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Маңызды ақпарат
Кіріспе
Бұл нұсқаулық Mercedes-Benz Wallbox Home құрылғысының механикалық және электр орнатылуын сипаттайды. Осы
нұсқаулықта сипатталған жұмыс қадамдарын тек білікті мамандар (механикалық орнату) және білікті электр мамандар
(электрлік орнату) жүргізеді, олар мамандар даярлау негізінде білімі мен тәжірибесі, сондай-ақ олардың тиісті нормативтік
актілерді, бұл орнату нұсқаулығында сипатталған жұмыс қадамдарын бағалауы және жүзеге асыруы және ықтимал
қауіптерді тануы тиіс.
Mercedes-Benz Wallbox Home үлгісінің нұсқалары өнімнің жапсырмасында дәл анықталуы мүмкін: Бұл жапсырмаларда
Mercedes-Benz өнімінің анықтама нөмірі (сыртқы жағының төменгі жағы), сондай-ақ ABL үлгісінің нөмірі (ішкі электрондық
құрамдастары қақпағының ішкі бөлігі) көрсетілген, олар техникалық сипаттамаларға сәйкес бірдей. Құрылғыны орнатпас
бұрын, оның бұл нұсқаулықта сипатталған үлгі нұсқасына сәйкес келетінін тексеріңіз!
Бұл нұсқаулықта келесі Wallbox үлгі нұсқалары сипатталған:
Mercedes-Benz өнімнң
идентификациялық нөмірі

ABL үлгі нөмірі

A0009067408

2W22M1

A0009067508

2W72M9

Бұл нұсқаулыққа қатысты ескертпелер
Бұл нұсқаулық Mercedes-Benz Wallbox Home зарядтағышын орнату үшін қажет қадамдарды және параметрлерді, оны
қолданысқа беру және қолданыстан шығару үшін және пайдалану кезіндегі ақаулықтарды жою үшін қажет. Жылдам және
оңай анықтама алу үшін осы нұсқаулықтың кейбір бөлімдері арнайы пішімге келтірілген.
•

Бірдей жарамды опцияларды көрсететін сипаттамалар (мысалы, мұнда) қалың нүктелермен көрсетіледі.

•

Функциясы көрсетілген сипаттамалар жеке жұмыс қадамдарының тәртібін көрсететін сандық тізімдер түрінде
көрсетіледі.

Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және осы нұсқаулықта берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін ұстаныңыз.
Осы нұсқаулықтағы барлық өлшемдер миллиметрмен берілген. Қажет болған жағдайда, әрбір сурет үшін шәкілдер көрсетілген.
Өнімнің барлық техникалық сипаттамалары, техникалық сипаттамалары және конструкциялық сипаттамалары алдын ала
ескертусіз өзгертілуі мүмкін екендігін ескеріңіз.

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік ескертпелері
Атап айтқанда, осы нұсқаулықта айтылған ескертулер мен қауіпсіздік шаралары сақталуы керек. Таңбалар келесі
мағыналарды білдіреді:
ҚАУІП!
Осы таңбамен белгіленген бөлімдер өмірге қауіп төндіретін электр кернеулеріне назар аударады: Бұл қауіпсіздік
ескертулеріне қайшы әрекеттер ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін. Бұл таңбамен белгіленген әрекеттер кез
келген жағдайда орындалмауы керек.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Бұл таңбамен белгіленген бөлімдер Wallbox құралының өзін немесе басқа электр құрылғыларына зиян келтіруі мүмкін
қосымша қауіп-қатерлерге назар аударады. Бұл таңбамен белгіленген әрекеттер арнайы ұқыптылықпен орындалуы керек.
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ЕСКЕРТУ!
Осы таңбамен белгіленген бөлімдерде құрылғының дұрыс жұмыс істеуі үшін қажетті маңызды ақпарат пен арнайы
мүмкіндіктерге назар аударылады. Бұл таңбамен белгіленген әрекеттер тиісінше орындалуы қажет.

Құрылғыға қатысты қауіпсіздік ескертпелер
Кейінгі пайдалану және қауіпсіздік туралы ескертулер корпустың оң жағы мен төменгі жағында орналасқан жапсырмаларда,
сондай-ақ Wallbox ішіндегі электрондық құрамдастардың қақпағында берілген. Бұл таңбалар келесі мағыналарды
білдіреді:
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!
Mercedes-Benz Wallbox Home зарядтағышымен бірге берілген пайдалану нұсқаулығын алдымен оқып шығыңыз,
әсіресе Wallbox корпусының қақпағын алып тастамас бұрын.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!
Wallbox ішіндегі электрондық компоненттердің қақпағын алып тастамас бұрын алдымен орнату нұсқаулығын (осы құжат)
оқып шығыңыз.
ҚАУІП!
Корпусты ашқаннан кейін, Wallbox ішінде қауіпті кернеулер, сондай-ақ қолмен тиюге болатын құрамдастар болуы
мүмкін.

Жалпы қауіпсіздік ақпараты
Келесі жайттарға назар аударыңыз:
•

Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

•

Барлық ескертулерді ескеріңіз.

•

Барлық нұсқауларды орындаңыз.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home құрылғысы елге тән ерекшеліктері кірістірілген түрде қолжетімді. Wallbox
бағдарламасының еліңізде орнатылатынын және жұмыс істейтінін тексеру үшін, Wallbox құрылғысының төменгі жағында
орналасқан өнім жапсырмасында идентификациялық ақпаратты пайдаланыңыз.

•

Wallbox қабырғалық зарядтау құрылғысы жергілікті заңдар мен стандарттарға сәйкес білікті электр маманы тарапынан
орнатылып, жалғанып, тексерілуі тиіс.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home құрылғысының ішкі А түріндегі қалдық ток ажыратқышы бар (RCCB, "Глоссарий және
анықтамалар", 26-бет қараңыз). Сонымен қатар, осы нұсқаулықта сипатталған Wallbox нұсқалары, жұмыс кезінде
максималды қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін интегралды тұрақты ток ақаулықтарын анықтайтын мүмкіндікті қамтиды.
Дегенмен, белгілі елде қолданылатын, жергілікті ережелер үнемі сақталуы керек. Олар басқа өшіру түрі бар қалдық ток
ажыратқыштарын (мысалы, B түрі) тағайындауы мүмкін.

•

Орнату кезінде және орнатқаннан кейін Wallbox құрылғысының айналасында ең азы 50 см бос кеңістіктің болуына көз
жеткізіңіз.

•

Құрылғыға тек Mercedes-Benz компаниясы тарапынан жасалған және сатылған керек-жарақтарды пайдаланыңыз.

•

Wallbox құрылғысын ағын су немесе су ағатын құралдардың жанында орнатпаңыз: Mercedes-Benz Wallbox Home
құрылғысы судың әсерінен IP 55 стандартына сәйкес қорғалған.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home зарядтау құрылғысы су баса алатын аймақтарға орнатылмауы тиіс.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home зарядтау құрылғысы жарылғыш атмосферасы бар аймақтарға (EX аймақтары)
орнатылмауы тиіс.
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•

Кез келген уақытта жеткіліті ауа ағымын қамтамасыз ету үшін, Mercedes-Benz Wallbox Home зарядтағышының бетіне
жапсырмаларды немесе басқа заттар мен материалдарды жабыстыруға болмайды.

•

Корпусқа сұйықтықпен немесе заттармен толтырылған ыдыстарды қоюға болмайды.

•

Қосылған көлікке және/немесе ұлттық ережелерге байланысты қосымша шамадан тыс кернеуден қорғау құралы қажет
болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home құралының зарядтағыш кебіле жағағыштар, адаптер кабельдері немесе кез келген басқа
жолмен ұзартылмауын есте сақтаңыз.

•

Wallbox тура қасына (< 20 см) орнатылған радио таратқыш құралы ақаулықтарды туғызуы мүмкін, сондықтан одан бас
тарту керек.

•

Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі (оның ішінде балалар) немесе тәжірибесі
және/немесе білімі жетіспейтін адамдар қолданылмауы тиіс, оны тек қауіпсіздігіне жауапты адам бақылауының
астында немесе пайдалану жолы түсіндірілген жағдайда ғана пайдалануға болады.

•

Балалар құрылғымен ойнамайтындай, бақылау астында болуы тиіс.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home құрылғысы теңіз деңгейінен ең көбі 2000 метр биіктікте орнатылғанына және жұмыс
істейтініне назар аударыңыз.

Жалпы өнім туралы ақпараты
Бұл Mercedes-Benz Wallbox Home қабырғалық зарядтау құрылғысы қазіргі технологияларға сәйкес келіп, барлық ағымдағы
техникалық қауіпсіздік талаптары, нұсқаулары мен стандарттарына сәйкес келеді. Осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік
ескертулері құрылғының дұрыс әрі қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бұл нұсқаулықта берілген қауіпсіздік ақпараты
мен нұсқауларды орындамау немесе оларға қайшы әрекет ету электр шогына әкеліп, өрт тудыруы, ауыр жарақатқа әкелуі
мүмкін.
Mercedes-Benz Wallbox Home зарядтағышы жергілікті ережелер мен стандарттарға сәйкес, білікті электр маман тарапынан
орнатылып, кейін тексеріліп, жұмыс істеу жарамдылығы мақұлдануы тиіс.
Адамдар қауіпсіздігіне, жалғанған көліктерге немесе құрылғының өзіне әсер ететін ақаулықтар тек рұқсаты бар білікті
электр маманы тарапынан жөнделуі тиіс.
Wallbox қызметіңізде ақау пайда болса, алдымен "Қатені анықтау және шешу", 18-бет қатысты бөлімдерді оқып шығыңыз.
Егер ақаулық не мәселе қайталанса және шешілмесе, жергілікті Mercedes-Benz техникалық қолдау көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Келесі жағдайларда Wallbox жұмысын тоқтатып, білікті электр маманға ауыстырту қажет немесе жергілікті Mercedes-Benz
техникалық қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз:
•

корпусқа механикалық зақым келтірілген,

•

корпустың қақпағы алынып тасталды немесе корпусқа орнатыла алмайды,

•

құрылғыға түсетін су және/немесе сырт заттардан жеткілікті қорғау бұдан былай мүмкін болмаса,

•

бекітілген зарядтау кабелінде функционалды немесе көзбен байқалатын зақым бар,

•

немесе Wallbox құрылғысы дұрыс жұмыс істемейді немесе басқа жолмен зақымдалды.
ҚАУІП!
Корпустың немесе зарядтау кабелінің зақымдалуы анықталса, орнатуды тоқтатып немесе ішкі электр қуат көздерінде
және ішкі қалдық ток ажыратқыштарындағы шағын тізбек ажыратқышын (бұдан әрі ШТА деп аталады, сонымен бірге
"Глоссарий және анықтамалар", 26-бет қараңыз) пайдаланып, орнатылған Wallbox құрылғысын ажыратыңыз: Мұндай
жағдайда Wallbox құрылғысының кейінгі пайдаланылуы рұқсат етілмейді! Wallbox зарядтағышын ауыстырыңыз немесе
жергілікті Mercedes-Benz техникалық қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
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Орнатуға қатысты ескертпелер
Mercedes-Benz Wallbox Home орнатуға арналған келесі нұсқауларды орындаңыз:
•

Құрылғыны әрдайым электр желісіндегі қорғалған жерге тұйықталған желіге жалғаңыз. Қорғалған жерге тұйықтау жалғауы
орнатушы мердігердің көмегімен орындалады және тексеріледі. Орнатқаннан кейін тек білікті электрші мамандар ғана
өзгерістер енгізе алады.

•

Wallbox құрылғысы қолданылатын елде жергілікті қауіпсіздік ережелерін барлық уақытта орындаңыз.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home зарядтағышы дұрыс жұмыс істеу үшін кез-келген басқа төменгі электр құрылғылары
қолданбайтын C түріндегі ШТА (электр қуатымен қамтамасыз ету және Wallbox параметрлеріне байланысты номиналды
ток, бірақ 32 А аспайды) электр қуатымен қамтамасыз етілуі керек. ШТА таңдауға қатысты әрдайым қолданыстағы
ұлттық талаптарды сақтаңыз.

•

Wallbox құрылғысын электр торабынан толық ажырату үшін, қуат жоғарыдағы ШТА және ішкі шағын тізбек ажыратқышы
арқылы үзілуі керек.

•

Құрылғының номиналды кернеуі мен номиналды тогының жергілікті электр желісінің параметрлеріне сай екеніне және
зарядтау процедурасында номиналды шығыс деңгейінен аспағанына көз жеткізіңіз.

•

Wallbox жаяу жүргінші қозғалысы жоғары аудандарда орнатылмауы керек. Құрылғыны әуежайлар мен белгіленген өту
жолдарында орнатудан аулақ болу керек.

•

Wallbox құрылғысын шектеулі кеңістікте орнатпаңыз. Атап айтқанда, көлік құралын зарядтау үшін Wallbox құрылғысынан
қашықта ұстап тұру және зарядтау кабелі шиеленіспегеніне сенімді болуыңыз керек. Көлік құралы мен Wallbox
арасындағы қашықтық 50 см кем және 5 м. артық болмауы керек.

•

Wallbox корпусына немесе ішкі сымдарына ешқандай өзгерістер енгізуге болмайды. Осы нұсқаулықты елемеу
қауіпсіздік тəуекелі болып табылады, кепілдіктің ережелерін түбегейлі бұзады жəне кепілдік күшін жарамсыз етеді.
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Өнімге кіріспе
Mercedes-Benz Wallbox Home толықтай Германияда өндіріледі және әрқашан IEC 61851-1, 3-ші режимге сәйкес, Еуропада
қолданылатын электр көліктерін зарядтау бойынша барлық ережелер мен нормаларға сәйкес келеді – "Нұсқамалар
және нормалар", 25-бет бөлімін қараңыз: Талаптарға сәйкес, тұтынушылар зарядтау шығысы мен 2-түрдегі зарядтағыш
штепсельді бекітілген зарядтау кабелімен үлгі нұсқаларының арасынан таңдай алады, олар тұрмыстық және жартылай
қоғамдық қолданыстарға арналған.
Барлық өнімдеріміз пайдаланушы қауіпсіздігі үшін ең жоғары талаптарға сәйкес келеді. Осы мақсатта Wallbox құрылғыңызда
ішкі A түріндегі қалдық ток ажыратқышы және кірістірілген тұрақты ток ақауын анықтау мүмкіндігі бар, жергілікті электр
қоректену және электр құрылғыларыңыздың қорғаныс шараларымен бірге қысқа тұйықталудан, ток соғудан және басқа да
жұмыс қауіптерінен қорғалған құралы бар.
Wallbox құрылғысы күнделікті пайдалану үшін оңай: Wallbox құрылғысының алдыңғы жағында орналасқан көп түсті жарық
диод көрсеткіші кез-келген уақытта ағымдағы жұмыс күйін тексеруге мүмкіндік береді. Ақаулық орын алса, Wallbox
құрылғысының корпусын ашпастан бұрын, көп түсті жарық диод көрсеткішінің нақты қате кодының себебін анықтауға
болады. Мамандандырылған мердігердің тапсырысы бойынша Mercedes-Benz Wallbox Home құрылғысы кез-келген
уақытта зарядтауға дайын, ал әр зарядтау процесі интеграцияланған кілттің ажыратқышы арқылы жеке рұқсат етіледі.

Қаптамадан шығару және берілген
құрамдастарды
Mercedes-Benz Wallbox Home қаптамасы орнату және дұрыс жұмыс істеу үшін қажет қосалқы бөлшектердің жиынтығын
қамтиды. Сондықтан қаптамадан шығарғаннан кейін дереу төмендегі құрамдастардың бар-жоғын тексеріңіз:
Құрамдас

Мөлшері

Сипаттамасы

Wallbox

1

Қысқаша нұсқаулық

1

Баспа түріндегі қауіпсіздік ескертпелері бар қысқаша нұсқаулық

Орнату жиынтығы

1

Қабырғаға орнатуға арналған, 1 x 4 бұрандаларды, сондай-ақ сәйкес келетін қабырға бекіткіштерін,
кілттерді ауыстыру кілттерін (2 дана), корпустың қақпағын бекітуге арналған кілттерді (1 дана),

Кірістірілген электрондық блокты, ішкі электрондық құрамдастардың қақпағын және корпустың
қақпағын қамтитын корпус қақпағынан тұратын зарядтау станциясы
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бұрғылау үлгісі бар жиынтық

Жоғарыда аталған құрамдастардың біреуі немесе бірнешеуі қаптамада болмаған жағдайда Wallbox құрылғысы сатып
алынған дүкенге хабарласыңыз.

Үлгі нұсқасын анықтау
A 000 906 74 08 / 001

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

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

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

Mercedes-Benz Wallbox Home әртүрлі қолданбалы профильдерге механикалық
және электрлік түрде бейімделген бірқатар үлгі нұсқаларында қолжетімді.
Wallbox үшін арнайы Mercedes-Benz өнімінің идентификациялық нөмірі бар өнім
жапсырмасы Wallbox құралының төменгі жағында орналасқан. Сәйкестендіру
үшін, үлгі коды (A 000 906 XX XX), сондай-ақ электрлік номиналды деректер
(кернеу, жиілік, ток) төменде көрсетілген.
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Орнату үшін корпустың қақпағын ашқан кезде, шағын тізбек ажыратқыштағы кіріс
клапанының ішінен өнім туралы қосымша ақпарат жапсырмасын табасыз, мұнда,
сонымен қатар ABL үлгі нөмірі көрсетілген. Mercedes-Benz өнімінің
идетификациялық нөмірін немесе ABL үлгісінің нөмірін пайдаланып, орнатпас
бұрын, Wallbox үлгі нұсқасының осы құжатта сипатталған нұсқаларға сәйкес
келетінін әрқашан тексеріңіз. Осы нұсқаулықта сипатталған Wallbox үлгі
нұсқаларының тізімін және төмендегі кестеде Mercedes-Benz өнімінің
идентификациялық нөмірлерімен және ABL үлгі нөмірлері арасындағы
корреляцияларды таба аласыз.
Mercedes-Benz өнімнң
идентификациялық нөмірі

ABL үлгі
нөмірі

A0009067408

2W22M1

A0009067508

2W72M9

2W22M1

2W220100001

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

2W22M100001
2018-05-30

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

Қуат желісіне
жалғау

Нұсқа

230 / 400 В 50 Гц

IEC 62196-2 стандартының 2-түрі бойынша бекітілген зарядтау кабелі шам. 6 м;

1 немесе 3 x 32 A

зарядтау шығысы – 22 кВт

230 В 50 Гц

IEC 62196-2 стандартының 2-түрі бойынша бекітілген зарядтау кабелі шам. 6 м;

1 x 32 A

зарядтау шығысы – 7,2 кВт

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Осы нұсқаулықта қамтылған ақпарат пен техникалық сипаттамалар осы нұсқаулықта көрсетілген үлгі нұсқаларына
ғана қатысты және басқа Wallbox үлгілерінде қолданылмауы керек: Қажет болғанда, бұл нұсқаулар жеке
нұсқаулықтарымен келеді.
Wallbox үлгі нұсқаңыз осы нұсқаулықта сипатталмаса, жергілікті Mercedes-Benz техникалық қолдау көрсету
орталығына хабарласыңыз: Бұл жағдайда Wallbox зарядтағышын еш жағдайда орнатпаңыз, бұл Wallbox құрылғысына
зиян келтіріп, ықтимал өлімге әкелуі мүмкін.

Mercedes-Benz Wallbox Home зарядтағышының
құрылымы
Mercedes-Benz Wallbox Home келесі құрамдастардан тұрады:

1

2

3

1 Корпус қақпағы
Алынбалы сыртқы пластик қақпақ ілінетін құлақша (үстіңгі жиек) көмегімен бекітіледі және құлыптау бұрандасымен
бекітіледі (төменгі жиек)

2 Электрондық құрамдастар қақпағы
Қалдық ток ажыратқышына қолмен қатынасу мүмкіндігін беретін қақпақпен жабдықталған электрондық модульдің ішкі
қақпағы.
6

3 Корпус негізі
Ішкі электрондық модулі бар база, 2-түрдегі зарядтау ашасы бар және зарядтау ашасының ұстағышымен бекітілген
зарядтау кабелі
Корпус қақпағы (сурет)
Артқы көрініс

Алдыңғы көрініс

4

5
6
4 Пластик құлақша және бағыттауыштар
Пластик құлақша корпустың қақпағын корпус негізіне ілу үшін арналған. Екі бағыттаушы істіктер корпус қақпағының
дұрыс орналасуын қамтамасыз етеді.

5 ЖД аймағы
Көп түсті жарық диод дисплейі корпус қақпағының осы бөлігінде орналасқан.

6 Құлыптау ұясы
Құлыптау ұясы корпус қақпағын корпус негізіне құлыптау бұрандасын пайдаланып бекітуге арналған.
Электрондық құрамдастар қақпағы (сурет)
Алдыңғы көрініс

7

8

9

7 M4 бекіту бұрандасына арналған саңылау
Бұл саңылау электрондық құрамдас қақпағын корпус негізіне құлыптау бұрандасымен (M4 x 10) бекіту үшін қолданылады.

8 Қалдық ток ажыратқышына қатынасу қақпағы
Бұл клапан Wallbox ішкі ток ажыратқышына қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Mercedes-Benz Wallbox Home | Өнімге кіріспе
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9 Түрлі-түсті жарық диод дисплейге арналған линзалар
Бұл түсті линзалар арқылы түрлі-түсті жарық диод дисплейі көрсетіледі.
Корпус негізі (сурет)
Алдыңғы
көрініс

Артқы көрініс

0
q
w
u
e
r
i
t
o
y

0 Корпус қақпағының ұяшығы
Корпус қақпағының пластик құлақшасы 4 осы ұяшыққа енгізіледі.

q Кабельдерге арналған оқшаулағыш шайбалар
Бұл оқшаулағыш шайбалар корпус негізінің түйіспелер аймағындағы деректер кабельдері үшін тесіктерді тығыздайды.
Деректер кабельдерін мысалы, Mercedes-Benz Wallbox Advanced көмегімен бірге жалғауға болады. Mercedes-Benz Wallbox
Advanced үшін орнату нұсқаулығындағы жалғаулар туралы тиісті ақпаратты мына жерден қараңыз:
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Қуат беру оқшаулағыш шайбасы
Бұл оқшаулағыш шайбасы корпус негізінің түйіспесі аймағындағы қуат беру ұяшығын тығыздайды.

e Қалдық ток ажыратқышы
Қалдық ток ажыратқышы және көрші PE түйіспелері қуат көзіне жалғау үшін қажет.

r Кодталған айналмалы қосқыштың саңылауы
Бұл максималды зарядты токты теңшеу және орнату мен сынақ режимдерін белсендіру үшін кодталған роторлық
қосқышқа қол жеткізуге болады (21-бет қараңыз).

t ЖД дисплейінің саңылауы
Бұл саңылау арқылы түрлі-түсті жарық диод дисплейі көрсетіледі.

y Корпус қақпағының құлыпталатын бұрандасы
Бұл құлыптау бұрандасы корпустың қақпағын бекітуге арналған. Кілті бірге берілген.

u Бұранда саңылаулары
Корпустың негізі осы екі саңылауды орнату бұрандаларына жалғау арқылы бекітіледі.

i Кабель бағыттауышы
Бұл кабель бағыттаушы бетке орнатылған электр кабелі үшін арналған.

o Бұранданы бекіту саңылаулары
Бұл саңылаулар корпус негізін бекітетін тесіктерге бекітілгеннен кейін екі бұрандамен бұғатталадыu.
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Орнату орнының жалпы талаптары
Mercedes-Benz Wallbox Home – электр құрылғысы және сондықтан оның ішкі және сыртқы қондырғыларға қойылатын
ерекше талаптары бар. Орнату орнын таңдаған кезде, келесілерді ескеру қажет:
•

Электр қондырғыларына қатысты барлық жергілікті ережелерді сақтаңыз, мысалы: өрттен қорғау және апаттың алдын-алу.

•

Wallbox барлық уəкілетті қолданушыларға еркін қол жеткізе алатын жерге орнатылуы керек.

•

Көліктің зарядтау коннекторы Wallbox бекітілген зарядтау кабелімен әрдайым қолжетімді
болуы үшін, Wallbox алдындағы орынды да жоспарлау керек.

•

Ұсынылған орнату биіктігі жерден корпустың төменгі жиегіне дейін 120-дан 140 см-ге
дейін болады. Жергілікті жағдайларға байланысты бұл ұсынысты жоғары немесе төмен
жағына қарай түзетуге болады. Орнату орнында жеткілікті ауа айналымын қамтамасыз
ету үшін, Wallbox жұмыс кезінде салқындатылады: Әрқашан рұқсат етілген жұмыс
температурасын сақтаңыз ("Техникалық сипаттамалар", 23-бет қараңыз).

•

Wallbox қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін, корпустың барлық жағында кем дегенде
50 см кеңістікті қадағалау керек.

•

Орнату орнында Wallbox орнату үшін жеткілікті тұрақтылықты қамтамасыз ететін біркелкі
кеңістік болуы керек.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home үшін қажетті орнату орны кемінде 440 x 330 мм (H x Вт)
болуы керек. Wallbox құрылғысының барлық артқы беті орнату бетіне тиіп тұруы керек.

•

Жалпы, Mercedes-Benz Wallbox Home жоғары қоршаған орта температурасында жұмыс істеуге арналған. Дегенмен, ең
жоғарғы жұмыс температурасы тікелей күн сәулесі немесе оған ұқсас сыртқы әсер салдарынан асып кетпеуі керек.

•

Wallbox зарядтағышы сыртқы орнатуға қойылатын талаптарды қанағаттандырады. Сыртта, Wallbox тек ауа-райынан
жеткілікті қорғайтын жабық жерде орнатылады.

мин. 50 см

120 –
140 см

Электр кабеліне қойылатын талаптар
Mercedes-Benz Wallbox Home электр қондырғыларына арналған келесі стандарттарды әрдайым ескерту керек:
•

IEC 60364-1 және IEC 60364-5-52 сәйкес, төмен кернеу қондырғыларына қатысты барлық реттеуші талаптар
қолданылады.

•

A0009067408 үлгісі 230 В (фазалық бейтарап, бір фаза) немесе 400 В (фаза-фаза, 3-фазалық) және 50 Гц номиналды
кернеулеріне қосылу және жұмыс істеу үшін арналған. A0009067508 үлгісі 230 В (фазалық бейтарап, бір фаза) және
50 Гц номиналды кернеулеріне қосылу және жұмыс істеу үшін арналған.

•

Орнату орны HD 60364-7-722: 2012 бойынша жеткілікті көлемді қуат кабелі ұсынылуы керек: Бұл қорек көзі Wallbox
құрылғысы үшін ғана сақталуы керек және басқа электр құрылғыларды жеткізуде пайдаланылмауы керек.

•

Қажет болған жағдайда, Wallbox құрылғысын қосуға арналған және кабельді жүргізу мен ғимарат инфрақұрылымына
қойылатын жалпы талаптарға сәйкес келетін жеке қуат көзі орнатылуы керек.

•

Қажетті номиналды қуатына қарай, Wallbox құрылғысы оны пайдаланбас бұрын жергілікті электр желісінің
операторымен тіркелуі және/немесе оны растауын алуы қажет болуы мүмкін. Жергілікті электр желісінің
операторының ережелеріне жүгініңіз.

•

Кабельдің өлшемдері қажетті номиналды қуатқа және басқа аспектілерге (мысалы, кабель ұзындығы, материал, кабельді
жүргізу әдісі және т.б.) сәйкес реттелуі керек. Wallbox зарядтағышындағы түйіспе блоктары кабельдің өлшемдеріне
сәйкестендіріп, 1,5 мм2 – 16 мм2 аралығындағы өлшемде жасалған.
Mercedes-Benz Wallbox Home | Дайындау, орнату және пайдалану
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•

Қуат кабелі қабырға бетінің үстінен немесе астынан орнатылуы мүмкін. Қуат көзінің
кабелі үстіңгі жағына орнатылса, кабельді корпус негізінің ұштарына бағыттау үшін
корпустың артқы жағында кабельдік бағыттаушы қамтамасыз етіледі.

•

Wallbox үшін қорек көзі әрқашан өз ШТА (қуат көзі мен Wallbox параметрлеріне
байланысты номиналды ток, 32 А аспайды) қорғалуы керек. ШТА таңдауға қатысты
әрдайым қолданыстағы ұлттық талаптарды сақтаңыз.

•

Егер Wallbox зарядтағышын қолданыстан шығарғыңыз келсе, ішкі жоғары ағын ЩАА
және ішкі ток ажыратқышын 0 (OFF) күйіне орнатыңыз.

•

Осы нұсқаулықта келтірілген орнату талаптары орындалғанына көз жеткізіңіз.
Қарсыласу немесе керісінше әрекет жасау электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
Сонымен қатар, ескертулер сақталмаған жағдайда, Wallbox дұрыс жұмыс істеуіне
кепілдік берілмейді.
ЕСКЕРТУ!
Wallbox құрылғысының максималды зарядтау шығысын қамтамасыз етуі үшін, қуат көзінің кабелін 32 А мәніне
орнатып, қосылуы тиіс. Максималды зарядтау тогы да ("Теңшеу және сынау режимдері", 14-бет қараңыз) 32 A
мәніне орнатылуы тиіс. Зауыттық параметрлері A0009067408 үлгісі үшін 16 A және A0009067508 үлгісі үшін 32 А.
ЕСКЕРТУ!
Кейбір елдерде жоғарыда аталған талаптар жергілікті электр желісінде қосылудың алғышарттарынан ерекшеленеді.
Бұл жағдайда Wallbox орнатылатын елге тиісті электр желісінің түріне қосылуы тиіс. Елдегі арнайы қосылыстардың
сызбалары 28-бет осы нұсқаулықта немесе келесі сілтеме арқылы қолжетімді www.yourwallbox.de сайтында берілген:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Механикалық және электрлік орнату
Wallbox үшін орнату алаңын анықтағаннан кейін, механикалық орнатуды бастауға болады. Механикалық орнату үшін
келесі құрамдастар қажет:
•

Электр бұрғы немесе сымсыз бұрғы (берілмеген)

•

Ø 8 мм бұрғылау өзегі қабырға үшін жарамды (жинақта берілмеген)

•

Осы нұсқаулықта сипатталған Wallbox үлгі нұсқаларының бұрғылау үлгісі (бірге беріледі)

•

Жұлдызша өзекті бұранда бұрауыштары (TX20, TX30) (берілмеген)

•

VDE жүзді бұранда бұрауыштары (жүзінің қалыңдығы мен ұзындығы: 0,5 x 2,5 мм, 80 мм ұсынылады) (берілмеген)

•

Кабельді жалғайтын резеңке шайбаны кесуге арналған кескіш (берілмеген)

•

Корпус негізін бекітуге арналған төрт (6 x 60) бұранда (берілген)

•

Қажет болса: Қабырғалық аспалы қондырғыларға арналған қабырға тығындары (берілген: 8 x 40 нейлон қабырға тығындары)

•

Деңгей өлшеуіші, қажет болса (берілмеген)
ҚАУІП!
Электрлік орнатудың 5 алтын ережесін әрдайым орындаңыз:
1. Кернеу көздерін ажырату
2. Барлық ажыратқыш құрылғыларды қамтамасыз ету
3. Кернеудің жоқтығына көз жеткізу
4. Жерге тұйықтау және қысқа тұйықталу
5. Кернеу астындағы іргелес құрамдастар қақпағы немесе сөресіне қатынас
Орнатуды бастамас бұрын, ішкі электр қуатымен қамтамасыз етілген ШТА және ішкі ток ажыратқышын әрдайым
өшіріңіз. Сондай-ақ, орнату барысында ШТА және ішкі ток ажыратқышының қайта іске қосылмайтынын тексеріңіз.
Әйтпесе, ток соғу арқылы ауыр немесе тіпті өлімге әкелу қаупі бар!
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Wallbox орнату үшін келесі қадамдарды орындаңыз:
1. Қажет орнату орнында жеткілікті көлемді қуат көзінің кабелінің бар екеніне көз жеткізіңіз. Болмаса, алдымен қуат
кабелін орнату керек.

2. Бұрғылау үлгісін таңдалған орнату бетіне тігінен қойыңыз: Қажет болса,
деңгей өлшеуішін пайдаланыңыз. Үлгінің көмегімен бұрғылау тесіктерін
белгілеңіз.

3. Орнату тесіктерін белгіленген (Ø 8 мм) жерден бұрғылаңыз. Қабырғаға
байланысты орнату бұрандалары үшін берілген штепсельдерді салыңыз.

4. Екі жоғарғы бұрғылау тесіктеріне бірге берілген төрт 6 x 60 бұрандаларының
екеуін қабырғадағы екі саңылауға қабырғадан 4 мм қашықтықта TX30
бұрауышын пайдаланып бекітіңіз.

5. Wallbox құрылғысын жұмыс бетіне орнатыңыз және берілген корпустың
қақпағы пернесін пайдаланып, корпусының төменгі жиегіндегі құлыпты
бұранданы ашыңыз. Кейін корпус қақпағын жоғары қаратып, алып
тастаңыз.
Ескерту: Корпустың қақпағын сызаттардан және сыртқы зақымданудың
басқа түрлерінен қорғаңыз. Қорғағыш таспаны корпус қақпағынан
соңғы қадам ретінде орнатуды аяқтамас бұрын алыңыз.

6. Wallbox жоғарғы бөлігінде электрондық құрамдастардың қақпағын
корпус негізіне бекіту үшін пайдаланылатын M4 бұрандасын босату үшін,
TX20 бұрауышын пайдаланыңыз және электрондық компоненттердің
қақпағын алыңыз. Бұранданы қауіпсіз орында сақтаңыз.

Mercedes-Benz Wallbox Home | Дайындау, орнату және пайдалану
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7. Ең үлкен тығыздатқыштың мембранасында кескін жасаңыз w: Енді осы
саңылау арқылы қуат кабелін салыңыз.
Ескерту: Тығыздатқышпен тығыздалған екі кішкентай саңылаулар q
сыртқы зарядты басқару модулімен, мысалы: Mercedes-Benz Wallbox
Advanced арқылы қосылу үшін қажет. Mercedes-Benz Wallbox Advanced
үшін орнату нұсқаулығындағы жалғаулар туралы тиісті ақпаратты мына
жерден қараңыз:
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Орнату орнындағы Wallbox құрылғысының корпус негізін іліңіз.
Корпустың артқы жағындағы жоғарғы бөлігінде 4-қадамда орнатылған
бұрандаларды орналастыру үшін екі интеграцияланған бұрандалы тесік
u бар. Mercedes-Benz Wallbox Home құрылғысы енді орнату орнына
алдын-ала орнатылған.

9. TX30 бұрауышты қолданып, корпустың төменгі бөлігіндегі екі тесік o
арқылы берілген екі қалған бұранданы 3-қадамда орнатылған қабырға
бекіткіштеріне, тығыздауышқа салып, корпус негізін бекітіңіз. MercedesBenz Wallbox Home құрылғысы енді орнату бетіне бекітілген.

10. Иілгіш өткізгіштері бар қуат көзі кабелін пайдаланған кезде, таспа
ұштары (12 мм ұсынылған) сымдық ұшты металл ұштықтармен
жабдықталғанына көз жеткізіңіз. Ішкі ток ажыратқышының клеммалық
блоктарын босатыңыз, қуат көзінің өткізгіштерін өз түйіспелеріне салып,
2,5-3 Нм айналдыру моментіне дейін бекемдеңіз. Сымдар тізбегі келесі
диаграммада және кестеде көрсетілген.
L1 түйіспесін бекемдеу кезінде, әрқашан зауытта орнатылған өткізгіштің
дұрыс тұрғанын тексеріңіз!
PE түйіспесінің серіппелі жүктелген механизмін қолданыңыз және
қоректену кабелінің қорғағыш PE өткізгішін мұнда орналастырыңыз.

L3

L2

L1

N

A0009067408 үш фазалы үлгісі үшін берілетін кабель төмендегідей қосылуы тиіс:
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PE

Тағайындалуы

Өткізгіш түсі

Жалғау коды

1 фазалы ток өткізгіші

Қоңыр

5 (L1)

2 фазалы ток өткізгіші

Қара

3 (L2)

3 фазалы ток өткізгіші

Сұр

1 (L3)

Нейтрал

Көк

N

Қорғағыш жерге тұйықтау

Жасыл-сары

PE

A0009067508 бір фазалы үлгісі үшін берілетін кабель төмендегідей қосылуы тиіс:
Тағайындалуы

Өткізгіш түсі

Жалғау коды

Ток өткізгіші

Қоңыр

5 (L1)

Нейтрал

Көк

N

Қорғағыш жерге тұйықтау

Жасыл-сары

PE

ҚАУІП!
L1 ток өткізгіші мен нейтрал арасындағы 250 В жоғары кернеуді қолдансаңыз, Wallbox электрондық құрамдастарының
зақымдалатынын ескеріңіз.
ЕСКЕРТУ!
Қажет болса, 3 фазалы A0009067408 нұсқасының үлгісі екі түйіспеде (L1) бір фазаға қосыла және жұмыс істей алады:
Дегенмен, бұл жағдайда Wallbox үшін номиналды шығысқа қол жеткізілмейді.
Қуат торына теңгерілмеген жүктеме түскен жағдайда, жергілікті күштеп орнатудың техникалық талаптарын орындаңыз.
Mercedes-Benz Wallbox Home симметриялы бақылау функциясымен жабдықталған, ол кодталған айналмалы
ажыратқыш арқылы іске қосылуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мұнда таба аласыз: "Теңшеу және сынау режимдері",
14-бет.
ЕСКЕРТУ!
Кейбір елдерде бұл нұсқаулықта аталған талаптар жергілікті электр желісінде қосылудың алғышарттарынан ерекшеленеді.
Бұл жағдайда Wallbox орнатылатын елге тиісті электр желісінің түріне қосылуы тиіс. Елдегі арнайы қосылыстардың
сызбалары 28-бет осы нұсқаулықта немесе келесі сілтеме арқылы қолжетімді www.yourwallbox.de сайтында берілген:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
ЕСКЕРТУ!
Mercedes-Benz Wallbox Home зауыттық параметрлері 16 A (A0009067408 моделі нұсқасы) және 32 A (A0009067508
моделі нұсқасы) максималды зарядтау токтарына арналған. Ішкі қуат көзі немесе қуат кабелінің көмегімен зарядтау
тогы бұл параметрлерден өзгеше болса, электрондық құрамдастардың қақпағын алмастырмас бұрын зарядтаудың
ағымдағы параметрлерін Wallbox ішінде түзетіп, содан кейін Wallbox құрылғысын іске қосыңыз. Бұл "Теңшеу және
сынау режимдері", 14-бет бөлімі және төменде толық сипатталған.
Өнімнің жапсырмасында көрсетілген және микробағдарламада конфигурацияланған номиналды ток ешбір жағдайда
асып кетпеу керек екенін ескеріңіз.

11. Корпус негізіндегі электрондық құрамдастардың қақпағын
ауыстырыңыз және оны M4 x 10 бұрандасымен орнына бекітіңіз.

Mercedes-Benz Wallbox Home | Дайындау, орнату және пайдалану
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12. Корпустың қақпағын корпустың жоғарғы шетіне апарыңыз және
берілген корпустың қақпақ пернесін пайдаланып бекітіңіз.
Ескерту: Корпус қақпағын алмастырмас бұрын, Mercedes-Benz
Wallbox Home құрылғысының пайдалану процесін аяқтау керек – осы
тақырып бойынша ақпарат алу үшін келесі бөлімді оқып шығыңыз.

Wallbox зарядтағышын жұмысқа кірістіру
Механикалық және электрлік қондырғыдан кейін Mercedes-Benz Wallbox Home құрылғысының дұрыс жұмыс істеуін
тексеріп, кез-келген қатені шешу қажет.
Mercedes-Benz Wallbox Home пайдалану үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
1. Ішкі электр қуатын таратуда жоғарғы ШТА қосыңыз.
2. Ішкі электрондық құрамдастардың қақпағындағы қатынасу тығынын 8 ашыңыз, сондай-ақ ішкі ток ажыратқышын
қосыңыз (Wallbox электр желісіне қосылған).
Wallbox электр желісіне қосылғанда, ол іске қосу процедурасын бастайды: Бұл дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін
ішкі электрондық құрамдастардың сынағын қамтиды.
Ішкі тексерудің тәртібі Mercedes-Benz Wallbox Home алдыңғы бөлігіндегі жарық диод дисплейә арқылы көрсетіледі.
ЖД дисплейі

Сипаттамасы
ЖД ақ түспен бір рет жыпылықтайды ...
... және кейін көк түспен жыпылықтайды.

Енді көлікті зарядтау үшін жалғауға болады. Зарядтау процедураларын бастау және тоқтату туралы ақпарат қысқаша нұсқаулық,
сондай-ақ Mercedes-Benz Wallbox Home үшін кеңейтілген пайдалану нұсқаулығында толығырақ сипатталған: Толық пайдалану
нұсқаулығын мына сайттан жүктеп алуға болады: www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/. Сондай-ақ,
Wallbox құрылғысындағы зарядтауға арналған көлік құралының пайдалану нұсқаулығын қараңыз.
Mercedes-Benz Wallbox Home дұрыс қолданылғаннан кейін, корпус қақпағын орнына салып, орнына бекітіңіз: Бұл әрекет
жоғарыдағы 12 қадамда сипатталған.
ЕСКЕРТУ!
Wallbox зарядтағышын жұмысқа кірістіру процесін аяқтау үшін, электр қуатының ең көп зарядтау параметрі Wallbox
ішінде тексеріліп, қажет болса, кодталған айналмалы қосқышты пайдаланып реттелуі керек. Wallbox жұмысының соңғы
тексеруін орындау үшін Wallbox тұйықтауышы дұрыс жұмыс істеуі сынақ режимінде тексерілуі керек. Сынақ режимі
келесі бөлімде сипатталған.

Теңшеу және сынау режимдері
Wallbox құрылғысын қолдануға немесе тестілеуге арналған ешқандай көлік болмаса, сынақ режимін пайдалану
арқылы Mercedes-Benz Wallbox Home (тұйықтауыш, CP және RCD өшіру) жұмысын тексеруге болады. Сондай-ақ,
электр қуатымен қамтамасыз етілген ток қуаты осы алдын ала орнатылған мәннен өзгеше болса, кодталған роторлы
қосқышты пайдаланып орнату режимінде Mercedes-Benz Wallbox Home максималды зарядтау ток үшін зауыттық
параметрлерін өзгертуге болады. Дегенмен, өнімнің жапсырмасында көрсетілген номиналды ток ешқандай жағдайда
асып кетпеуі керек
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Тестілеу және орнату режимі үшін, кодталған айналмалы
қосқышты VDE бұрағышымен (0,5 x 2,5 мм) пайдаланып,
қақпақтың артқы жағында көрсетілген мәндердің біріне
орнатуға болады. Осы мәндердің түсіндірмесі "Кодталған
айналмалы қосқыштың параметрлері", 17-бет бөлімінде
берілген.

F 0I I1 2
I

.Mercedes-Benz Wallbox Home электронды құрамдас модулі сол
жақта орналасқан тесік арқылы 0 күйіне зауытта орнатылған
кодтық роторлық қосқышқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Параметрлерді кодталған айналмалы ажыратқышты
пайдаланып реттеу үшін корпустың қақпағын алып, жұмыс
кезеңіне байланысты электрондық құрамдастардың қақпағын
алып тастаңыз немесе ауыстырыңыз (11-бет сайтының
"Механикалық және электрлік орнату" бөліміндегі 5 және 6
қадамдарды қараңыз).
ҚАУІП!
Электрондық құрамдастар қақпағын ашқаннан кейін, Wallbox ішінде қауіпті кернеулер, сондай-ақ қолмен тиюге
болатын құрамдастар болуы мүмкін. Орнату немесе сынақ режимінде жалғастырмас бұрын, әрдайым ішкі электр
қуатымен қамтамасыз етілген ШТА және Wallbox ішкі ток ажыратқышын өшіріңіз.
Электрлік орнатудың 5 алтын ережесін әрдайым орындаңыз:
1. Кернеу көздерін ажырату
2. Барлық ажыратқыш құрылғыларды қамтамасыз ету
3. Кернеудің жоқтығына көз жеткізу
4. Жерге тұйықтау және қысқа тұйықталу
5. Кернеу астындағы іргелес құрамдастар қақпағы немесе сөресіне қатынас
Әйтпесе, ток соғу арқылы ауыр немесе тіпті өлімге әкелу қаупі бар!
Сынақ режимі
Mercedes-Benz Wallbox Home жұмысын сынақ режимінде тексеру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
Жұмыс қадамы

ЖД дисплейінің күйі

1. Қабырғаға арналған қорек көзін жоғарыдағы ШТА және ішкі ток ажыратқышы арқылы
өшіріңіз.
2. Ішкі электрондық құрамдастардың қақпағын алыңыз. Кодталған айналмалы
қосқышты E күйіне орнатыңыз (17-бет ішіндегі кестені қараңыз).
3. Ішкі электрондық құрамдастардың қақпағын ауыстырыңыз. Қабырғаға арналған
қорек көзін жоғарыдағы ШТА және ішкі ток ажыратқышы арқылы қосыңыз.
4. Wallbox енді сынақ режимінде іске қосылады. Сынақ режимінде зарядтау тогы 6 А
деңгейінде шектелген.
5. Біріншіден, Wallbox автоматтандырылған ішкі тексеруді орындайды.
•

Ішкі тексеру кезінде қате орын алса, ЖД индикаторы F2 қате кодын көрсетеді:
19-бет бетіндегі сипаттаманы қараңыз.

•

Егер ішкі тексеру қатені анықтамаса, 6-қадамға өтіңіз.
ҚАУІП!

Сынақ режимінде қауіпті ток Wallbox құрылғысының зарядтау контактілерінде қолданылады, олар өмірге және
қолдарыңыз үшін қауіп төндіреді: Кез келген жағдайда осы контактілерге қол тигізбеңіз және аса сақ болыңыз, келесі
әрекеттерді орындаңыз. Әйтпесе, ток соғу арқылы ауыр немесе тіпті өлімге әкелу қаупі бар!

Mercedes-Benz Wallbox Home | Дайындау, орнату және пайдалану

15

Жұмыс қадамы
6. Сынақ режимінде зарядтау штепсельіндегі кернеулерді 120 секунд ішінде өлшеуге
болады ("Сымдарды жүргізу реті, 2-түрі", 25-бет қараңыз). Сондай-ақ, CP байланыс
сигналын өлшеу (жиілік және жұмыс циклы, PE қарсы өлшеу) мүмкін. 120 секундтан
кейін зарядтау функциясы құлыпталып, ішкі ток ажыратқышы іске қосылады.

ЖД дисплейінің күйі

120 секунд

7. Сынақ режимін тоқтату үшін Wallbox құрылғысының қуат көзін жоғарыдағы ШТА
арқылы өшіріп, ток ажыратқышын 0 күйіне ауыстырыңыз.
8. Ішкі электрондық құрамдастардың қақпағын алыңыз. Зарядталатын айналмалы
қосқышты 0 немесе F күйіне (әдеттегі зарядтау әрекеттерінің зауыттық параметрлері)
немесе басқа жағдайға орнатыңыз, егер Wallbox құрылғысын зауыттық
параметрлерден өзгеше зарядтауға жұмсамақ болсаңыз (келесі беттегі кестені
қараңыз).
9. Ішкі электрондық құрамдастардың қақпағын ауыстырыңыз. Ток ажыратқышын I күйіне
ауыстырыңыз. Корпус қақпағын ауыстырыңыз және құлыптаңыз.
10. Қабырғаға арналған қорек көзін жоғарыдағы ШТА және жергілікті қуат таратқышы
арқылы қосыңыз.
11. Қосылған кезде Wallbox кодталған айналмалы қосқышты орнатады, кейін
коммутатормен орнатылған зарядтау токын пайдаланып жұмыс істейді.
Теңшеу режимі
Mercedes-Benz Wallbox Home максималды зарядтаудың ағымдағы параметрін өзгерту үшін мына қадамдарды орындаңыз:
Жұмыс қадамы
1. Қабырғаға арналған қорек көзін жоғарыдағы ШТА және ішкі ток ажыратқышы арқылы
өшіріңіз.
2. Ішкі электрондық құрамдастардың қақпағын алыңыз. Кодталған ротордың
ауыстырғышын тиісті орынға орнатып, қажетті зарядталу тогын таңдаңыз (келесі беттегі
кестені қараңыз).
3. Ішкі электрондық құрамдастардың қақпағын ауыстырыңыз. Ток ажыратқышын I күйіне
ауыстырыңыз. Корпус қақпағын ауыстырыңыз және құлыптаңыз.
4. Қабырғаға арналған қорек көзін жоғарыдағы ШТА және жергілікті қуат таратқышы
арқылы қосыңыз.
5. Қосылған кезде Wallbox кодталған айналмалы қосқышты орнатады, кейін
коммутатормен орнатылған зарядтау токын пайдаланып жұмыс істейді.
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ЖД дисплейінің күйі

Кодталған айналмалы қосқыштың параметрлері
Төмендегі параметрлерді кодталған айналмалы қосқыш арқылы таңдауға болады:
Күй

Сипаттамасы

Түсіндірме

0

Қалыпты әрекеттер

Зауыттық параметр

1

8A

2

10 A

3

13 A

4

16 A

5

20 A

6

Максималды зарядтау тогын орнату

20 A және 16 A теңсіздіктің анықталуы

7

30 A

8

30 A және 16 A теңсіздіктің анықталуы

9

30 A және 20 A теңсіздіктің анықталуы

A

32 A

B

32 A және 16 A теңсіздіктің анықталуы

C

32 A және 20 A теңсіздіктің анықталуы

D

жұмыс істемейді

E

Сынақ режимі

F

Қалыпты әрекеттер

Көліксіз функционалдығын тексеру үшін зарядтау контактілерінің кернеуін (тұйықтауыш жабық) өлшеу
және байланыстыру (CP) мүмкін болады
Зауыттық параметр

Mercedes-Benz Wallbox Home | Дайындау, орнату және пайдалану
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Қатені анықтау және шешу
Егер Mercedes-Benz Wallbox Home пайдалану барысында ақаулық туындаса, ол корпустың қақпағының төменгі жағындағы
көп түсті жарық диод дисплейінде көрсетіледі. ЖД ...
... түрлі түстермен жыпылықтайды
... түрлі түстермен жыпылықтайды және жанады
Келесі тарауда ақаулықтар, сондай-ақ қате күйлерін қалай танитын және оларды жою үшін қандай шаралар қабылдау
керектігі сипатталады.

Операциялық мәселелер және шешімдер
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Mercedes-Benz Wallbox Home ток ажыратқышы қосымша ішкі электрмен қамтамасыз
етуде ШТА арқылы қорғалуы тиіс. Тиісті шаралар қабылдау үшін және ақаулық туындаған жағдайда жұмысты қалпына
келтіру үшін алдымен қатенің түрін нақты анықтауыңыз керек. Келесі қателер болуы мүмкін:
Қате түрі

Мүмкін болатын себеп

Ұсынылған шешім
Электрмен қамту үзілді: Қажет болған жағдайда жоғарыдағы ШТА және ішкі ток ажыратқышын

Wallbox қуат көзіне ие емес.

тексеріп, оларды қайта қосыңыз. Қате қайталанса немесе тұрақты болса, жергілікті Mercedes-Benz
техникалық қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

Жарық диоды

Wallbox орнатылатын елге тиісті

жұмыс істемейді.

электр желісінің түріне қосылуы
тиіс.

Қажет болса, осы шолуға сәйкес желінің қосылу схемасын өзгертіңіз.
Wallbox-ты ауыстыру қажет. Бұл жағдайда жергілікті Mercedes-Benz техникалық қолдау қызметіне
хабарласыңыз.

танылмайды.

дұрыс жалғанбаған.

көрсетіледі.

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

болды.
Зарядтау кабелі көлік құралына

қате коды

қолжетімді www.yourwallbox.de сайтында берілген:

Wallbox ішінде ішкі қате пайда

Электр машинасы

LED индикаторында

Елдегі арнайы желілік жалғау схемалары 28-бет осы нұсқаулықта немесе келесі сілтеме арқылы

Зарядтау штепселін көлік құралынан алып, оны қайта салыңыз: Қате сақталса, зарядтау кабелінің
зақымдалуын тексеріп, жергілікті Mercedes-Benz техникалық қолдау көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Келесі беттерде қате кодтары туралы қосымша ақпаратты таба аласыз. Зарядтау процедурасын

Mercedes-Benz Wallbox Home

қайта бастаңыз: Егер қате сақталса немесе үздіксіз орын алса, Wallbox құрылғысын өшіріңіз ("Өнімді

құрылғысы ақаулықты анықтайды.

пайдаланудан шығару және қайта енгізу", 22-бетқараңыз) және жоғары ағынды ШТА ажыратыңыз.
Жергілікті Mercedes-Benz техникалық қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

ЕСКЕРТУ!
Егер қуат көзінің ақаулығы туындаса, Wallbox құрылғысын өшіріңіз ("Өнімді пайдаланудан шығару және қайта енгізу",
22-бетқараңыз) және жоғары ағынды ШТА ажыратыңыз. Mercedes-Benz техникалық қолдау көрсету орталығына
немесе орнатушы мердігеріне хабарласыңыз.

Қатені кодтары және шешімдер
Түрлі қателерді білдіру үшін, көп түсті жарық диод арнайы, қайталанатын үлгіде жыпылықтайды. Төмендегі тізімде көрнекі
бейнелер мен қателер арасындағы корреляцияны табуға болады:
Дисплей

ЖД қызыл түспен бір рет және жасыл түспен
төрт рет жыпылықтайды.
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Сипаттамасы
F1 қатесі: Wallbox негізгі тұйықтауышы ашылмайды.

Шешімі: Wallbox құрылғысында қате анықталғаннан кейін 20 секунд ішінде Wallbox ішіндегі ток ажыратқышы өшіріледі.
Қуат көзін ток ажыратқышы арқылы Wallbox арқылы қайта қосыңыз ("Ішкі ток ажыратқышын тексеру", 21-бет қараңыз).
Егер бұл қате сақталса немесе қайта пайда болса, ішкі ақаулық орын алады және Wallbox ауыстырылуы керек. Wallbox
пайдалануды тоқтатыңыз ("Өнімді пайдаланудан шығару және қайта енгізу", 22-бет қараңыз) және жергілікті MercedesBenz техникалық қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплей

ЖД бір рет қызыл, үш рет жасыл, кейін бір рет
көгілдір түспен жыпылықтайды.

Сипаттамасы
F2 қатесі: Wallbox құрылғысында ішкі ақаулық анықталды.

Шешімі: Қуат көзін өшіріп, қайта қосыңыз. Егер бұл қате сақталса немесе қайта пайда болса, ішкі ақаулық орын алады
және Wallbox ауыстырылуы керек. Wallbox пайдалануды тоқтатыңыз ("Өнімді пайдаланудан шығару және қайта енгізу",
22-бет қараңыз) және жергілікті Mercedes-Benz техникалық қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплей

Жарық диод бір рет қызыл түспен
жыпылықтайды, кейін жасыл және көк түстер
арасында екі рет ауысады.

Сипаттамасы
F3 қатесі: Ішкі тұрақты ток ақаулығының модулінде тұрақты ток
ақаулары анықталды.

Шешімі: Егер қате бірінші рет пайда болса, зарядтау процедурасы 30 секундқа үзіліп, автоматты түрде қайта іске
қосылады. Егер қате дереу қайта пайда болса, зарядтау процедурасы біржола тоқтатылады: жаңа зарядтау процедурасы
көлік құралын Wallbox құрылғысынан ажыратқаннан кейін ғана мүмкін болады.
Егер қате қайталанса, көлік құралының зарядтау жүйесінде электр қатесі туындауы мүмкін немесе Wallbox құрылғысын
тексеру керек болуы мүмкін. Көлік құралын зарядтамаңыз және дереу жергілікті Mercedes-Benz техникалық қолдау
көрсету орталығына хабарласыңыз. Бұдан басқа, көлік құралының пайдалану нұсқаулығында берілген ескертулерді
әрдайым қарастырыңыз.
Дисплей

Жарық диод бір рет қызыл, бір рет жасыл,
содан кейін үш рет көк түспен жыпылықтайды.

Сипаттамасы
F4 қатесі: Wallbox құрылғысында ішкі ақаулық анықталды.

Шешімі: Қуат көзін өшіріп, қайта қосыңыз. Егер бұл қате сақталса немесе қайта пайда болса, ішкі ақаулық орын алады
және Wallbox ауыстырылуы керек. Wallbox пайдалануды тоқтатыңыз ("Өнімді пайдаланудан шығару және қайта енгізу",
22-бет қараңыз) және жергілікті Mercedes-Benz техникалық қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплей

Жарық диод бір рет қызыл, кейін үш рет көк
түспен жыпылықтайды.

Сипаттамасы
F7 қатесі: Көлік құралы желдетумен зарядтау процедурасын талап
етеді.

Шешімі: Wallbox зарядтау процедурасын әрбір 60 секунд сайын автоматты түрде қайта іске қосады. Қате орын алса,
жергілікті Mercedes-Benz техникалық қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Mercedes-Benz Wallbox Home арқылы
зарядтау процедурасы кезінде желдетуді қажет ететін көлік құралдарын зарядтау мүмкін емес.
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Дисплей

Жарық диод бір рет қызыл, кейін үш рет жасыл
түспен жыпылықтайды.

Сипаттамасы
F8 қатесі: Негізгі контактілі CP мен қорғағыш жерге тұйықталған
PE арасында қысқа тұйықталуы анықталды немесе көлік құралының
байланыс интерфейсінің ақаулығы орын алды.

Шешімі: Wallbox зарядтау процедурасын әрбір 60 секунд сайын автоматты түрде қайта іске қосады. Егер қате орын алса,
зарядтау кабелінің сырттай зақымдалуын тексеріңіз. Кабельде зақым белгілері болмаса, көлік пен Wallbox құрылғысын
тексеру керек: Жергілікті Mercedes-Benz техникалық қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплей

ЖД бір рет қызыл, үш рет жасыл, кейін бір рет
сары түспен жыпылықтайды.

Сипаттамасы
F9 қатесі: Электр тогын бақылау модулінде зарядтау тогының
белгіленген максималды тогынан асып кетуі анықталды.

Шешімі: Wallbox зарядтау процедурасын әрбір 60 секунд сайын автоматты түрде қайта іске қосады. Егер қате орын алса,
көлік пен Wallbox тексерілуі керек: Жергілікті Mercedes-Benz техникалық қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплей

ЖД бір рет қызыл, екі рет жасыл, кейін екі рет
сары түспен жыпылықтайды.

Сипаттамасы
F10 қатесі: Температураны бақылау құралы корпустың ішінде
80°С-тан жоғары температураны анықтады.

Шешімі: Температураны бақылау құралында зарядтау процедурасы тоқтатылады.
•

10 минуттан кейін корпустың ішіндегі температура 70°С-тан төмен болса, зарядтау процедурасы автоматты түрде қайта
іске қосылады.

•

Зарядтау процедурасы корпустың ішіндегі температура 60°С-тан төмен болғанда дереу қайтадан іске қосылады.

Қате қайталанса немесе сақталса, Wallbox құрылғысын орнату орнын тиімдірек салқындату және/немесе көлеңкелеу
керек. Егер қате қайталанса немесе сақталса, Wallbox құрылғысы тексерілуі және ауыстырылуы керек: Жергілікті
Mercedes-Benz техникалық қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплей

Сипаттамасы

Жарық диод бір рет қызыл, бір рет
жасыл, содан кейін үш рет сары түспен
жыпылықтайды.

F11 қатесі: Wallbox ішіндегі тұйықтауыш жабық емес.

Шешімі: Wallbox зарядтау процедурасын әрбір 60 секунд сайын автоматты түрде қайта іске қосады. Егер қате екінші
рет пайда болса, зарядтау процедурасы 10 минуттан кейін қалпына келтіріледі. Егер бұл қате сақталса немесе кейін
қайта пайда болса, ішкі ақаулық орын алады және Wallbox ауыстырылуы керек. Wallbox құрылғысын өшіріңіз ("Өнімді
пайдаланудан шығару және қайта енгізу", 22-бетқараңыз) және жоғары ағынды ШТА ажыратыңыз. Жергілікті MercedesBenz техникалық қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплей

ЖД жасыл түспен жыпылықтап, көк түспен бір
рет жанады.
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Сипаттамасы
F15 қатесі: Ағымдағы бақылау құралында алдын-ала белгіленген ең
жоғары жүктеме теңгерімінің асып кеткені және ең жоғары зарядтау
тогының азайғаны анықталды.

Шешімі: Зарядтау жұмыстары жалғасуы мүмкін, бірақ зарядтаудың шығыс тогы азаяды. Егер қате қайталанса, көлік
құралының зарядтау жүйесінде қате туындауы мүмкін немесе максималды жүктеменің теңгерілмеген теңшелуі тексеру
керек болуы мүмкін. Қажет болса, жергілікті Mercedes-Benz техникалық қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Бұдан
басқа, көлік құралының пайдалану нұсқаулығында берілген ескертулерді әрдайым қарастырыңыз.
Дисплей

ЖД жасыл түспен жыпылықтап, қызыл түспен
бір рет жанады.

Сипаттамасы
F16 қатесі: Кірістірілген электр тогының бақылау құралына
деректерді беру бұзылады. Бұл қателік орын алғанда максималды
зарядтау тогы 10 А мәнімен шектеледі.

Шешімі: Зарядтау жұмыстары жалғасуы мүмкін, бірақ зарядтаудың шығыс тогы азаяды. Егер бұл қате сақталса немесе
қайта пайда болса, ішкі ақаулық орын алады және Wallbox ауыстырылуы керек. Wallbox құрылғысын өшіріңіз ("Өнімді
пайдаланудан шығару және қайта енгізу", 22-бетқараңыз) және жоғары ағынды ШТА ажыратыңыз. Жергілікті MercedesBenz техникалық қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплей

ЖД жасыл түспен жыпылықтап, қызыл түспен
бір рет жанады.

Сипаттамасы
F17 қатесі: Температураны бақылау құралы корпустың ішінде
60°С-тан жоғары температураны анықтады. Максималды зарядтау
тогы 6 А мәнімен шектеледі.

Шешімі: Зарядтау жұмыстары жалғасуы мүмкін, бірақ зарядтаудың шығыс тогы азаяды. Қате қайталанса немесе сақталса,
Wallbox құрылғысын орнату орнын тиімдірек салқындату және/немесе көлеңкелеу керек. Егер қате қайталанса немесе
сақталса, Wallbox құрылғысы тексерілуі және ауыстырылуы керек: Жергілікті Mercedes-Benz техникалық қолдау көрсету
орталығына хабарласыңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Егер Wallbox қате туралы хабарды жалғастыра берсе немесе тұрақты түрде көрсетсе, Wallbox жұмысын тоқтатыңыз
("Өнімді пайдаланудан шығару және қайта енгізу", 22-бет қараңыз) және жергілікті Mercedes-Benz техникалық
қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Зарядтау процедуралары жалғасқанша, жөндеу жұмыстары жүргізілуі
мүмкін.

Ішкі ток ажыратқышын тексеру
Wallbox құрылғысының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін әр 6 ай сайын ішкі ток ажыратқышының жұмысын
қолмен тексеріңіз: Ток ажыратқышын сынау функциясын бастауға арналған батырма бар.
ЕСКЕРТУ!
Ішкі ток ақаулықтарын анықтау әр зарядтау процедурасының алдында өзі-өзін тексеруді жүргізеді: қолмен тексеру талап
етілмейді. Қате туындаған жағдайда жарық диод дисплейінде қате коды көрсетіледі (сонымен бірге 18-бет қараңыз).
Ток ажыратқышын орнату үшін келесі қадамдарды орындаңыз:
1.
2.
3.
4.

Wallbox жұмыс істеуге дайын болғаннан кейін корпус қақпағын бірге берілген кілттің көмегімен алып тастаңыз.
Электрондық құрамдастардың қақпағындағы ішкі қауіпсіздік қосқыштарының қақпағын ашыңыз.
Бетінде T әрпі немесе Test сөзімен белгіленген пернені табыңыз.
Пернені басыңыз: Ток ажыратқышы енді өздігінен жүретін тұтқаны ортаңғы күйге апарып, сөндіріп тастайды (электр
қуатымен байланыс үзіледі).
5. Енді ток ажыратқышын толығымен өшіріңіз (0 күйі), содан кейін тұтқаны I күйіне орнатыңыз.
6. Қақпақты жабыңыз, корпус қақпағын ауыстырып, оны кілтпен бекітіңіз.

Mercedes-Benz Wallbox Home | Қатені анықтау және шешу
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ҚАУІП!
Сынақ кезінде ток ажыратқышы жұмыс істемесе (айналмалы деңгей орталық күйде), Wallbox құрылғысының пайдалануын
еш жағдайда жалғастырмауыңыз керек! Wallbox пайдалануды тоқтатыңыз және жергілікті Mercedes-Benz техникалық
қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

Өнімді пайдаланудан шығару және қайта енгізу
Қажет болса, Mercedes-Benz Wallbox Home құрылғысын өшіре аласыз. Wallbox құрылғысын қолданыстан алу үшін мына
қадамдарды орындаңыз:
1. Жоғары ағынды ШТА (электр желісіне қосылу үзіледі) өшіріңіз.
2. Wallbox корпусының қақпағын ашыңыз, электрондық құрамдастардың қақпағындағы қатынасу тығынын ашыңыз және
ток ажыратқышының тірек тұтқасын 0 (OFF) жағдайына қарай сырғытыңыз.
3. Электрлік орнатудың бес алтын ережесін әрдайым орындаңыз!
Енді, Mercedes-Benz Wallbox Home зарядтау процедурасын жүргізуге болмайды және оны қажет болған жағдайда білікті
электрші маман көмегімен ажыратуға болады. Егер Wallbox құрылғысының ажыратылуын қаламасаңыз, корпустың
қақпағын жоғарғы жағына бекітіп, берілген кілтпен бекітіңіз.
Wallbox-ке кейінірек оралу үшін мына қадамдарды орындаңыз:
1. Wallbox корпусының қақпағын ашыңыз, электрондық құрамдастардың қақпағындағы қатынасу тығынын алып тастаңыз
және ток ажыратқышының тірек тұтқасын I (OFF) жағдайына қарай сырғытыңыз.
2. Қатынасу тығынын жабыңыз. Корпустың қақпағын корпустың жоғарғы шетіне апарыңыз және берілген корпустың
қақпақ пернесін пайдаланып бекітіңіз.
3. Жоғары ағын ШТА қосыңыз.
Mercedes-Benz Wallbox Home электр желісіне қосылғанда, ол іске қосу процедурасын бастайды: "Wallbox зарядтағышын
жұмысқа кірістіру", 14-бет бөлімінде сипатталғандай, көлікті зарядтау үшін жалғауға болады.

Wallbox құрылғысын қайта орнату
Орнату кезінде немесе одан кейінгі жұмыс барысында Wallbox дисплейіндегі қате туралы хабарлар тұрақты болмаса
немесе дұрыс жұмыс істемесе, жергілікті Mercedes-Benz техникалық қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Егер қате
әлі шешілмесе, Wallbox құрылғысын ауыстыру керек. Ол үшін Wallbox құрылғысында жұмыс істемей тұрып, оны білікті
электр мамандарына оны ажыратқызу және жөндеумен айналысатын Mercedes-Benz техникалық қолдау орталығына
қайтаруыңыз керек.
Wallbox құрылғысының өзіне қоса, жіберу қаптамасымен бірге Қайтару үшін бақылау тізімін толтырып, қоса жіберу
керек. Құжатқа енгізілген деректердің дұрыстығын және толықтығын, сондай-ақ, құжатқа тапсырыс беруші мен
орнатушының қолы қойылғанына көз жеткізіңіз. Болмаса, Wallbox зарядтағышын ауыстыру мүмкін болмайды.
www.yourwallbox.de сайтындағы Қайтару үшін бақылау тізімін осы сілтеме бойынша таба аласыз:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Қосымша
Техникалық сипаттамалар
Нұсқа

A0009067408

A0009067508

Стандартқа сәйкестік
Қуат көзі
Номиналды кернеу
Номиналды ток

IEC 61851-1 / 61439-7
5 x 16 мм² дейін өлшемдегі қуат кабельдері үшін

3 x 16 мм² дейін өлшемдегі қуат кабельдері үшін

230 / 400 В

230 В

32 A, бір немесе 3 фазалық

32 A, бір фазалық

Номиналды жиілік
Макс. шығысы
Зарядтау қосылымы
Тізбекті қорғау құрылғылары
Басқару/Теңшеу
Жоғары ағынды сақтандырғыш
Максималды зарядтау тогының зауыттық параметрі
PE жүйесі

50 Гц
22 кВт

7,2 кВт

IEC 62196-2 стандартының 2-түрі бойынша зарядтау ашасымен бекітілген зарядтау кабелі шам. 6 м.
A түріндегі 30 мА ток ажыратқышы және DC-RCM, IΔn d.c. электрондық тұрақты токты анықтау ≥ 6 мА
Ішкі RS485 интерфейсі (сырттай зарядтауды басқару интерфейсі, пайдаланушыларға/орнату
мамандарына қатынас жоқ)
С сипаттамасындағы ШТА, 32 А артық емес қуат көзіне сәйкес номиналды ток және Wallbox параметрі
16 A

32 A
TN-S

Жұмыс температурасы

-30 және 50°C арасында

Сақтау температурасы

-30 және 85°C арасында

Салыстырмалы ылғалдылық

5 және 95% арасында (конденсатсыз)

Қорғау класы

I

Жоғары кернеуден қорғау санаты

III

Ластау дәрежесі

3

Номиналды оқшаулау кернеуі (Ui)

4 кВ

Номиналды импульстік кернеуі (Uimp)

4 кВ

Номиналды ең жоғарғы тұрақты ток (Ipk)

6 кА

Номиналды қысқа уақыттағы тұрақты ток (Icw)

5 кА

Номиналды жағдайлық қысқа тұйықталатын ток (Icc)
Номиналды әр алуандылық коэффициенті (RDF)

6/10 кА (C тұйықталу сипаттамасы)
1,0

Қорғаныс дәрежесі (корпус)

IP 55

Әсерлерге төзімділігі

IK08

Өлшемдері (корпус)

438 x 328 x 170 мм (Б x Е x Т)

Максималды биіктігі

≤ 2 000 м теңіз деңгейінен жоғары

Құрылғының салмағы (таза)

шам. 8,5 кг

Құрылғының салмағы (жалпы)

шам. 10 кг

Mercedes-Benz Wallbox Home | Қосымша
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438

Масштабты сызбалар және өлшемдер
Mercedes-Benz Wallbox Home құрылғысы толығымен жиналған және тексерілген түрде жеткізіледі. Төмендегі масштабты
сызбаларда корпус өлшемдері, сондай-ақ орнату үшін қажет бұранда тесіктерінің аралығы көрсетілген.
Wallbox құрылғысы, бекітілген зарядтау кабелімен бірге
Жоспар және бүйірлік көрінісі (барлық өлшемдер мм берілген)

328

438

170

Артқы көрініс (корпус негізі, барлық өлшемдер мм берілген)

328

227,7

193

193
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Сымдарды жүргізу реті, 2-түрі
PE
CP

PP

N

L1

L1

L3

L2/N

CP

CS

L2

PE

Нұсқамалар және нормалар
Mercedes-Benz Wallbox Home зарядтағышы келесі стандарттарPE
мен қорғау ережелеріне сәйкес келеді:

PP

Жалпы нұсқамалар және заңнама
Нұсқамалар

Түсіндірме

2014/35/EU

Төмен кернеу директивасы

2014/30/EU

ЭМС ережелері

2011/65/EU

RoHS 2 ережелері

2012/19/EU

WEEE ережелері

ElektroG

Электр құрылғылары туралы жарғы

CP

L1

L2

N

L3

Құрылғының қауіпсіздік стандарттары
Стандарт

Түсіндірме

IEC 61851-1: 2017 нұс. 3,0

Электрлік көліктерге арналған өткізгіш зарядтау жүйесі – 1-бөлім: Жалпы талаптар

IEC/TS 61439-7:2014

7-бөлім: Теңіз, лагерь, базар алаңдары, электрк көліктеріне арналған зарядтау станциялары сияқты арнайы
қосымшалар үшін құрылғыны комбинацияларын ауыстыру

IEC 61000-6-2:2016

Электр-магниттік сыйымдылық (ЭМС) – 6-2 бөлім: Жалпы стандарттар – өнеркәсіптік орталар үшін
иммунитет стандарттары

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

Электр-магниттік сыйымдылық (ЭМС) – 6-3 бөлім: Жалпы стандарттар – ел ішілік, сауда және жартылай
өнеркәсіптік орталардағы ластану стандарты

IEC 61000-6-7:2014

Электр-магниттік сыйымдылық (ЭМС) – 6-7 бөлім: Жалпы стандарттар – Өнеркәсіптік орындарда
қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінде (функционалдық қауіпсіздік) функцияларды орындауға арналған
жабдықтарға қойылатын иммунитет талаптары

IEC 61851-21-2: 2018 нұс. 1,0

Электрлік көліктерге арналған өткізгіш зарядтау жүйесі – 21-2 бөлім: Сырттай электр көліктерін зарядтау
жүйелеріне арналған ЭМС талаптары

Mercedes-Benz Wallbox Home | Қосымша

25

Қорғау кластары және қорғау дәрежелері
Қорғау класы/қорғау дәрежелері

Түсіндірме
Құрылғы 1 IEC қорғау класына сәйкес келеді.

Қорғау дәрежесі: жанасудан толық қорғау, зиянды мөлшердегі шаңнан және кез-келген бұрышпен бүркитін

IP 55

жеңіл су ағындарынан қорғау (DIN EN 60529: 2014-09)

СЕ куәландыруы және сәйкестік декларациясы
Mercedes-Benz Wallbox Home құрылғысы СЕ белгісіне ие. Сәйкестік сәйкестік декларациясы электронды түрде
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf
сайтынан жүктеп алуға болады.

Глоссарий және анықтамалар
Төменде осы нұсқаулықта пайдаланылатын маңызды қысқартулар мен терминдер түсіндіріледі.
Қысқарту

Түсіндірме

Мағынасы

ТТ

Тұрақты ток

Тұрақты ток

DC-RCM

Тікелей токтың қалдық кернеуін бақылау

Тікелей токтың қалдық кернеуін бақылау

ЖД

Жарық диод

Жарық диод

ШТА

Шағын ток ажыратқышы

Шағын ток ажыратқышы

NHN

Normalhöhennull

Теңіз деңгейінен жоғары биіктікке қатысты

RCCB

Қалдық ток тізбегінің ажыратқышы

Ақаулы ток тізбегінің ажыратқышы

Сауда белгілері
Осы нұсқаулықта айтылған барлық сауда белгілері, соның ішінде үшінші тараптармен қорғалуы мүмкін, сәйкесінше
қолданыстағы сауда белгілері туралы заңнама нормаларына және тиісті тіркелген меншік иелерінің мүліктік құқықтарына
сәйкес шектеусіз.
Мұнда белгіленген барлық сауда белгілері, сауда атаулары немесе компания атаулары сәйкес иелерінің сауда белгілері
немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады немесе болуы мүмкін. Мұнда нақты көрсетілген барлық құқықтар
қорғалған.
Осы нұсқаулықта пайдаланылған сауда белгілерді анық сәйкестендірудің жоқтығы атау үшінші тұлғалардың құқықтарынан
босатылған деген тұжырымға әкелмейді.

Зияткерлік меншік және авторлық құқық
Copyright © 2021
Нұсқа 1.3, MB-IM_Home-2021-04-14
Барлық құқықтары қорғалған.
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Осы нұсқаулықтағы кез-келген ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін және өндірушіге ешқандай міндеттеме
жүктемейді.
Осы нұсқаулықтағы суреттер жеткізілген өнімнен өзгеше құрылымдарды көрсете алады және өндірушіге ешқандай
міндеттемелерді жүктемейді.
Өндіруші осы нұсқаулықта қамтылған деректер немесе мүмкін болатын бұрмаланулар салдарынан болған шығындар
және/немесе жоғалулар үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды.
Осы нұсқаулықты толығымен немесе бөліктерін электрондық түрде қайта басып шығаруға, электрондық, механикалық,
оптикалық, химиялық, фотокопия немесе өндірушінің жазбаша рұқсатынсыз аудио жазбалар түрінде көшіруге,
электрондық түрде сақтауға немесе басқаша түрде тасымалдауға болмайды.

Кәдеге жарату кеңестері
Қоршаған ортаны сақтау және қорғау, ластанудың алдын алу және ресурстарды кәдеге жаратуды
жетілдіру мақсатында Еуропалық Комиссиясы (WEEE-Guideline 2012/19/EC және EAG-VO) нұсқау
берді, оған сәйкес электр және электрондық құрылғылар оларды тиісті түрде қоқысқа тастау
немесе қайта өңдеу үшін өндірушімен қайтарылады.
Сондықтан, осы таңбамен белгіленген құрылғылар Еуропалық Одақтың ішіндегі тұрмыстық
қалдықтардың бір бөлігі ретінде жойыла алмайды: Жергілікті өкімет органдарымен тиісті түрде жою
туралы анықтама алыңыз.
Материалдар белгіленуіне сәйкес кәдеге жаратыла алады. Қайта пайдалану, қайта өңдеу немесе
ескірген құрылғыларды кідеге жаратудың басқа түрлері арқылы қоршаған ортаны қорғауға маңызды
үлес қосасыз.
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Mains Connection Schemes
Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral

Albania

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Argentina

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

Australia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

L1

N

1-ph 3-ph

x

Azerbaijan

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

Bahrain

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Bangladesh

50 Hz

220 / 440 V

L1

L2

L3

N

x

Bosnia an Herzegovina

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Brazil

60 Hz

220 / 440 V

L1

N

x

Cayman Islands

60 Hz

120 / 240 V

L1

L2

x

Chile

50 Hz

220 / 380 V

L1

China

50 Hz

127 / 220 V

L1

L2

x

Colombia

60 Hz

120 / 240 V

L1

L2

x

50 Hz

230 / 400 V

L1

Ecuador

60 Hz

120 / 220 V

L1

Egypt

50 Hz

220 / 380 V

L1

French Polynesia (Tahiti)

60 Hz

220 / 380 V

L1

Hong Kong

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

India

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Indonesia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Israel

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Jamaica

60 Hz

110 / 220V

L1

L2

x

Japan

50 / 60 Hz

100 / 200 V

L1

L2

x

Jordan

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Kosovo

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Kuwait

50 Hz

240 / 415 V

L1

L2

L3

N

x

Laos

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Lebanon

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Macau

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Macedonia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Malaysia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Mauritius

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Mexico

60 Hz

127 / 220 V

L1

Montenegro

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Morocco

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

L2

L3

N

x

Eurasian Customs Union
(Belarus, Kazakhstan,

L2

L3

N

x

Russia)
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L2
L2

L3

x

N
L2

L2

x
x

x

1

Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

New Zealand

50 Hz

230 / 400 V

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral
L1

L2

L3

L1

1-ph 3-ph

N
N

x
x

Oman

50 Hz

240 / 415 V

L1

L2

L3

N

x

Pakistan

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Panama

60 Hz

120 / 240 V

L1

L2

x

Philippiness

60 Hz

220 / 380 V

L1

L2

x

Qatar

50 Hz

240 / 415 V

L1

Saudi Arabia

60 Hz

230 / 400 V

L1

Serbia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Singapore

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

South Africa

50 Hz

220 - 250 / 380 - 433 V

L1

L2

L3

N

x

South Korea

60 Hz

220 / 380 V

L1

Sri Lanka

50 Hz

230 / 400 V

L1

Taiwan

60 Hz

110 / 220 V

L1

Thailand

50 Hz

220 / 380 V

L1

Turkey

50 Hz

230 / 400 V

L2

L3

N
N

N
L2

L3

L3

L1

x

x

N
L2

L2

x

x
x

N

x

N

x

L1

L2

L3

N

x

Ukraine

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

United Arab Emirates

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Uruguay

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Vietnam

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

Region Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral

1-ph 3-ph

50 Hz

230 / 400 V

L1

x

"Europe
(without Norway and UK)"

Norway

L1
50 Hz

230 V

2

50 Hz

240 / 415V

L2

L3

L1
L1

UK

N

L1

N
L2

L2

x
x

N

x
N

x
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Осы орнату нұсқаулығын жариялаудан кейін өндіруші өнімге техникалық өзгерістер енгізуі мүмкін. Бұл, сонымен қатар, өнімнің сыртқы түріндегі шағын
айырмашылықтарға алып келуі мүмкін. Кез келген түс айырмашылығы басып шығару процесінің нәтижесі болып табылады.

					

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

