.

5 LED-svæði

Á þessu svæði á ytri hlífinni er marglita LED-ljósið.

6 Lásfesting

Lásfestingin er notuð til að læsa ytri hlífinni með lásskrúfunni á bakhliðinni.

Stækkuð mynd af hlíf yfir rafeindabúnaði

7 Op fyrir festiskrúfu M4

Í gegnum þetta op er hlífin yfir rafeindabúnaðinum fest við bakhliðina með festiskrúfu (M4 x 10).

8 Lok fyrir lekastraumsrofa (RCCB)

Með þessu loki er hægt að komast að lekastraumsrofanum í vegghleðslustöðinni.

9 Linsa fyrir marglitt LED-ljós

Marglita LED-ljósið sést í gegnum þessa linsu.

Séð að framan Séð aftan frá

4

5

6

Séð að framan

7

8

9
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Stækkuð mynd af bakhlið

0 Festing fyrir ytri hlíf

Plastkrækjan 4 á ytri hlífinni er sett í þessa festingu.

q Gegntakskragar fyrir gagnasnúrur

Þessir gegntakskragar loka opunum fyrir gagnasnúrur á tengisvæðinu á bakhliðinni. Hægt er að tengja gagnasnúrur, t.d. með 
Mercedes-Benz Wallbox Advanced. Leiðbeiningar um tengingu er að finna í uppsetningarhandbók Mercedes-Benz Wallbox 
Advanced sem hægt er að nálgast hér: www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Gegntakskragi fyrir rafmagnsleiðslu

Þessi gegntakskragi lokar opinu fyrir rafmagnsleiðsluna á tengisvæðinu á bakhliðinni.

e Lekastraumsrofi (RCCB)

Lekastraumsrofinn og PE-klemmurnar þar við hliðina eru notuð við tengingu rafmagnsleiðslunnar.

r Op fyrir snúningskóðarofa

Með þessu opi er hægt að komast að snúningskóðarofanum til að stilla hámarkshleðslustraum og setja búnaðinn í uppsetningar- 
og prófunarstillingu (sjá bls. 21).

t Op fyrir LED-ljós

Marglita LED-ljósið sést í gegnum þetta op.

y Lásskrúfa fyrir ytri hlíf

Lásskrúfan er notuð til að læsa ytri hlífinni. Tilheyrandi lykill fylgir með.

u Skrúfufestingar

Með festingunum tveimur er bakhliðin hengd í uppsetningarstöðu.

i Kaplarenna

Þessi kaplarenna er ætluð fyrir utanáliggjandi leiðslu á vegg.

o Op fyrir skrúfaða festingu 

Með þessum opum er bakhliðin sem var hengd í skrúfufestingarnar u fest í uppsetningarstöðu með tveimur skrúfum.

Séð aftan fráSéð að framan

o

w

e

u

i
t

y

r

0

q
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Undirbúningur, uppsetning 
og gangsetning
Almennar kröfur til uppsetningarstaðar
Mercedes-Benz Wallbox Home-vegghleðslustöðin er raftæknibúnaður og um hana gilda því tilteknar kröfur varðandi uppsetningu 
innan- og utandyra. Gæta verður að eftirfarandi atriðum við val á uppsetningarstað:

• Fylgið öllum gildandi reglum um raflagnir, t.d. að því er varðar eldvarnir og slysavarnir.

• Setja verður vegghleðslustöðina upp þar sem þeir sem hafa heimild til að nota hana geta komist að henni.

• Auk þess skal gera ráð fyrir bílastæði fyrir framan vegghleðslustöðina þannig að auðvelt sé 
að stinga fasttengdu hleðslusnúrunni á vegghleðslustöðinni í samband við hleðslutengið á 
bílnum.

• Mælt er með því að stöðin sé sett upp í þeirri hæð að 120 til 140 cm séu frá gólfi upp að 
neðri brún ytra byrðis: Ráðlögð uppsetningarhæð kann að vera meiri eða minni allt eftir 
aðstæðum á hverjum stað. Nægileg loftræsting verður að vera fyrir hendi á uppsetningarstað 
svo tryggt sé að vegghleðslustöðin kólni meðan á hleðslu stendur: Gætið ávallt að leyfilegu 
hitastigi fyrir notkun (sjá „Tæknilegar upplýsingar“ á bls. 23).

• Til að tryggja öryggi við notkun vegghleðslustöðvarinnar verður að gæta þess að ekkert sé í 
minna en 50 cm fjarlægð umhverfis hana. 

• Uppsetningarflöturinn verður að vera sléttur og hafa nægilegt burðarþol fyrir 
vegghleðslustöðina.

• Nauðsynlegur uppsetningarflötur fyrir Mercedes-Benz Wallbox Home er að minnsta 
kosti 440 x 330 mm (H x B). Öll bakhlið vegghleðslustöðvarinnar verður að liggja upp að 
uppsetningarfletinum. 

• Mercedes-Benz Wallbox Home er hönnuð fyrir notkun við hátt umhverfishitastig. Hins vegar verður ávallt að gæta þess að 
vinnsluhiti fari ekki yfir leyfileg mörk vegna ytri áhrifa á borð við beint sólarljós.

• Vegghleðslustöðin uppfyllir skilyrði fyrir uppsetningu utandyra. Til þess að halda óhreinindum vegna veðrunar í lágmarki er 
mælt með því að vegghleðslustöðin sé sett upp undir þaki utandyra. 

Kröfur til rafmagnsleiðslu
Ávallt skal taka tillit til eftirfarandi krafna þegar Mercedes-Benz Wallbox Home er tengd við rafmagn:

• Um tenginguna gilda öll ákvæði varðandi uppsetningu lágspennuvirkja samkvæmt IEC 60364-1 og IEC 60364-5-52.

• Gerðin A0009067408 er ætluð fyrir tengingu og notkun við 230 V málspennu (fasi-núllleiðari, einfasa) eða 400 V (fasi-fasi, 
þriggja fasa) og 50 Hz. Í útfærslu A0009067508 er vegghleðslustöðin ætluð fyrir tengingu og notkun við 230 V málspennu 
(fasi-núllleiðari, einfasa) og 50 Hz.

• Á uppsetningarstað verður samkvæmt HD 60364-7-722:2012 að vera fyrir hendi tenging við veitukerfi rafmagns með 
réttum gildum: Þessi tenging verður að vera eingöngu ætluð fyrir vegghleðslustöðina og ekki má nota hana til að sjá öðrum 
búnaði fyrir rafmagni.

• Ef þörf krefur verður að leggja sérstaka rafmagnsleiðslu sem er eingöngu ætluð til að tengja vegghleðslustöðina og 
samræmist almennum kröfum um frágang lagna og tæknibúnað í byggingu. 

lágm. 50 cm

120 til  
140 cm
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• Allt eftir því um hversu mikið tengt afl er að ræða getur þurft að tilkynna uppsetningu vegghleðslustöðvarinnar hjá 
veitufyrirtækinu á staðnum eða fá leyfi fyrir henni áður en vegghleðslustöðin er tekin í notkun. Fylgja skal reglum 
veitufyrirtækisins hvað þetta varðar.

• Þverflatarmál leiðara skal vera í samræmi við tengda aflið og aðra þætti (svo 
sem lengd leiðslunnar, efnið í leiðslunni, frágangsmáta o.s.frv.). Tengiklemmur 
vegghleðslustöðvarinnar eru ætlaðar fyrir þverflatarmál leiðara sem er 1,5 mm2 til 
16 mm2.

• Inntakið getur ýmist verið í vegg eða utan á vegg. Ef inntakið er utan á veggnum er hægt 
að leiða rafstrenginn í gegnum kaplarennu að aftanverðu að tengisvæðinu á bakhliðinni.

• Verja verður inntakið fyrir vegghleðslustöðina með sérstöku sjálfvari (málstraumur fer 
eftir inntaki og stillingu vegghleðslustöðvarinnar, þó að hámarki 32 A). Fara verður eftir 
gildandi reglum við val á sjálfvari.

• Þegar taka á vegghleðslustöðina úr notkun skal færa sjálfvarið í rafmagnstöflu hússins og 
innbyggða lekastraumsrofann í stöðuna 0 (Off/Aus).

• Gætið þess að ávallt sé farið að þeim kröfum um uppsetningu sem koma fram í þessari handbók. Ef ekki er farið eftir þeim 
getur það leitt til alvarlegra slysa vegna raflosts og jafnvel banaslysa. Ef ekki er farið eftir þessum tilmælum er auk þess ekki 
hægt að ábyrgjast að vegghleðslustöðin virki rétt.

ÁBENDING!
Til þess að ná fram hámarkshleðsluafli fyrir vegghleðslustöðina verða gildi og frágangur inntaksins að vera fyrir 32 A. 
Einnig verður að breyta stillingu fyrir hámarkshleðslustraum (sjá „Uppsetningar- og prófunarstilling“ á bls. 15) á 32 A. 
Verksmiðjustillingin fyrir hámarkshleðslustraum er 16 A fyrir útfærslu A0009067408 og 32 A fyrir útfærslu A0009067508.

ÁBENDING!

Í sumum löndum eru gerðar aðrar kröfur um tengingu við veitukerfi rafmagns en koma fram hér að ofan. Þarf þá að tengja 
vegghleðslustöðina samkvæmt kröfum landsins þar sem uppsetningin fer fram. Yfirlit yfir kröfur til tenginga í mismunandi 
löndum er að finna á bls. 28 í þessari handbók eða á vefsvæðinu www.yourwallbox.de á eftirfarandi vefslóð:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Uppsetning vélbúnaðar og tenging við rafmagn
Þegar valinn hefur verið uppsetningarstaður fyrir vegghleðslustöðina er hægt að byrja á uppsetningu vélbúnaðarins. Nota þarf 
eftirfarandi hluti við uppsetninguna:

• Borvél eða hleðsluskrúfvél (fylgir ekki með)

• 8 mm bor fyrir undirlagið hverju sinni (fylgir ekki með)

• Borskapalón fyrir þær útfærslur vegghleðslustöðvarinnar sem fjallað er um í þessari handbók (fylgir með)

• Skrúfjárn með Torx-bitum (TX20, TX30) (fylgir ekki með)

• Einangrað VDE-skrúfjárn (þykkt og lengd blaðs: 0,5 x 2,5 mm, mælt er með 80 mm) (fylgir ekki með)

• Dúkahnífur til að skera gegntakskragann fyrir rafmagnsleiðsluna (fylgir ekki með)

• Fjórar spónaplötuskrúfur 6 x 60 til að festa bakhliðina (fylgja með)

• Ef þörf krefur: Tappar sem henta fyrir undirlagið (fylgja með: nælontappar, 8 x 40)

• Hallamál ef þess þarf (fylgir ekki með)
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HÆTTA!

Fylgið ávallt öryggisreglunum fimm:
1. Takið strauminn af
2. Komið í veg fyrir að hægt sé að setja strauminn aftur á í ógáti
3. Gangið úr skugga um að engin spenna sé á búnaðinum
4. Jarðtengið og skammhleypið
5. Hyljið eða skermið af nálæga hluta sem spenna er á
Óvirkja verður sjálfvarið í rafmagnstöflu hússins og innbyggða lekastraumsrofann áður en hafist er handa við uppsetningu. 
Einnig þarf að tryggja að ekki sé hægt að virkja sjálfvarið og lekastraumsrofann aftur meðan á uppsetningu stendur. 
Annars er hætta á alvarlegum slysum eða banaslysum vegna raflosts!

Vegghleðslustöðin er sett upp með eftirfarandi hætti:

1. Gangið úr skugga um að rafmagnsleiðsla með viðeigandi gildi sé fyrir hendi á uppsetningarstað. Ef svo er ekki verður  
að leggja rafmagnsleiðslu að uppsetningarstaðnum.

2. Komið borskapalóninu fyrir í lóðréttri stöðu á uppsetningarfletinum:  
Notið hallamál ef þess þarf. Merkið fyrir borgötunum með  
skapalóninu.

3. Borið uppsetningargötin sem merkt var fyrir (með 8 mm bor).  
Notið meðfylgjandi tappa fyrir festiskrúfurnar ef undirlagið  
krefst þess.

4. Notið TX30-skrúfjárn til að skrúfa tvær af fjórum meðfylgjandi 
spónaplötuskrúfum 6 x 60 í bæði efri borgötin með 4 mm frá  
veggnum.

5. Setjið vegghleðslustöðina niður á vinnuflöt og notið meðfylgjandi lykil til  
að losa um lásskrúfuna á neðanverðri bakhliðinni. Lyftið ytri hlífinni því 
næst upp og takið hana af. 
 
Athugið: Gætið þess að ytri hlífin rispist ekki eða verði fyrir öðru hnjaski. 
Bíðið með að taka hlífðarfilmuna af ytri hlífinni þar til í síðasta skrefi  
þegar uppsetningunni er að öðru leyti lokið.
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6. Notið TX20-skrúfjárnið til að losa um M4-skrúfuna á ofanverðri 
vegghleðslustöðinni, sem er notuð til að festa innri hlífina yfir 
rafeindabúnaðinum við bakhliðina, og takið hlífina yfir rafeindabúnaðinum 
af. Geymið skrúfuna á vísum stað.

7. Skerið í himnu stærsta gegntakskragans w: Leiðið síðan 
rafmagnsleiðsluna í gegnum þetta op. 
 
Athugið: Nota þarf bæði smærri opin sem er lokað með gegntakskrögum 
q til að tengja ytri hleðslustýringu við, t.d. með Mercedes-Benz Wallbox 
Advanced. Leiðbeiningar um tengingu er að finna í uppsetningarhandbók 
Mercedes-Benz Wallbox Advanced sem hægt er að nálgast hér: 
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Hengið bakhlið vegghleðslustöðvarinnar upp í uppsetningarstöðu. Það er 
gert með tveimur festingum á ofanverðri bakhliðinni u fyrir skrúfurnar 
sem settar voru upp í skrefi 4. Þar með er búið að festa Mercedes-Benz 
Wallbox Home í uppsetningarstöðu.

9. Notið TX30-skrúfjárnið til að festa bakhliðina með því að skrúfa hinar 
tvær spónaplötuskrúfurnar sem fylgja með í tappana sem komið var fyrir 
í skrefi 3 í gegnum opin tvö o á neðanverðri bakhliðinni. Þar með hefur 
Mercedes-Benz Wallbox Home verið fest við uppsetningarflötinn.

10. Ef rafmagnsleiðslan er með sveigjanlegum leiðurum skal gæta þess að 
vírendahulsur séu á einangruðu vírunum (mælt er með 12 mm). Losið um 
tengiklemmur innbyggða lekastraumsrofans, leiðið vírana inn í viðkomandi 
klemmu og skrúfið rafmagnsleiðsluna fasta með 2,5 til 3 Nm hersluátaki. 
Myndin og taflan hér á eftir sýna í hvaða röð á að tengja. 
Þegar hert er á klemmu L1 verður ávallt að gæta þess að leiðarinn sem 
hefur þegar verið tengdur í verksmiðju sé vel festur! 
Notið fjöðrun PE-klemmunnar til að festa varnarleiðara rafmagnsleiðslunnar.
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Í þriggja fasa útfærslunni A0009067408 er rafmagnsleiðslan tengd með eftirfarandi hætti:

Heiti Litur vírs Merking á tengi

Straumleiðandi leiðari, fasi 1 Brúnn 5 (L1)

Straumleiðandi leiðari, fasi 2 Svartur 3 (L2)

Straumleiðandi leiðari, fasi 3 Grár 1 (L3)

Núllleiðari Blár N

Varnarleiðari Grænn og gulur PE

Í einfasa útfærslunni A0009067508 er rafmagnsleiðslan tengd með eftirfarandi hætti:

Heiti Litur vírs Merking á tengi

Straumleiðandi leiðari Brúnn 5 (L1)

Núllleiðari Blár N

Varnarleiðari Grænn og gulur PE

HÆTTA!

Athugið að rafeindabúnaður vegghleðslustöðvarinnar verður fyrir skemmdum ef spenna yfir 250 V er sett á milli straumleiðandi 
leiðarans L1 og núllleiðarans.

ÁBENDING!

Ef þess er óskað er einnig hægt að tengja þriggja fasa útfærsluna A0009067408 einfasa við klemmu 2 (L1) og nota hana 
þannig: Tilgreindu málafli fyrir vegghleðslustöðina er þá hins vegar ekki náð.
Ef misvægi er í álagi á veitukerfi skal fylgja gildandi tæknikröfum um tengingu á hverjum stað. Mercedes-Benz Wallbox 
Home er með eiginleika sem greinir misvægi og hægt er að virkja með snúningskóðarofanum. Frekari upplýsingar er að 
finna í „Uppsetningar- og prófunarstilling“ á bls. 15.

ÁBENDING!

Í sumum löndum eru gerðar aðrar kröfur um tengingu við veitukerfi rafmagns en koma fram í þessari handbók. Þarf þá að tengja 
vegghleðslustöðina samkvæmt kröfum landsins þar sem uppsetningin fer fram. Yfirlit yfir kröfur til tenginga í mismunandi 
löndum er að finna á bls. 28 í þessari handbók eða á vefsvæðinu www.yourwallbox.de á eftirfarandi vefslóð: 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

PEL1L2L3 N



14

ÁBENDING!

Frá verksmiðju er Mercedes-Benz Wallbox Home stillt á hámarkshleðslustrauminn 16 A (útfærsla A0009067408) eða 32 A 
(útfærslu A0009067508). Ef hleðslustraumurinn úr rafkerfi hússins eða rafmagnsinntakinu er frábrugðinn þessari stillingu 
verður að breyta stillingunni fyrir hleðslustraum til samræmis í vegghleðslustöðinni áður en hlífin yfir rafeindabúnaðinum er 
sett aftur á og vegghleðslustöðin er tekin í notkun: Leiðbeiningar um það er að finna í „Uppsetningar- og prófunarstilling“ á 
bls. 15.
Gætið að því að málstraumur má alls ekki fara yfir þau mörk sem tilgreind eru á límmiðanum á vegghleðslustöðinni og stillt 
eru inn í fastbúnaði hennar.

11. Setjið hlífina yfir rafeindabúnaðinn aftur á bakhliðina og skrúfið hana 
fasta með tilheyrandi skrúfu M4 x 10.

12. Hengið ytri hlífina í ofanverða bakhliðina og læsið henni með meðfylgjandi 
lykli. 
 
Athugið: Áður en ytri hlífin er sett á aftur verður að taka Mercedes-Benz 
Wallbox Home í notkun með tengingu við rafmagn – fjallað er um það í 
næsta kafla.

Búnaðurinn tekinn í notkun með tengingu við 
rafmagn
Þegar búið er að setja vélbúnaðinn upp og koma á tengingu við rafmagn verður að ganga úr skugga um að Mercedes-Benz 
Wallbox Home virki rétt og gera nauðsynlegar lagfæringar eftir þörfum.

Taka skal Mercedes-Benz Wallbox Home í notkun með eftirfarandi hætti:

1. Sláið inn með sjálfvarinu í rafmagnstöflu hússins.
2. Opnið lokið 8 á innri hlífinni yfir rafeindabúnaðinum og sláið einnig inn með innbyggða lekastraumsrofanum 

(vegghleðslustöðin er þá tengd við veitukerfi rafmagns).
Þegar vegghleðslustöðin hefur verið tengd við veitukerfi rafmagns byrjar hún á frumstillingu: Fer þá fram prófun á innri 
rafeindabúnaði til þess að ganga úr skugga um að hann virki rétt. 

Þetta ferli er gefið til kynna með LED-ljósinu á framhlið Mercedes-Benz Wallbox Home á eftirfarandi hátt. 

LED-ljós Lýsing

LED-ljósið blikkar einu sinni í hvítum lit ...

... og leiftrar því næst í bláum lit.

Þá er hægt að tengja bílinn sem á að hlaða við hleðslustöðina. Leiðbeiningar um það hvernig setja skal hleðslu af stað og stöðva 
hana er að finna í stutta leiðarvísinum sem fylgir með og í ítarlegu notendahandbókinni fyrir Mercedes-Benz Wallbox Home: 
Hægt er að sækja ítarlegu notendahandbókina á vefslóðinni www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/. 
Farið einnig eftir því sem fram kemur í notendahandbók bílsins sem á að hlaða með hleðslustöðinni.
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Þegar Mercedes-Benz Wallbox Home hefur verið tekin í notkun á réttan hátt skal setja ytri hlífina á og læsa henni: 
Leiðbeiningar um þetta er að finna í skrefi 12 hér að ofan.

ÁBENDING!
Ljúka skal við að taka búnaðinn í notkun með tengingu við rafmagn með því að athuga stillingu á hámarksstraumi inntaksins í 
vegghleðslustöðinni og leiðrétta hana með snúningskóðarofanum í vegghleðslustöðinni ef þess þarf. Til þess að prófa virkni 
vegghleðslustöðvarinnar að því loknu verður að kanna hvort snertill vegghleðslustöðvarinnar virkar rétt í prófunarstillingu. 
Fjallað er um prófunarstillinguna í næsta kafla.

Uppsetningar- og prófunarstilling
Ef enginn bíll er fyrir hendi þegar búnaðurinn er tekinn í notkun og við síðari notkun er hægt að prófa virkni Mercedes-Benz 
Wallbox Home (snertil, CP og útleysingu lekastraumsrofa) í prófunarstillingu. Í uppsetningarstillingu er auk þess hægt að breyta 
verksmiðjustillingunni fyrir hámarkshleðslustraum Mercedes-Benz Wallbox Home með innbyggða snúningskóðarofanum, þ.e. 
ef hleðslustraumurinn úr rafkerfi hússins er frábrugðinn verksmiðjustillingunni. Hins vegar má málstraumurinn alls ekki fara yfir 
þau mörk sem tilgreind eru á límmiðanum á vegghleðslustöðinni.

Hægt er að komast að snúningskóðarofanum í gegnum opið vinstra 
megin á einingunni með rafeindabúnaðinum í Mercedes-Benz 
Wallbox Home, en frá verksmiðju er hann stilltur á stöðuna 0.

Í prófunar- og uppsetningarstillingu er hægt að stilla 
snúningskóðarofann með einangraða VDE-skrúfjárninu  
(0,5 x 2,5 mm) á eitthvert þeirra gilda sem koma fram  
á lokinu umhverfis opið. Skýringu á þessum gildum er að  
finna í „Stillingar fyrir snúningskóðarofann“ á bls. 17.

Til þess að breyta stillingum með snúningskóðarofanum þarf að 
taka ytri hlífina af vegghleðslustöðinni og ýmist taka innri hlífina 
yfir rafeindabúnaðinum af eða setja hana á eftir því hvaða skref 
á að framkvæma (sjá skref 5 og 6 á bls. 11 í „Uppsetning 
vélbúnaðar og tenging við rafmagn“). 

HÆTTA!

Þegar hlífin yfir rafeindabúnaðinum hefur verið tekin af kann að vera hættuleg rafspenna á vegghleðslustöðinni innanverðri 
sem og á þeim íhlutum hennar sem hægt er að koma við. Slökkvið því ÁVALLT fyrst á sjálfvarinu í rafmagnstöflu hússins og 
innbyggða lekastraumsrofanum í vegghleðslustöðinni áður en lengra er haldið í uppsetningar- og prófunarstillingu.
Fylgið ávallt öryggisreglunum fimm:
1. Takið strauminn af
2. Komið í veg fyrir að hægt sé að setja strauminn aftur á í ógáti
3. Gangið úr skugga um að engin spenna sé á búnaðinum
4. Jarðtengið og skammhleypið
5. Hyljið eða skermið af nálæga hluta sem spenna er á
Annars er hætta á alvarlegum slysum eða banaslysum vegna raflosts!

Prófunarstilling

Gerið eftirfarandi til þess að prófa virkni Mercedes-Benz Wallbox Home í prófunarstillingu:

Skref Staða LED-ljóss

1. Takið strauminn af vegghleðslustöðinni með sjálfvarinu í rafmagnstöflunni og innbyggða 
lekastraumsrofanum.

2. Takið innri hlífina yfir rafeindabúnaðinum af. Stillið snúningskóðarofann á stöðuna E (sjá 
töflu á bls. 17).
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Skref Staða LED-ljóss

3. Setjið innri hlífina yfir rafeindabúnaðinum á. Setjið strauminn á vegghleðslustöðina með 
innbyggða lekastraumsrofanum og sjálfvarinu í rafmagnstöflunni. 

4. Vegghleðslustöðin er þá ræst í prófunarstillingu. Í prófunarstillingu er straumstyrkurinn 
takmarkaður við 6 A. 

5. Vegghleðslustöðin framkvæmir fyrst innri sjálfsprófun.

• Ef villa kemur upp við sjálfsprófun sýnir LED-ljósið villuna F2: Sjá lýsingu á þessu  
á bls. 19.

• Ef engar villur koma upp við sjálfsprófunina skal fara áfram í skref 6.

HÆTTA!

Í prófunarstillingu er hættuleg rafspenna á hleðslusnertum vegghleðslustöðvarinnar sem veldur hættu fyrir líf og heilsu: 
Komið alls ekki við þessar snertur og sýnið ýtrustu aðgát þegar eftirfarandi skref eru framkvæmd. Annars er hætta á 
alvarlegum slysum eða banaslysum vegna raflosts!

Skref Staða LED-ljóss

6. Í prófunarstillingu er hægt að mæla spennu á hleðsluklónni í 120 sekúndur (sjá „Skipan 
tengja á gerð 2“ á bls. 25). Auk þess er hægt að mæla merkið á CP-snertunni (tíðni og 
púlstímahlutfall, mæling gagnvart PE). Að 120 sekúndunum liðnum er lokað fyrir hleðslu 
og innbyggði lekastraumsrofinn leysir út.

 

7. Til þess að fara úr prófunarstillingu skal taka strauminn af vegghleðslustöðinni með 
sjálfvarinu og færa lekastraumsrofann í stöðu 0. 

8. Takið innri hlífina yfir rafeindabúnaðinum af. Stillið snúningskóðarofann á stöðu „0“ 
eða „F“ (í hvoru tilviki fyrir sig er um að ræða verksmiðjustillingu fyrir venjulega 
hleðslu) eða á aðra stöðu ef nota á vegghleðslustöðina með öðrum hleðslustraumi en 
verksmiðjustillingin segir til um (sjá töflu á næstu blaðsíðu).

9. Setjið innri hlífina yfir rafeindabúnaðinum á. Færið lekastraumsrofann í stöðu I.  
Setjið ytri hlífina á og læsið henni. 

10. Setjið strauminn á vegghleðslustöðina með sjálfvarinu í rafmagnstöflunni. 

11. Meðan á frumstillingu stendur hleður vegghleðslustöðin stillingu snúningskóðarofans  
og vinnur síðan með hleðslustraum samkvæmt þeirri stillingu.

Uppsetningarstilling

Gerið eftirfarandi til þess að breyta stillingum fyrir hámarkshleðslustraum Mercedes-Benz Wallbox Home í 
uppsetningarstillingu:

Skref Staða LED-ljóss

1. Takið strauminn af vegghleðslustöðinni með sjálfvarinu í rafmagnstöflunni og innbyggða 
lekastraumsrofanum. 

2. Takið innri hlífina yfir rafeindabúnaðinum af. Veljið straumstyrk með því að færa 
snúningskóðarofann í viðkomandi stöðu (sjá töflu á næstu síðu).

3. Setjið innri hlífina yfir rafeindabúnaðinum á. Færið lekastraumsrofann í stöðu I.  
Setjið ytri hlífina á og læsið henni.

120 sekúndur
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Skref Staða LED-ljóss

4. Setjið strauminn á vegghleðslustöðina með sjálfvarinu í rafmagnstöflunni. 

5. Meðan á frumstillingu stendur hleður vegghleðslustöðin stillingu snúningskóðarofans  
og vinnur síðan með hleðslustraum samkvæmt þeirri stillingu.

Stillingar fyrir snúningskóðarofann

Hægt er að breyta eftirfarandi stillingum með snúningskóðarofanum:

Staða Lýsing á virkni Skýring
0 Venjuleg notkun Verksmiðjustilling

1

Stilling á hámarkshleðslustraumi

  8 A

2 10 A

3 13 A

4 16 A

5 20 A

6 20 A með misvægisgreiningu 16 A

7 30 A

8 30 A með misvægisgreiningu 16 A

9 30 A með misvægisgreiningu 20 A

A 32 A

B 32 A með misvægisgreiningu 16 A

C 32 A með misvægisgreiningu 20 A

D engin virkni -

E Prófunarstilling
Hægt er að mæla veituspennu (kveikt á snertli) sem og boðskipti (CP) á hleðslusnertum til þess að prófa 
virkni án þess að bíll sé til staðar

F Venjuleg notkun Verksmiðjustilling
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Villuleit og lausnir
Ef bilun kemur upp við notkun Mercedes-Benz Wallbox Home er hún gefin til kynna með marglita LED-ljósinu á neðanverðri ytri 
hlífinni. LED-ljósið getur þá ...

... blikkað í mismunandi lit

... leiftrað og blikkað í mismunandi lit

Í kaflanum hér á eftir er fjallað um hvernig greina skal bilanir og villur og hvaða ráðstafanir er hægt að gera til að lagfæra þær.

Bilanir og lausnir
Til að tryggja öryggi við notkun Mercedes-Benz Wallbox Home verður búnaðurinn að vera varinn með sjálfvari í rafmagnstöflu 
hússins og innbyggða lekastraumsrofanum. Svo hægt sé að grípa til viðeigandi ráðstafana verður fyrst að liggja ljóst fyrir um 
hvernig bilun er að ræða. Eftirfarandi bilanir geta komið upp:

Bilun Möguleg orsök Tillaga að lausn

LED-ljósið virkar ekki.

Vegghleðslustöðin fær  
ekki straum.

Straumurinn hefur farið af: Athugið sjálfvarið í rafmagnstöflunni og innbyggða lekastraumsrofann og 
sláið aftur inn með öðrum hvorum þeirra eða báðum ef þess þarf. Ef villan kemur endurtekið eða 
stöðugt upp skal hafa samband við tækniþjónustu Mercedes-Benz á staðnum.

Vegghleðslustöðin var ekki tengd 
samkvæmt kröfum landsins þar 
sem uppsetningin fór fram.

Athugið hvernig vegghleðslustöðin var tengd með hjálp yfirlitsins yfir kröfur til tenginga í mismunandi 
löndum, sem er að finna á bls. 28 í þessari handbók eða á vefsvæðinu www.yourwallbox.de á 
eftirfarandi vefslóð:  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
Ef þörf krefur skal breyta tengingunni til samræmis við það sem kemur fram á yfirlitinu.

Um innri villu í vegghleðslustöðinni  
er að ræða.

Skipta verður um vegghleðslustöðina. Í þessu tilviki skal leita til tækniþjónustu Mercedes-Benz á staðnum.

Rafbíllinn greinist ekki.
Hleðslusnúrunni hefur  
ekki verið stungið rétt  
í samband við bílinn.

Takið hleðsluklóna úr sambandi við bílinn og stingið henni aftur í samband: Ef villan er áfram fyrir hendi 
skal athuga hvort hleðslusnúran hefur orðið fyrir skemmdum og hafa samband við tækniþjónustu 
Mercedes-Benz á staðnum.

LED-ljósið sýnir villuboð.
Mercedes-Benz Wallbox Home 
greindi villu.

Frekari upplýsingar um villuboð er að finna í næsta kafla. Hefjið hleðslu að nýju: Ef villan kemur 
endurtekið eða stöðugt upp skal taka vegghleðslustöðina úr notkun (sjá „Varan tekin úr notkun og 
tekin aftur í notkun“ á bls. 22) og slá út með sjálfvarinu í rafmagnstöflunni. Hafið samband við 
tækniþjónustu Mercedes-Benz á staðnum.

ÁBENDING!
Ef rafmagnsleiðslan til vegghleðslustöðvarinnar er í ólagi skal taka vegghleðslustöðina úr notkun (sjá „Varan tekin úr 
notkun og tekin aftur í notkun“ á bls. 22) og slá út með sjálfvarinu í rafmagnstöflunni. Hafið samband við tækniþjónustu 
Mercedes-Benz á staðnum eða aðilann sem annaðist uppsetninguna.

Staða villna og lausnir
Til að gefa til kynna stöðu villna blikkar LED-ljósið með ákveðnu mynstri sem er stöðugt endurtekið. Skýringu á því hvernig 
villur eru settar fram er að finna í yfirlitinu hér á eftir:

Framsetning Lýsing

Villa F1: Snertillinn í vegghleðslustöðinni opnar ekki.LED-ljósið blikkar einu sinni í rauðum lit og því 
næst fjórum sinnum í grænum lit.
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Lausn: Vegghleðslustöðin slær út með innbyggða lekastraumsrofanum 20 sekúndum eftir að villan greinist. Setjið strauminn 
aftur á með lekastraumsrofanum í vegghleðslustöðinni (sjá „Innbyggði lekastraumsrofinn prófaður“ á bls. 21). 

Ef villan kemur aftur upp er um innri villu að ræða og skipta verður um vegghleðslustöðina. Takið vegghleðslustöðina úr 
notkun (sjá „Varan tekin úr notkun og tekin aftur í notkun“ á bls. 22) og hafið samband við tækniþjónustu Mercedes-Benz  
á staðnum.

Framsetning Lýsing

Villa F2: Vegghleðslustöðin greindi innri villu.LED-ljósið blikkar einu sinni í rauðum lit, þrisvar 
sinnum í grænum lit og því næst einu sinni í 
bláum lit.

Lausn: Takið strauminn af og setjið hann aftur á. Ef villan kemur aftur upp er um innri villu að ræða og skipta verður um 
vegghleðslustöðina. Takið vegghleðslustöðina úr notkun (sjá „Varan tekin úr notkun og tekin aftur í notkun“ á bls. 22) og hafið 
samband við tækniþjónustu Mercedes-Benz á staðnum.

Framsetning Lýsing

Villa F3: Innbyggða DC-lekastraumseiningin greindi lekastraum í 
jafnstraumi.LED-ljósið blikkar einu sinni í rauðum lit og því 

næst tvisvar sinnum í grænum og bláum lit til 
skiptis.

Lausn: Þegar villan kemur upp í fyrsta sinn er hleðslan stöðvuð í 30 sekúndur og er síðan sett aftur í gang sjálfkrafa. Ef 
villan kemur strax aftur upp er hleðslunni hætt: Ekki er hægt að hlaða aftur fyrr en bíllinn hefur verið tekinn úr sambandi við 
vegghleðslustöðina. 

Ef villan kemur áfram upp er hugsanlega um að ræða villu sem tengist rafmagni í hleðslukerfi bílsins eða þá að yfirfara verður 
vegghleðslustöðina. Ekki hlaða bílinn, heldur hafið tafarlaust samband við tækniþjónustu Mercedes-Benz á staðnum. Farið 
einnig eftir leiðbeiningum í notendahandbók bílsins.

Framsetning Lýsing

Villa F4: Vegghleðslustöðin greindi innri villu.LED-ljósið blikkar einu sinni í rauðum lit, einu 
sinni í grænum lit og því næst þrisvar sinnum í 
bláum lit.

Lausn: Takið strauminn af og setjið hann aftur á. Ef villan kemur aftur upp er um innri villu að ræða og skipta verður um 
vegghleðslustöðina. Takið vegghleðslustöðina úr notkun (sjá „Varan tekin úr notkun og tekin aftur í notkun“ á bls. 22) og 
hafið samband við tækniþjónustu Mercedes-Benz á staðnum.

Framsetning Lýsing

Villa F7: Bíllinn krefst þess að loftræsting sé í gangi á meðan hleðsla 
stendur yfir.LED-ljósið blikkar einu sinni í rauðum lit og því 

næst tvisvar sinnum í bláum lit.

Lausn: Vegghleðslustöðin byrjar aftur að hlaða sjálfkrafa eftir 60 sekúndur. Ef villan kemur áfram upp skal leita til 
tækniþjónustu Mercedes-Benz á staðnum. Bíla þar sem loftræsting þarf að vera í gangi meðan á hleðslu stendur er ekki hægt 
að hlaða með Mercedes-Benz Wallbox Home. 
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Framsetning Lýsing

Villa F8: Skammhlaup greindist milli CP-stýrisnertunnar og PE-
varnarleiðarans eða samskiptatengi bílsins er í ólagi.LED-ljósið blikkar einu sinni í rauðum lit og því 

næst tvisvar sinnum í grænum lit.

Lausn: Vegghleðslustöðin byrjar aftur að hlaða sjálfkrafa eftir 60 sekúndur. Ef villan kemur áfram upp skal athuga með 
skemmdir utan á hleðslusnúrunni. Ef snúran er óskemmd verður að skoða bílinn og vegghleðslustöðina: Leitið til tækniþjónustu 
Mercedes-Benz á staðnum vegna þessa. 

Framsetning Lýsing

Villa F9: Straumeftirlitseiningin greindi að hleðslustraumur er hærri en 
hámarksstraumurinn sem stillt er á.LED-ljósið blikkar einu sinni í rauðum lit, þrisvar 

sinnum í grænum lit og því næst einu sinni í 
gulum lit.

Lausn: Vegghleðslustöðin byrjar aftur að hlaða sjálfkrafa eftir 60 sekúndur. Ef villan kemur áfram upp verður að skoða bílinn 
og vegghleðslustöðina: Hafið samband við tækniþjónustu Mercedes-Benz á staðnum. 

Framsetning Lýsing

Villa F10: Eftirlit með hitastigi greindi hitastig yfir 80 °C innan í 
vegghleðslustöðinni.

LED-ljósið blikkar einu sinni í rauðum lit, tvisvar 
sinnum í grænum lit og því næst tvisvar sinnum 
í gulum lit.

Lausn: Eftirlit með hitastigi stöðvar hleðsluna.

• Hleðslan hefst að nýju 10 mínútum eftir að hitastigið í vegghleðslustöðinni fer niður fyrir 70 °C.

• Ef hitastigið í vegghleðslustöðinni fer niður fyrir 60 °C fer hleðslan strax aftur í gang. 

Ef villan kemur upp endurtekið eða stöðugt verður að gera ráðstafanir til að tryggja betri kælingu og/eða meiri skugga fyrir 
vegghleðslustöðina á uppsetningarstað. Ef villan kemur áfram upp verður að skoða vegghleðslustöðina og skipta um hana ef 
þess þarf: Hafið samband við tækniþjónustu Mercedes-Benz á staðnum. 

Framsetning Lýsing

Villa F11: Snertillinn í vegghleðslustöðinni lokar ekki.LED-ljósið blikkar einu sinni í rauðum lit, einu 
sinni í grænum lit og því næst þrisvar sinnum í 
gulum lit.

Lausn: Vegghleðslustöðin byrjar aftur að hlaða sjálfkrafa eftir 60 sekúndur. Þegar villan kemur upp í annað sinn hefst hleðslan 
að nýju eftir 10 mínútur. Ef villan kemur aftur upp eftir það er um innri villu að ræða og skipta verður um vegghleðslustöðina: 
Takið vegghleðslustöðina úr notkun (sjá „Varan tekin úr notkun og tekin aftur í notkun“ á bls. 22) og sláið út með sjálfvarinu 
í rafmagnstöflunni. Hafið samband við tækniþjónustu Mercedes-Benz á staðnum. 

Framsetning Lýsing

Villa F15: Straumeftirlitseiningin greindi að misvægi er yfir leyfilegu 
hámarki og minnkaði hámarkshleðslustraum.LED-ljósið leiftrar í grænum lit og blikkar einu 

sinni í bláum lit.
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Lausn: Áfram er hægt að hlaða, en hleðsluaflið er hins vegar minnkað. Ef villan kemur áfram upp er hugsanlega um að ræða 
villu í hleðslukerfi bílsins eða þá að athuga verður stillinguna fyrir mesta leyfilega misvægi. Ef þörf krefur skal hafa samband við 
tækniþjónustu Mercedes-Benz á staðnum. Farið einnig eftir leiðbeiningum í notendahandbók bílsins. 

Framsetning Lýsing

Villa F16: Truflun í gagnaflutningi til innbyggðs straumeftirlitsbúnaðar. 
Á meðan bilunin liggur fyrir er hámarkshleðslustraumur takmarkaður við 
10 A.LED-ljósið leiftrar í grænum lit og blikkar einu 

sinni í rauðum lit.

Lausn: Áfram er hægt að hlaða, en hleðsluaflið er hins vegar minnkað. Ef villan kemur endurtekið eða stöðugt upp er um innri 
villu að ræða og skipta verður um vegghleðslustöðina: Takið vegghleðslustöðina úr notkun (sjá „Varan tekin úr notkun og tekin 
aftur í notkun“ á bls. 22) og sláið út með sjálfvarinu í rafmagnstöflunni. Hafið samband við tækniþjónustu Mercedes-Benz á 
staðnum. 

Framsetning Lýsing

Villa F17: Eftirlit með hitastigi greindi hitastig yfir 60 °C innan í 
vegghleðslustöðinni. Hámarkshleðslustraumur er takmarkaður við 6 A.LED-ljósið leiftrar í grænum lit og blikkar einu 

sinni í rauðum lit.

Lausn: Áfram er hægt að hlaða, en hleðsluaflið er hins vegar minnkað. Ef villan kemur upp endurtekið eða stöðugt verður að gera 
ráðstafanir til að tryggja betri kælingu og/eða meiri skugga fyrir vegghleðslustöðina á uppsetningarstað. Ef villan kemur áfram 
upp verður að skoða vegghleðslustöðina og skipta um hana ef þess þarf: Hafið samband við tækniþjónustu Mercedes-Benz 
á staðnum.

VARÚÐ!

Ef vegghleðslustöðin gefur áfram eða stöðugt frá sér villuboð þegar hún er notuð til að hlaða bílinn skal taka vegghleðslustöðina 
úr notkun (sjá „Varan tekin úr notkun og tekin aftur í notkun“ á bls. 22) og hafa samband við tækniþjónustu Mercedes-Benz 
á staðnum. Viðgerð getur þurft að fara fram áður en hægt er að hlaða að nýju.

Innbyggði lekastraumsrofinn prófaður
Til að tryggja öryggi við notkun vegghleðslustöðvarinnar verður að prófa virkni innbyggða lekastraumsrofans í 
vegghleðslustöðinni handvirkt á hálfs árs fresti: Það er gert með hnappi á lekastraumsrofanum sem setur prófunina af stað.

ÁBENDING!

Innbyggða DC-lekastraumsgreiningin framkvæmir sjálfsprófun sjálfkrafa fyrir hverja hleðslu og er handvirk prófun því ekki 
nauðsynleg. Ef um villu er að ræða gefur LED-ljósið það til kynna með samsvarandi blikkkóða (sjá frá og með bls. 18).

Lekastraumsrofinn er prófaður með eftirfarandi hætti:

1. Þegar vegghleðslustöðin er í starfhæfu ástandi skal fjarlægja ytri hlífina með meðfylgjandi lykli.
2. Opnið lokið á hlífinni yfir innbyggðu öryggisrofunum.
3. Finnið hnappinn sem T er greypt í eða er með áletruninni Test.
4. Ýtið á hnappinn: Lekastraumsrofinn á þá að leysa út og færa vippuna í miðstöðu (tengingin við veitukerfi rafmagns er rofin).
5. Sláið því næst alveg út með lekastraumsrofanum (í stöðu 0) og sláið svo aftur inn með því að færa vippuna upp í stöðu I.
6. Setjið lokið fyrir, setjið ytri hlífina á og læsið henni með lyklinum.

HÆTTA!

Ef lekastraumsrofinn leysir ekki út þegar hann er prófaður (vippan í miðstöðu) má alls ekki halda áfram að nota vegghleðslustöðina! 
Takið vegghleðslustöðina úr notkun og leitið til tækniþjónustu Mercedes-Benz.
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Varan tekin úr notkun og tekin aftur í notkun
Hægt er að taka Mercedes-Benz Wallbox Home úr notkun ef nauðsyn krefur. Vegghleðslustöðin er tekin úr notkun með 
eftirfarandi hætti:

1. Sláið út með sjálfvarinu í rafmagnstöflunni (tengingin við veitukerfi rafmagns er rofin).
2. Takið ytri hlífina af vegghleðslustöðinni, opnið lokið á hlífinni yfir rafeindabúnaðinum og færið vippu lekastraumsrofans  

í stöðu 0 (af). 
3. Fylgið ávallt öryggisreglunum fimm!
Þá er ekki lengur hægt að hlaða með Mercedes-Benz Wallbox Home og rafvirki getur séð um að taka hana niður ef þess  
þarf. Ef ekki á að taka vegghleðslustöðina niður skal hengja ytri hlífina aftur í ofanverða bakhliðina og læsa henni með 
meðfylgjandi lykli.

Ef taka á vegghleðslustöðina aftur í notkun síðar er það gert með eftirfarandi hætti:

1. Takið ytri hlífina af vegghleðslustöðinni, opnið lokið á hlífinni yfir rafeindabúnaðinum og færið vippu lekastraumsrofans  
í stöðu I.

2. Setjið lokið á hlífinni aftur fyrir. Hengið ytri hlífina aftur í ofanverða bakhliðina og læsið henni með meðfylgjandi lykli.
3. Sláið inn með sjálfvarinu í rafmagnstöflunni.
Þegar Mercedes-Benz Wallbox Home hefur verið tengd aftur við veitukerfi rafmagns byrjar hún á frumstillingu: Eins og lýst er  
í „Búnaðurinn tekinn í notkun með tengingu við rafmagn“ á bls. 14 er hægt að tengja bíl sem á að hlaða að því loknu.

Endursending á vegghleðslustöðinni
Ef vegghleðslustöðin birtir stöðugt villuboð eða virkar ekki rétt við uppsetningu eða síðari notkun skal hafa samband við 
tækniþjónustu Mercedes-Benz á staðnum. Ef ekki tekst að lagfæra villuna verður að skipta um vegghleðslustöðina. Til 
þess þarf að taka vegghleðslustöðina úr notkun, láta rafvirkja sjá um að taka hana niður og senda hana inn til viðgerðar hjá 
tækniþjónustu Mercedes-Benz.

Fylla verður út í skjalið „Checklist for Returns“ (gátlisti fyrir endursendingu) og láta það fylgja með þegar vegghleðslustöðin 
er send. Gætið þess að allar upplýsingar í skjalinu séu réttar og ítarlegar og að bæði viðskiptavinur og uppsetningaraðili skrifi 
undir það. Annars er ekki hægt að skipta vegghleðslustöðinni.

Nálgast má skjalið „Checklist for Returns“ (gátlisti fyrir endursendingu) á vefsvæðinu www.yourwallbox.de á eftirfarandi 
vefslóð: www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Viðauki
Tæknilegar upplýsingar
Útfærsla A0009067408 A0009067508

Reglur skv. IEC 61851-1 / 61439-7

Rafmagnstenging fyrir rafmagnsleiðslu að hámarki 5 x 16 mm² fyrir rafmagnsleiðslu að hámarki 3 x 16 mm²

Málspenna 230 / 400 V 230 V

Málstraumur 32 A, einfasa eða þriggja fasa 32 A, einfasa

Máltíðni 50 Hz

Hámarkshleðsluafl 22 kW 7,2 kW

Hleðslutenging Fasttengd hleðslusnúra með hleðslukló skv. IEC 62196-2 af gerð 2, u.þ.b. 6 m

Öryggisrofar Lekastraumsrofi, gerð A, 30 mA og rafræn DC-lekastraumsgreining DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Stýring / færibreytur
Innbyggt RS485-tengi (tengi fyrir ytri hleðslustýringu,  

notandi/uppsetningaraðili hefur ekki aðgang)

Forvar Sjálfvar, C-kennilína, málstraumur fer eftir inntaki og stillingu vegghleðslustöðvarinnar, þó að hámarki 32 A

Verksmiðjustilling fyrir hámarkshleðslustraum 16 A 32 A

Jarðnet TN-S

Umhverfishitastig við notkun -30 til 50 °C

Hitastig við geymslu -30 til 85 °C

Rakastig 5 til 95% (engin rakaþétting)

Hlífðarflokkur I

Yfirspennuflokkur III

Óhreinindastig 3

Máleinangrunarspenna (Ui) 4 kV

Málhöggspenna (Uimp) 4 kV

Málhöggstraumþol (Ipk) 6 kA

Skammtíma málstraumþol (Ipk) 5 kA

Skilyrtur málskammhlaupsstraumur (Icc) 6/10 kA (útleysingarkennilína C)

Málnýtingarstuðull (RDF) 1.0

Varnarflokkur ytra byrðis IP 55

Höggþol IK08

Mál (ytra byrði) 438 x 328 x 170 mm (H x B x D)

Mesta uppsetningarhæð ≤ 2000 m yfir sjávarmáli

Þyngd á einingu (nettó) u.þ.b. 8,5 kg

Þyngd á einingu (brúttó) u.þ.b. 10 kg
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Teikningar og mál
Mercedes-Benz Wallbox Home er afhent að fullu samsett og prófuð. Mál ytra byrðis sem og bil fyrir uppsetningu á nauðsynlegum 
skrúfufestingum koma fram á eftirfarandi teikningum.

Vegghleðslustöð með innbyggðri hleðslusnúru

Séð ofan frá og á hlið (öll mál eru í mm)

Séð aftan frá (bakhlið, öll mál eru í mm)
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Skipan tengja á gerð 2

Tilskipanir og staðlar
Mercedes-Benz Wallbox Home samræmist eftirfarandi stöðlum og hlífðarflokkum:

Almennar tilskipanir og löggjöf

Tilskipun Skýring

2014/35/ESB Lágspennutilskipun

2014/30/ESB Tilskipun um rafsegulsviðssamhæfi

2011/65/ESB RoHS 2-tilskipun

2012/19/ESB WEEE-tilskipun

ElektroG Þýsk lög um raf- og rafeindabúnað

Staðlar um öryggi tækjabúnaðar

Staðall Skýring

IEC 61851-1: 2017 Ed. 3.0 Leiðandi hleðslukerfi fyrir rafknúin farartæki – Hluti 1: Almennar kröfur

IEC/TS 61439-7:2014 Hluti 7: Samstæður til tiltekinna nota, svo sem í smábátahöfnum, á tjaldsvæðum, markaðstorgum og 
hleðslustöðvum fyrir rafknúin farartæki

IEC 61000-6-2:2016 Rafsegulsviðssamhæfi – Hluti 6-2: Almennir staðlar – Ónæmi fyrir iðnaðarumhverfi

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 Rafsegulsviðssamhæfi – Hluti 6-3: Almennir staðlar – Útgeislunarstaðall fyrir íbúðar-, verslunar og 
smáiðnaðarumhverfi

IEC 61000-6-7:2014 Rafsegulsviðssamhæfi – Hluti 6-7: Almennir staðlar – Ónæmiskröfur varðandi búnað sem ætlaður er til nota við 
verkþætti í öryggistengdu kerfi (notkunaröryggi) í iðjuverum

IEC 61851-21-2: 2018 Ed. 1.0 Hleðslukerfi rafknúinna farartækja – Hluti 21-2: Kröfur varðandi rafsegulsviðssamhæfi sem gilda um hleðslukerfi 
farartækja utan farartækisins

L1

L2

CP

PE

N

L3

PP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1
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Aðeins fyrir Þýskaland

Staðall Skýring

DIN VDE 0100-722:2016-10
Uppsetning lágspennuvirkja – Kröfur til starfsstöðva, rýma og búnaðar af sérstakri gerð – Rafbílum séð fyrir 
rafmagni

Hlífðarflokkar og varnarflokkar

Hlífðarflokkur/varnarflokkur Skýring

Tækið samrýmist hlífðarflokki 1.

IP 55
Varnarflokkur tækis: full vörn gegn snertingu, vörn gegn ryki í skaðlegu magni og gegn smávægilegu vatni sem 
sprautast á úr hvaða átt sem er (DIN EN 60529: 2014-09)

CE-merking og samræmisyfirlýsing
Mercedes-Benz Wallbox Home er með CE-merkingu. Hægt er að sækja tilheyrandi samræmisyfirlýsingu  
á rafrænu formi á  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf.

Orðskýringar og skilgreiningar
Hér á eftir er að finna skýringar á skammstöfunum og hugtökum sem notuð eru í þessari handbók.

Skammstöfun Skýring Merking

DC Direct Current Jafnstraumur 

DC-RCM Direct Current Residual Current Monitor Eftirlitsbúnaður sem gerir viðvart þegar lekastraumur greinist í jafnstraumi 

LED Light Emitting Diode Ljósdíóða

MCB Miniature Circuit Breaker Sjálfvar

NHN Normalhöhennull Viðmið fyrir hæð yfir sjávarmáli

RCCB Residual Current Circuit Breaker Lekastraumsrofi

Vörumerki
Um öll vörumerki sem koma fram í handbókinni og kunna að vera í eigu þriðju aðila gilda án takmarkana ákvæði gildandi laga 
um vörumerki hverju sinni sem og eignarréttur skráðra eigenda hverju sinni. 

Öll vörumerki, viðskiptaheiti eða fyrirtækjaheiti sem hér koma fram eru eða kunna að vera vörumerki eða skráð vörumerki 
viðkomandi eigenda. Öll réttindi sem ekki er getið sérstaklega hér eru áskilin.

Séu vörumerki sem notuð eru í þessari handbók ekki auðkennd sérstaklega má ekki draga af því þá ályktun að þriðju aðilar 
eigi ekki rétt á heitinu.
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Höfundarréttur
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Öll réttindi áskilin.

Öllum upplýsingum í þessari handbók kann að vera breytt án fyrirvara og eru þær ekki skuldbindandi fyrir framleiðanda.

Allar myndir í þessari handbók kunna að vera frábrugðnar afhentri vöru og eru þær ekki skuldbindandi fyrir framleiðanda.

Framleiðandi tekur enga ábyrgð á tapi og/eða tjóni sem rekja má til upplýsinga eða rangra upplýsinga sem er ef til vill að finna 
í handbókinni.

Öll fjölföldun þessarar handbókar, vistun á rafrænum miðli eða sending með öðrum rafrænum, vélrænum, sjónrænum eða 
efnafræðilegum hætti, með ljósriti eða með hljóðupptöku, að hluta eða í heild, er óheimil nema með sérstöku skriflegu leyfi 
framleiðanda.

Upplýsingar um förgun
Til að vernda umhverfið, fyrirbyggja umhverfisspjöll og stuðla að aukinni endurnýtingu hráefna 
(endurvinnslu) hefur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gefið út tilskipun (tilskipun 2012/19/ESB 
um raf- og rafeindatækjaúrgang og reglugerð úr raftækjaúrgang) sem kveður á um að framleiðendur 
raf- og rafeindatækja skuli taka við þeim og sjá um að skila þeim til skipulegrar förgunar eða 
endurvinnslu.

Tækjum sem eru merkt með þessu tákni má því ekki fleygja með óflokkuðu heimilissorpi innan 
Evrópusambandsins: Leitið upplýsinga um hvernig standa skal að förgun hjá yfirvöldum á staðnum. 

Merkingar gefa til kynna hvernig endurnýta má efnin í vörunni. Með endurvinnslu, endurnýtingu efna og 
annars konar nýtingu úr sér genginna tækja leggjum við okkar af mörkum til umhverfisverndar.
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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



Frá því að þessi uppsetningarhandbók kom út kann framleiðandi að hafa gert minni háttar tæknilegar breytingar á vörunni. Þetta getur gert að verkum að útlit 
vörunnar sé að einhverju leyti frábrugðið því sem hér kemur fram. Ef um litamismun er að ræða er hann vegna prentunar.

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

Frá því að þessi notendahandbók kom út kann framleiðandi að hafa gert minni háttar tæknilegar breytingar á vörunni. Þetta getur gert að verkum að útlit vörunnar 
sé að einhverju leyti frábrugðið því sem hér kemur fram. Ef um litamismun er að ræða er hann vegna prentunar.

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