Mercedes-Benz Wallbox Home

Montavimo instrukcija elektrikui
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Kontaktai

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart, Vokietija

Techniniais klausimais kreipkitės į vietos „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo specialistus.

Be išankstinio atskiro raštiško sutikimo šį naudojimo vadovą visą ar dalimis draudžiama saugoti elektronine ar kita forma,
atgaminti elektroniniu, mechaniniu, optiniu, cheminiu ar kitu būdu, ir perduoti kopijavimo ar garso įrašo forma.
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Svarbi informacija
Įžanga
Šiame naudojimo vadove aprašytas „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ mechaninės ir elektrinės dalių montavimas. Šiame
naudojimo vadove aprašytus veiksmus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai (mechaninės dalies montavimą) arba kvalifikuotas
elektrikas (elektrinės dalies montavimą), nes tik jie yra gavę tinkamą mokymą, turi žinių ir patirties bei yra susipažinę su įvairių
standartų reikalavimais, todėl tik jie gali įvertinti savo veiksmus bei galimus pavojus.
„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ variantą galima aiškiai atskirti pagal produkto etiketę. Šioje etiketėje nurodytas „Mercedes-Benz“
dalies numeris (apačioje išorėje) ir ABL gaminio numeris (ant elektronikos bloko skydelio viduje), kurių techniniai duomenys
yra identiški. Prieš montavimą visuomet įsitikinkite, kad šiame vadove aprašytas jūsų įrenginio variantas!
Šiame vadove aprašomi šie „Wallbox“ variantai:
„Mercedes-Benz“ DALIES NR.

ABL GAMINIO NR.

A0009067408

2W22M1

A0009067508

2W72M9

Pastabos apie šį naudojimo vadovą
Šiame naudojimo vadove nurodyti veiksmai ir nustatymai, skirti „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ montavimui, parengimui
naudoti ir naudojimo nutraukimui, taip pat įrenginio trikčių šalinimui. Kad galėtumėte greitai ir patogiai naudotis šiuo vadovu,
kai kurie teksto fragmentai išdėstyti ypatingu būdu.
•

Tekstas, kuriame išdėstyti galimi alternatyvūs variantai (kaip čia), žymimas punktais.

•

Tekstas, kuriame išdėstyti tam tikrų funkcijų žingsniai, yra sunumeruotas tokių žingsnių eilės tvarka.

Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykitės visų jame išvardintų saugos nurodymų.
Šiame vadove visi matmenys nurodyti milimetrais. Jei reikia, prie iliustracijų pateikiamas mastelis.
Atkreipkite dėmesį, kad visa vadove pateikta techninė informacija, specifikacijos ir konstrukciniai sprendimai gali keistis be
atskiro įspėjimo.

Vadove esantys saugos nurodymai
Labai svarbu griežtai laikytis paryškintų ar kitaip išskirtų saugos ir atsargumo nurodymų. Naudojamų ženklų paaiškinimas:
PAVOJINGA!
Šiuo ženklu žymima sveikatai ir gyvybei pavojinga elektros įtampa. Nesilaikant šio įspėjimo galima sunkiai susižaloti ar žūti.
Šiuo ženklu žymimus veiksmus atlikti draudžiama.
DĖMESIO!
Šiuo ženklu žymimas tekstas, kuriame aprašyti papildomi pavojai, galintys sugadinti įrenginį ar kitus elektros prietaisus.
Šiuo ženklu žymimi veiksmai turi būti atliekami ypatingai atsargiai.
PASTABA!
Šiuo ženklu žymimas tekstas, kuriame pateikiama papildoma svarbi informacija ir nurodymai, būtini sėkmingam įrenginio
naudojimui. Šiuo ženklu žymimi veiksmai atliekami tik jei jų reikia.
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Įrenginio saugos nurodymai
Ant „Wallbox“ korpuso dešinės ir apatinės pusės, taip pat ant vidinio elektronikos bloko esančiose etiketėse pateikti papildomi
saugos ir naudojimo nurodymai. Naudojamų ženklų paaiškinimas:
DĖMESIO!
Iš pradžių perskaitykite šį vadovą, ypač prieš nuimdami „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ korpuso skydelį.
DĖMESIO!
Prieš nuimdami elektronikos bloko skydelį „Wallbox“ viduje būtinai perskaitykite montavimo vadovą (šį dokumentą).
PAVOJINGA!
Atidarius „Wallbox“ korpuso dureles yra pavojus prisiliesti prie komponentų, kuriuose yra pavojinga gyvybei aukšta elektros
įtampa.

Bendri saugos nurodymai
Ypatingą dėmesį atkreipkite į šiuos punktus:
•

Atidžiai perskaitykite šį vadovą.

•

Laikykitės visų įspėjimų.

•

Laikykitės visų nurodymų.

•

Skirtingoms šalims sukurtos joms skirtos „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ versijos. „Wallbox“ korpuso apačioje esančioje
etiketėje patikrinkite, ar įrenginys patvirtintas montuoti ir naudoti jūsų šalyje.

•

Sumontuoti, įjungti ir atiduoti naudojimui „Wallbox“ gali tik kvalifikuotas elektrikas laikantis vietos taisyklių ir reikalavimų.

•

„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ įrenginyje sumontuota A tipo srovės nuotėkio relė (čia taip pat vadinama RCCB, žr.
„Terminai ir paaiškinimai“ iš 26 psl.). Taip pat šiame vadove minimi „Wallbox“ variantai yra su integruotu tiesioginės
srovės nuotėkio detektoriais, skirtais užtikrinti didžiausią saugumą įrenginio naudojimo metu. Tačiau tuo pat metu būtina
laikytis visų jūsų šalyje galiojančių reikalavimų. Juose gali būti numatytas reikalavimas montuoti kitų savybių (, pvz., B tipo)
išorinę srovės nuotėkio relę.

•

Iš visų „Wallbox“ įrenginio pusių montavimo metu ir po jo turi būti bent 50 cm laisvos erdvės.

•

Naudokite tik „Mercedes-Benz“ gaminamus ir siūlomus įrenginio priedus.

•

Naudoti „Wallbox“ galima tik toli nuo tekančio ar tykštančio vandens, Mercedes-Benz Wallbox Home įrenginys atitinka IP 55
apsaugotas nuo vandens patekimo klasę.

•

„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ įrenginio negalima montuoti vietose, kur tikėtinas vandens išsiliejimas.

•

„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ įrenginio negalima montuoti sprogioje aplinkoje (pažymėtoje „EX“ ženklu).

•

„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ įrenginio negalima užtinkuoti ar kitaip uždengti daiktais ir medžiagomis; įrenginys turi
būti aplinkoje, kurioje visuomet yra pakankama oro apytaka.

•

Ant įrenginio korpuso draudžiama dėti skysčių ar indų arba talpų su skysčiais.

•

Atsižvelgiant į prijungto automobilio tipą ir (arba) pagal vietos reikalavimus gali reikėti sumontuoti papildomą apsaugą nuo
viršįtampių.

•

Atkreipkite dėmesį, kad stacionariai prijungto Mercedes-Benz Wallbox Home įkrovimo kabelio naudojimo metu negalima
pailginti ilgikliais, adapteriais ar kitu būdu.

•

Venkite šalia „Wallbox“ įrenginio (< 20 cm) naudoti radijo siųstuvą, nes jis gali sukelti įrenginio veikimo triktis.
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•

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba
asmenims, kurie neturi pakankamai patirties ir (arba) žinių naudotis šiuo prietaisu, išskyrus atvejus, kai prietaisu besinaudojantį asmenį stebi kitas asmuo, atsakingas už pastarojo saugumą arba jeigu asmuo buvo supažindintas su prietaiso
naudojimo instrukcijomis.

•

Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.

•

„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ galima montuoti ir naudoti ne aukščiau kaip 2.000 m virš jūros lygio.

Bendra gaminio informacija
Ši „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ įkrovimo stotelė sukurta naudojant pažangiausias technologijas ir laikantis visų galiojančių saugos normų, rekomendacijų ir reikalavimų. Šio vadovo instrukcijos ir nurodymai skirti užtikrinti tinkamą ir saugų įrenginio
montavimą ir naudojimą. Pažeidus ar nesilaikant šiame vadove esančių nurodymų ir įspėjimų galima patirti elektros smūgį,
sukelti gaisrą, sunkiai susižaloti ir (arba) žūti.
Sumontuoti, prijungti ir patvirtinti naudojimui „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ gali tik kvalifikuotas elektrikas pagal vietos
taisykles ir reikalavimus.
Įrenginio veikimo gedimus, kurie kelia grėsmę žmonių saugumui, įkraunamai įrangai ar pačiam įrenginiui, gali šalinti tik kvalifikuotas elektrikas.
Jei „Wallbox“ veikimas sutrinka, iš pradžių perskaitykite „Diagnostika ir trikčių šalinimas“ iš 18 psl. Jei gedimo ar trikties
negalima pašalinti arba ji kartojasi, kreipkitės į vietos „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių.
Toliau išvardytais atvejais kvalifikuotas elektrikas turi atjungti ir pakeisti „Wallbox“ arba kreipkitės į vietos „Mercedes-Benz“
techninio aptarnavimo skyrių:
•

pažeistas įrenginio korpusas,

•

pašalintos ar neužsidaro korpuso durelės,

•

įrenginys yra nebeapsaugotas nuo vandens ir pašalinių daiktų patekimo,

•

nuolatinis prijungtas įkrovimo kabelis yra funkcionaliai ar matomai pažeistas,

•

„Wallbox“ neveikia tinkamai ar yra kaip nors pažeistas ar apgadintas.
PAVOJINGA!
Pastebėjus bet kokį įrenginio korpuso ar įkrovimo kabelio defektą arba pažeidimą būtina nedelsiant nutraukti „Wallbox“
montavimą, o jei įrenginys jau sumontuotas – išjungti išorinę srovės nuotėkio relę ir įrenginio grandinės automatinį saugiklį
(žr. „Terminai ir paaiškinimai“ iš 26 psl.). Tokiu atveju „Wallbox“ draudžiama naudoti! Pakeiskite „Wallbox“ arba kreipkitės
į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių!

Montavimo nurodymai
„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ montavimo metu laikykitės šių nurodymų.
•

Įrenginys privalo visuomet būti įžemintas. Įžeminimą įrengti ir patikrinti privalo įrenginį montuojantis specialistas. Po montavimo pakeitimus gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas.

•

Naudodami „Wallbox“ visuomet laikykitės Jūsų šalyje galiojančių saugos reikalavimų.

•

Tinkamam įrenginio naudojimui „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ maitinimo linija namų tinkle turi būti apsaugota MCB
miniatiūriniu grandinės pertraukikliu (vardinis srovės stiprumas priklauso nuo maitinimo linijos ir „Wallbox“ charakteristikų, tačiau negali viršyti 32 A) su C charakteristika ir kurio nenaudoja kitas vartotojas. Rinkdamiesi MCB laikykitės vietos
reikalavimų.

•

Jei norite visiškai išjungti „Wallbox“ iš elektros tinklo, maitinimą būtina nutraukti išjungiant MCB ir vidinę srovės nuotėkio relę.
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•

Įrenginio vardinė įtampa ir srovės stiprumas turi atitikti Jūsų elektros tinklo specifikacijas, o galia įkrovimo metu negali
viršyti nustatyto dydžio.

•

„Wallbox“ negalima montuoti vietose, kuriose yra nuolatinis žmonių judėjimas. Ypač reikia vengti vietų šalia praėjimų ir
avarinių išėjimų.

•

Niekada nemontuokite „Wallbox“ ankštoje erdvėje. Ypač svarbu galėti pastatyti automobilį tinkamu atstumu nuo „Wallbox“
ir prijungti įkrovimo kabelį jo neįtempiant. Atstumas tarp „Wallbox“ ir automobilio turi būti nuo 50 cm iki 5 m.

•

Niekada nekeiskite „Wallbox“ korpuso konstrukcijos ir vidinės elektros grandinės, kad nepažeistumėte įrenginio saugos, be
to, tokiu atveju iš karto nustoja galioti įrenginio garantija.
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Gaminio aprašymas
„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ modeliai yra gaminami Vokietijoje, jie atitinka visus Europos teisės aktų reikalavimus
automobilių įkrovimui pagal tarptautinės elektrotechnikų komisijos standartą IEC 61851-1, 3-ias būdas (Mode 3). Išsamiau
skaitykite šio vadovo skyriuje „Direktyvos ir standartai“ iš 25 psl. Pagal savo poreikius naudotojas gali pasirinkti skirtingos
įkrovimo galios įrenginio modelius su stacionariai prijungtu įkrovimo kabeliu su 2 tipo įkrovimo kištuku, kurie skirti privačiam ar
ribotam viešam naudojimui.
Visuose savo gaminiuose didžiausią dėmesį skiriame naudotojų saugai. Todėl „Wallbox“ įrenginyje sumontuota vidinė A tipo
srovės nuotėkio relė ir integruota tiesioginės srovės nuotėkio relė, kuri kartu su jūsų namų tinklo elektrosaugos elementais
bei jūsų automobilio apsaugos įtaisais įrenginio naudojimo metu užtikrina efektyvią apsaugą nuo trumpojo jungimo, elektros
smūgio ir kitų pavojų.
Kasdien naudoti „Wallbox“ labai paprasta – visa reikalinga įrenginio būklės informacija pateikiama daugiaspalviais LED indikatoriais korpuso skydelio priekyje. Jei įrenginio veikimas sutrinka, konkretaus gedimo kodą taip pat parodo LED indikatoriai – tam
nereikia atidaryti įrenginio korpuso. Kai kvalifikuotas specialistas sumontuoja ir prijungia „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“
įrenginį, jį galima iš karto naudoti, o įkrovimo režimas įjungiamas atskirai pasukant įkrovimo jungiklį.

Pakuotė ir komplektacija
„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ komplekte yra keletas priedų, kurie reikalingi įrenginio montavimui ir tinkamam naudojimui.
Todėl atidarę pakuotę patikrinkite, ar joje yra visos toliau išvardytos dalys.
Dalis

Kiekis

„Wallbox“ įkrovimo stotelė
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Aprašymas
Įkrovimo stotelė, kurią sudaro galinis skydelis su integruotu elektronikos bloku, elektronikos mazgo
skydelis ir korpuso skydelis
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Artikelnummer: 0301481_c

Montavimo komplektas

1

Varžtų rinkinys įrenginio tvirtinimui prie sienos, kurį sudaro 1 x 4 medvaržčiai su kaiščiais,
įkrovimo jungiklio raktas (2 vnt.), korpuso skydelio raktas, gręžimo schema

Jei komplekte trūksta vienos ar daugiau dalių, nedelsdami kreipkitės į savo „Wallbox“ pardavėją.

Gaminio modelio nustatymas
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“ įrenginių seriją sudaro keletas modelių, kurių
mechaninės ir elektrinės savybės pritaikytos konkrečiai paskirčiai.
„Wallbox“ apačioje išorėje nurodytas „Mercedes-Benz“ dalies numeris. Modelio
(A 000 906 XX XX) identifikavimui ypač svarbu patikrinti elektros tinklo duomenis
(įtampą, dažnį, srovės stiprumą).
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Atidarius korpuso dureles montavimui po RCCB bloko skydeliu nurodytas ABL gaminio
numeris. Bet kokiu atveju prieš montavimą patikrinkite pagal „Mercedes-Benz“
dalies numerį arba ABL gaminio numerį, kad šiame dokumente yra aprašytas
jūsų įsigytas „Wallbox“ variantas. Toliau pateiktoje lentelėje galima nustatyti
„Mercedes-Benz“ dalies numerio atitikimą ABL gaminio numeriui ir atitinkamų
„Wallbox“ variantų techninius duomenis.

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

„Mercedes-Benz“
DALIES NR.

ABL GAMINIO NR.

A0009067408

2W22M1

A0009067508

2W72M9

Elektros jungtis

Variantas

230 / 400 V 50 Hz

Stacionarus įkrovimo kabelis pagal IEC 62196-2, 2 tipo, apie 6 m ilgio;

1 arba 3 x 32 A

įkrovimo galia 22 kW

230 V 50 Hz

Stacionarus įkrovimo kabelis pagal IEC 62196-2, 2 tipo, apie 6 m ilgio;

1 x 32 A

įkrovimo galia 7,2 kW

DĖMESIO!
Šiame vadove pateikta informacija ir techninės specifikacijos skirtos tik vadove minimiems modeliams; jie netinka kitiems
„Wallbox“ modeliams. Kiti modeliai parduodami su jiems skirtomis instrukcijomis.
Jei Jūsų „Wallbox“ įrenginio variantas nėra aprašytas šiame vadove, kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo
skyrių. Jokiu būdu nemontuokite „Wallbox“, kadangi galite jį pažeisti, susižaloti ar net žūti.

„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ konstrukcija
„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ įrenginį sudaro:

1

2

3

1 Korpuso skydelis
Nuimamas plastikinis išorinis skydelis, tvirtinamas prie „Wallbox“ korpuso prikabinimo ąsele (viršuje) ir užrakinamas varžtu
(apačioje)

2 Elektronikos bloko skydelis
Vidinio elektronikos bloko skydelis su integruotu skydeliu prieigai prie RCCB (srovės nuotėkio relės)

3 Korpuso galinis modulis
Korpusas su integruotu elektronikos moduliu, stacionariai prijungtu įkrovimo kabeliu su 2 tipo įkrovimo kištuku ir kištuko
laikikliu

6

Išsamus korpuso skydelio vaizdas
Galinis vaizdas

Priekinis vaizdas

4

5
6
4 Plastikinė tvirtinimo ąselė ir kreipikliai
Plastikinė tvirtinimo ąselė skirta pakabinti korpuso skydelį ant korpuso galinio modulio. Du kreipikliai užtikrina teisingą vertikalų skydelio išlygiavimą.

5 LED zona
Šioje korpuso skydelio zonoje yra spalvoti LED indikatoriai.

6 Užrakinimo varžto anga
Užrakinimo varžto anga skirta korpuso skydelio užrakinimui varžtu prie korpuso galinio modulio.
Išsamus elektronikos bloko skydelio vaizdas
Priekinis vaizdas

7

8

9

7 Anga tvirtinimo varžtui M4
Pro šią angą elektronikos bloko skydelis tvirtinamas prie korpuso galinio modulio varžtu (M4 x 10).

8 RCCB (srovės nuotėkio relės) skydelis
Šis skydelis leidžia prieiti prie „Wallbox“ RCCB.

9 Spalvotų LED indikatorių lęšis
Pro šį lęšį šviečia LED indikatoriai.

Mercedes-Benz Wallbox Home| Gaminio aprašymas
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Išsamus korpuso galinio modulio vaizdas
Galinis vaizdas

Priekinis vaizdas

0
q
w
u
e
r
i
t
o
y
0 Korpuso skydelio tvirtinimo vieta
Šioje vietoje įstatoma korpuso skydelio plastikinė ąselė 4.

q Įvorės duomenų laidams
Šios įvorės užsandarina duomenų laidų angas pravedus juos pro korpuso galinį modulį. Duomenų laidai reikalingi naudojant
„Mercedes-Benz“ „Wallbox Advanced“. Prijungimo nurodymai pateikti „Mercedes-Benz“ „Wallbox Advanced“ naudojimo instrukcijose, kurias galite atsisiųsti adresu www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Įvorės elektros laidams
Šios įvorės užsandarina elektros maitinimo laidų angas pravedus juos pro korpuso galinį modulį.

e RCCB (srovės nuotėkio relė)
RCCB ir šalia esantys PE gnybtai skirti prijungti elektros maitinimo laidą.

r Anga sukamajam perjungikliui
Ši anga skirta prieigai prie sukamojo perjungiklio, skirto nustatyti didžiausią įkrovimo srovę ir įjungti paruošimo bei bandymo
režimus (žr. 21 psl.).

t LED indikatorių anga
Pro šią angą šviečia LED indikatoriai.

y Korpuso skydelio uždarymo varžtas
Šis varžtas skirtas užrakinti korpuso skydelį. Jam skirtas raktas yra įrenginio komplekte.

u Prisukimo angos
Pro šias dvi angas korpuso galinis modulis tvirtinamas montavimo vietoje.

i Laido griovelis
Laido griovelis skirtas pravesti laidą po įrenginiu.

o Tvirtinimo angos
Pro šias angas ant u prikabintas korpuso galinis modulis prisukamas varžtais montavimo padėtyje.
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Pasiruošimas, montavimas
ir paruošimas naudojimui
Bendri reikalavimai montavimo vietai
„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ yra elektrotechnikos įrenginys, todėl jam taikomi tam tikri montavimo naudojimui patalpoje
ir lauke reikalavimai. Rinkdamiesi montavimo vietą apsvarstykite toliau išvardintas aplinkybes.
•

Įvertinkite atitikimą visiems vietos elektros įrangos, gaisrinės saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos reikalavimams.

•

„Wallbox“ turi būti sumontuotas vietoje, į kurią gali laisvai patekti asmenys, turintys teisę naudotis įrenginiu.

•

Be to, priešais „Wallbox“ turi būti vietos automobilio parkavimui, kad stacionariu įkrovimo
kabeliu būtų galima lengvai pasiekti automobilio įkrovimo lizdą.

•

Rekomenduojama įrenginį montuoti tokiame aukštyje, kad korpuso apačia būtų 120–140 cm
virš pagrindo. Konkretų aukštį būtina parinkti atsižvelgiant į montavimo vietos sąlygas.
Montavimo vietoje nuolat turi būti užtikrinta pakankama oro apykaita. Visuomet laikykitės
aplinkos temperatūros reikalavimų (žr. „Techniniai duomenys“ iš 23 psl.).

•

Kad naudoti „Wallbox“ būtų saugu, iš visų įrenginio pusių po montavimo turi būti bent 50 cm
laisvos erdvės.

•

Montavimo paviršius turi būti plokščias, lygus ir pakankamai tvirtas, kad išlaikytų
„Wallbox“.

•

Mažiausi „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ montavimo ploto matmenys: 440 x 330 mm
(A x P). Įrenginio korpuso galinis skydelis turi priglusti visu plotu prie montavimo
paviršiaus.

•

„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ galima naudoti aukštoje aplinkos temperatūroje. Tačiau
bet kokiu atveju būtina užtikrinti, kad aplinkos temperatūra neviršytų nustatytos leistinos
temperatūros dėl išorinio poveikio, pvz., tiesioginių saulės spindulių.

•

„Wallbox“ atitinka lauke montuojamos įrangos reikalavimus. Norint sumažinti įrangos taršą dėl oro sąlygų, lauke „Wallbox“
rekomenduojama montuoti uždengtose vietose.

min. 50 cm

nuo 120
iki 140 cm

Elektros maitinimo specifikacijos
Prieš įjungiant „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ į maitinimo tinklą reikia atsižvelgti į šias aplinkybes.
•

Tinklas turi atitikti visus žemos įtampos elektros įrenginių reikalavimus pagal IEC 60364-1 ir IEC 60364-5-52.

•

Modelis A0009067408 skirtas prijungti ir naudoti su 230 V (fazė-nulis, 1 fazės ) arba 400 V (fazė-fazė, 3 fazių) vardine
įtampa ir 50 Hz dažniu. Modelis A0009067508 skirtas prijungti ir naudoti su 230 V (fazė-nulis, 1 fazės ) vardine įtampa ir
50 Hz dažniu.

•

Pagal HD 60364-7-722:2012 standartą montavimo vietoje turi būti įrengta tinkamos galios jungtis su maitinimo tinklu.
Ši jungtis gali būti naudojama tik „Wallbox“ įjungimui į maitinimo tinklą.

•

Jei reikia, būtina sumontuoti atskirą tik „Wallbox“ skirtą maitinimo liniją, kuri turi atitikti bendruosius kabelių įrengimo ir
konstrukcijos reikalavimus.

Mercedes-Benz Wallbox Home| Pasiruošimas, montavimas ir paruošimas naudojimui
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•

Atsižvelgiant į „Wallbox“ maitinimo specifikacijas įrengta maitinimo linija prieš naudojimą turi būti registruota ir patvirtinta
vietos elektros tiekimo bendrovės. Laikykitės vietos elektros tiekimo bendrovės reikalavimų.

•

Maitinimo laido skerspjūvio charakteristikos turi atitikti numatytą galios apkrovą, o pats laidas tinkamai įrengtas (laido ilgis,
laidininko medžiaga, klojimo konfigūracija ir pan.). „Wallbox“ maitinimo gnybtai skirti prijungti nuo 1,5 mm2 iki 16 mm2
skerspjūvio ploto laidą.

•

Maitinimo laidą galima įrengti virš tinko ar po tinku. Maitinimo laidą įrengiant virš tinko,
laidą iki prijungimo vietos galima pravesti korpuso galiniame modulyje esančiu laido
grioveliu.

•

„Wallbox“ maitinimo linija visuomet turi būti apsaugota atskiru MCB (vardinė srovė priklauso nuo maitinimo linijos bei „Wallbox“ nustatymo, tačiau negali viršyti 32 A). Rinkdamiesi MCB laikykitės vietos reikalavimų.

•

Jei norite atjungti „Wallbox“, visuomet turite išjungti maitinimo linijos automatinį saugiklį ir
išorinę srovės nuotėkio relę (0 (OFF padėtis).

•

Visuomet patikrinkite, ar šie reikalavimai įvykdyti montavimo metu. Nesilaikant ar pažeidus šiuos reikalavimus kyla pavojus smarkiai susižaloti nuo elektros smūgio ar net žūti.
Be to, pažeidus šiuos nurodymus negalima užtikrinti tinkamo „Wallbox“ veikimo.
PASTABA!
Norint pasiekti didžiausią „Wallbox“ įkrovimo galią, „Wallbox“ maitinimo linija turi būti skirta 32 A srovei. Be to, turi būti
parinktas 32 A didžiausios įkrovimo srovės nustatymas (žr. „Sąranka ir patikros režimas“ iš 15 psl.). Gamyklinis didžiausios
įkrovimo srovės nustatymas yra 16 A variantui A0009067408 ir 32 A variantui A0009067508.
PASTABA!
Skirtingose šalyse aukščiau nurodyti reikalavimai gali skirtis nuo vietinio elektros tiekimo tinklo sąlygų. Tokiu atveju
„Wallbox“ būtina prijungti laikantis šalyje galiojančių reikalavimų. Atskirų šalių prijungimo reikalavimai išvardinti 28 psl.
šiame vadove arba svetainėje www.yourwallbox.de:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Mechaninės ir elektrinės dalies prijungimas
Parinkus „Wallbox“ montavimo vietą galima pradėti montuoti mechaninę įrenginio dalį. Montavimui reikės:
•

gręžtuvo ir akumuliatorinio suktuvo (komplekte nėra)

•

montavimo paviršiuje grąžtu (komplekte nėra) išgręžti Ø 8 mm angą

•

gręžimo šablono aprašytiems „Wallbox“ variantams (yra komplekte)

•

atsuktuvų su „Torx“ antgaliais (TX20, TX30) (nėra komplekte)

•

VDE plokščio atsuktuvo (matmenys: 0,5 x 2,5 mm, rekomenduojama 80 mm ilgio) (nėra komplekte)

•

peilio maitinimo laido įvorių prapjovimui (nėra komplekte)

•

4 medvaržčių 6 x 60 korpuso galinio modulio pritvirtinimui (yra komplekte)

•

Jei reikia: kaiščių montavimo plokštės montavimui (komplekte yra nailoniniai kaiščiai, 8 x 40)

•

gulsčiuko (komplekte nėra)
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PAVOJINGA!
Visuomet laikykitės šių 5 saugos taisyklių:
1. Išjunkite maitinimą
2. Apsaugokite nuo netyčinio įjungimo
3. Įsitikinkite, kad įtampos nėra
4. Įžeminkite ir atlikite trumpąjį jungimą
5. Uždenkite arba kitaip apsaugokite kitas dalis, kuriose yra įtampa
Bet kokiu atveju prieš pradėdami montuoti išjunkite namų tinklo MCB ir integruotą RCCB. Taip pat užtikrinkite, kad montavimo metu niekas negalėtų įjungti maitinimo linijos automatinių saugiklių ir išorinių srovės nuotėkio relių. Priešingu atveju
yra pavojus patirti elektros smūgį arba žūti!
„Wallbox“ montavimo tvarka:
1. Patikrinkite, ar iki montavimo vietos ateina tinkamų parametrų maitinimo linija. Jei ne, ją reikia įrengti.

2. Vertikaliai išlygiuokite gręžimo šabloną su montavimo paviršiumi. Jei reikia,
naudokitės gulsčiuku. Pagal šabloną išgręžkite skyles.

3. Išgręžkite montavimo skyles (Ø 8 mm). Jei reikia, įkiškite į skyles kaiščius.

4. TX30 atsuktuvu į viršutines išgręžtas skyles įsukite 2 iš 4 komplekte esančių 6 x 60 medvaržčius palikdami 4 mm tarpą iki sienos.

5. Padėkite „Wallbox“ ant darbinio paviršiaus ir komplekte esančiu raktu atsukite užrakinimo varžtą korpuso galinio modulio apačioje. Tada pakelkite
skydelį į viršų ir nuimkite jį.
Pastaba. Apsaugokite korpuso skydelį nuo subraižymo ir kitų pažeidimų.
Apsauginę plėvelę nuo skydelio nuimkite tik prieš pat baigdami montuoti.

Mercedes-Benz Wallbox Home| Pasiruošimas, montavimas ir paruošimas naudojimui
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6. TX20 atsuktuvu atlaisvinkite M4 varžtą „Wallbox“ viršuje prilaikydami vidinį
elektronikos bloko skydelį prie korpuso galinio modulio ir jį nuimkite. Varžtą padėkite saugioje vietoje.

7. Nupjaukite didžiausios įvorės w viršų, kad pro ją galėtumėte įvesti maitinimo laidą.
Pastaba. Dvi mažesnės įvorės q skirtos išorinio valdiklio, pvz
„Mercedes-Benz“ „Wallbox Advanced“ prijungimui. Prijungimo nurodymai
pateikti „Mercedes-Benz“ „Wallbox Advanced“ naudojimo instrukcijose,
kurias galite atsisiųsti adresu
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Pakabinkite „Wallbox“ korpuso galinį modulį montavimo padėtyje. Korpuso
galiniame modulyje yra dvi angos tvirtinimo varžtams u, pritvirtintiems
4-ame žingsnyje viršuje. Dabar „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ pridėta
tvirtinimui montavimo padėtyje.

9. Pritvirtinkite korpuso galinį modulį prisukdami likusius medvaržčius pro
angas o modulio apačioje TX30 atsuktuvu į 3-iame žingsnyje įstatytus
kaiščius. Dabar „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ pritvirtintas prie montavimo paviršiaus.

10. Naudodami lankstų maitinimo laidą apnuoginti (12 mm) laidai turi būti su
izoliuotais antgaliais. Atlaisvinkite integruoto RCCB prijungimo gnybtus,
prijunkite laidus prie reikiamų gnybtų ir priveržkite maitinimo laidos gyslas;
užsukimo veržimo momentas – 2,5–3 Nm. Maitinimo laido gyslų prijungimo schema parodyta iliustracijoje.
Verždami L1 gnybtą visuomet aptikrinkite, ar gamykloje priveržta gysla yra
priveržta tinkamai!
Įjunkite PE gnybto spyruoklinį mechanizmą ir pritvirtinkite maitinimo linijos
įžeminimo gyslą.
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L3

L2

L1

N

PE

Trifazio A0009067408 varianto maitinimo laido prijungimo schema:
Pavadinimas

Spalva

Kontakto žyma

Įtampa, 1 fazė

Ruda

5 (L1)

Įtampa, 2 fazė

Juoda

3 (L2)

Įtampa, 3 fazė

Pilka

1 (L3)

Nulis

Mėlyna

N

Apsauginis laidininkas

Žaliai-geltona

PE

Vienfazio A0009067508 varianto maitinimo laido prijungimo schema:
Pavadinimas

Spalva

Kontakto žyma

Įtampa

Ruda

5 (L1)

Nulis

Mėlyna

N

Apsauginis laidininkas

Žaliai-geltona

PE

PAVOJINGA!
Jei tarp prijungto L1 gnybto ir nulinio gnybto įtampa viršys 250 V, bus sugadintas „Wallbox“ elektronikos blokas.
PASTABA!
Trifazis variantas A0009067408 taip gali būti maitinamas vienos fazės maitinimo laidu, prijungtu prie 2 (L1) gnybto. Tokiu
atveju nepasiekiama numatyta „Wallbox“ galia.
Jei maitinimo tinkle atsiranda netolygus fazių apkrovų paskirstymas, laikykitės vietos prijungimo techninių reikalavimų.
„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ įrenginyje yra simetrijos stebėjimo funkcija, kurią galima įjungti sukamuoju perjungikliu.
Išsamiau žr. skyrių „Sąranka ir patikros režimas“ iš 15 psl.
PASTABA!
Skirtingose šalyse šiame vadove nurodyti reikalavimai gali skirtis nuo vietinio elektros tiekimo tinklo sąlygų. Tokiu atveju
„Wallbox“ būtina prijungti laikantis šalyje galiojančių reikalavimų. Atskirų šalių prijungimo reikalavimai išvardinti 28 psl.
šiame vadove arba svetainėje www.yourwallbox.de:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Mercedes-Benz Wallbox Home| Pasiruošimas, montavimas ir paruošimas naudojimui
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PASTABA!
„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ didžiausia įkrovimo srovė nustatyta gamykloje: 16 A (variantas A0009067408) arba
32 A (variantas A0009067508). Jei per namų tinklą įmanoma įkrovimo srovė ar maitinimo laidas skiriasi nuo standartinių
rodiklių, prieš pritvirtindami elektronikos bloko skydelį ir naudodami „Wallbox“ turite pakoreguoti įrenginio įkrovimo srovę.
Ši procedūra aprašyti skyriuje „Sąranka ir patikros režimas“ iš 15 psl.
Atkreipkite dėmesį, kad niekada negalima viršyti gaminio etiketėje nurodyto ir įrenginyje konfigūruoto vardinio srovės
stiprumo dydžio.

11. Pridėkite elektronikos bloko skydelį prie korpuso galinio modulio ir prisukite atitinkam M4 x 10 varžtu.

12. Prikabinkite korpuso skydelio viršų ir užrakinkite jį komplekte esančiu
raktu.
Pastaba. Prieš pritvirtindami korpuso skydelį turite parengti naudojimui
„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ elektrinę dalį – žr. kitą skyrių.

Įjungimas į maitinimo tinklą
Po „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ mechaninės ir elektrinės dalies sumontavimo būtina patikrinti, ar įrenginys tinkamai
veikia ir pašalinti visas užfiksuotas triktis.
Norėdami paruošti „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ naudojimui, atlikite šiuos veiksmus.
1. Įjunkite virš įrenginio namų tinkle sumontuotą miniatiūrinį grandinės pertraukiklį.
2. Atidarykite RCCB (srovės nuotėkio relės) skydelį 8 ir įjunkite vidinę relę (sukuriama jungtis tarp „Wallbox“ ir maitinimo
tinklo).
Kai „Wallbox“ prijungiamas prie elektros tinklo, įrenginio sistema pasiruošia veikimui – atliekama automatinė elektronikos
bloko patikra, kad įrenginys veiktų tinkamai.
Šis procesas rodomas „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ LED indikatoriais.
LED indikatoriai

Aprašymas
LED sumirksi 1 kartą baltai...
...tada pulsuoja mėlynai.

Dabar automobilį galima prijungti prie įkrovimo stotelės. Įkrovimo proceso pradžia ir pabaiga aprašyti komplekte esančiose
trumpose instrukcijose bei išsamiose „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ naudojimo instrukcijose. Išsamias instrukcijas galima
rasti adresu www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/. Taip pat perskaitykite „Wallbox“ įkraunamo automobilio naudojimo vadovą.
Tinkamai parengę „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ naudojimui pridėkite korpuso skydelį ir užrakinkite jį. Tvarka aprašyta
12-ame žingsnyje.
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PASTABA!
Elektrinės dalies parengimo naudojimui pabaigoje būtina patikrinti ir, jei reikia, sukamuoju perjungikliu pakoreguoti didžiausios įkrovimo srovės nustatymą „Wallbox“ įrenginyje. Norint patikrinti tinkamą „Wallbox“ veikimą, reikia patikrinti „Wallbox“
kontaktoriaus veikimą patikros režimu. Patikros režimas aprašytas kitame skyriuje.

Sąranka ir patikros režimas
Jei įrenginio paruošimo naudojimui metu ir vėliau nėra jokio automobilio, „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ veikimą (kontaktoriaus, CP ir RCD suveikimo) galite patikrinti patikros režimu. Be to, jei namų tinkle galimas didžiausios įkrovimo srovės dydis
skiriasi nuo „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ gamyklinio nustatymo sąrankos režimu galite jį pakeisti pasukdami sukamąjį
perjungiklį. Tačiau bet kokiu atveju negalima viršyti gaminio etiketėje nurodyto vardinio srovės stiprumo.

I

I

B CI ID

E

I

I

I

Norėdami atlikti pakeitimus sukamuoju perjungikliu turite nuimti
„Wallbox“ korpuso skydelį ir, priklausomai nuo konkretaus
veiksmo, išimti ar įstatyti vidinį elektronikos bloko skydelį (žr. 5-ą
ir 6-ą žingsnius 11 psl. psl. skyriuje „Mechaninės ir elektrinės
dalies prijungimas“).

3 4I I5 6
I
7 8I I9 A
I

Patikros ir sąrankos režimu galite VDE atsuktuvu (0,5 x 2,5 mm)
nustatyti perjungiklį vienoje iš padėčių, nurodytų aplink skydelio
angą. Padėčių reikšmių paaiškinimus žr. skyriuje „Sukamojo
perjungiklio padėtys“ iš 17 psl.

F 0I I1 2
I

Pro „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ elektronikos modulyje
esančią angą kairėje galima pasiekti sukamąjį perjungiklį, kuris
gamykloje nustatytas padėtyje 0.

PAVOJINGA!
Atidarius „Wallbox“ korpuso dureles yra pavojus prisiliesti prie dalių, kuriuose yra pavojinga aukšta elektros įtampa. Prieš
tęsdami darbą patikros ir sąrankos režimu BŪTINAI išjunkite prieš „Wallbox“ esančius automatinius saugiklius ir vidinę
srovės nuotėkio relę.
Visuomet laikykitės šių 5 saugos taisyklių:
1. Išjunkite maitinimą
2. Apsaugokite nuo netyčinio įjungimo
3. Įsitikinkite, kad įtampos nėra
4. Įžeminkite ir atlikite trumpąjį jungimą
5. Uždenkite arba kitaip apsaugokite kitas dalis, kuriose yra įtampa
Priešingu atveju yra pavojus patirti elektros smūgį arba žūti!
Patikros režimas
„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ veikimo patikrinimo patikros režimu tvarka:
Veiksmas

LED būklė

1. Išjunkite „Wallbox“ maitinimą išjungdami išorinį automatinį saugiklį ir vidinę srovės
nuotėkio relę.
2. Nuimkite vidinio elektronikos bloko skydelį. Sukamąjį perjungiklį nustatykite padėtyje
„E“ (žr. lentelę 17 psl. psl.).
3. Pritvirtinkite vidinio elektronikos bloko skydelį. Įjunkite „Wallbox“ maitinimą įjungdami
išorinį automatinį saugiklį ir vidinę srovės nuotėkio relę.
4. Dabar „Wallbox“ pradės veikti sąrankos režimu. Patikros režimu srovės stiprumas ribojamas iki 6 A.
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15

Veiksmas

LED būklė

5. Iš pradžių „Wallbox“ atlieką savitikrą.
•

Jei savitikros metu nustatoma triktis, LED indikatorius rodo klaidą F2: aprašymą
skaitykite 19 psl. psl.

•

Jei savitikra nėra sėkminga, atlikite į 6-ą žingsnį.
PAVOJINGA!

Patikros režimu yra pavojus prisiliesti prie pavojingų aukštos įtampos „Wallbox“ dalių – galite smarkiai susižaloti ar net
žūti. Niekada nelieskite šių dalių ir visus veiksmus atlikite labai atsargiai. Priešingu atveju yra pavojus patirti elektros
smūgį arba žūti!
Veiksmas
6. Patikros režimu 120 sekundžių galite išmatuoti įkrovimo kištuko įtampą (žr. „2 tipo
gnybtų parinkimas“ iš 25 psl.). Be to, galima išmatuoti CP kontakto signalą (dažnį ir
apkrovos ciklą, matavimą su PE). Praėjus 120 sekundžių įkrovimo funkcija išjungiama,
suveikia integruota RCCB.

LED būklė

120 sekundžių

7. Norėdami išeiti iš patikros režimo, išjunkite „Wallbox“ maitinimą išjungdami išorinį automatinį saugiklį ir vidinę srovės nuotėkio relę įjungdami padėtyje 0.
8. Nuimkite vidinio elektronikos bloko skydelį. Sukamąjį perjungiklį nustatykite padėtyje
„0“, „F“ (gamyklinis nustatymas įprastiniam įkrovimui) arba kitoje padėtyje, kuria norite
naudoti „Wallbox“ su įkrovimo srove, kuri skiriasi nuo gamyklinio nustatymo (žr. lentelę
kitame puslapyje).
9. Pritvirtinkite vidinio elektronikos bloko skydelį. RCCB nustatykite padėtyje I. Pridėkite ir
užrakinkite korpuso skydelį.
10. Įjunkite „Wallbox“ maitinimą įjungdami išorinį automatinį saugiklį.
11. Įsijungimo metu „Wallbox“ įkelia sukamojo perjungiklio nustatymą ir toliau veikia naudodamas nustatytą įkrovimo srovę.
Sąrankos režimas
Nustatyto didžiausio įkrovimo srovės stiprumo „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ įrenginyje keitimo tvarka.
Veiksmas
1. Išjunkite „Wallbox“ maitinimą išjungdami išorinį automatinį saugiklį ir vidinę srovės nuotėkio relę.
2. Nuimkite vidinio elektronikos bloko skydelį. Pasirinkite norimą srovės stiprumą pasukdami sukamąjį perjungiklį į norimą padėtį (žr. lentelę kitame puslapyje).
3. Pritvirtinkite vidinio elektronikos bloko skydelį. RCCB nustatykite padėtyje I. Pridėkite ir
užrakinkite korpuso skydelį.
4. Įjunkite „Wallbox“ maitinimą įjungdami išorinį automatinį saugiklį.
5. Įsijungimo metu „Wallbox“ įkelia sukamojo perjungiklio nustatymą ir toliau veikia naudodamas nustatytą įkrovimo srovę.
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LED būklė

Sukamojo perjungiklio padėtys
Galimos sukamojo perjungiklio padėtys.
Padėtis

Funkcijos aprašymas

Paaiškinimas

0

Normalus režimas

Gamyklinis nustatymas

1

8A

2

10 A

3

13 A

4

16 A

5

20 A

6
7

Didžiausios įkrovimo srovės
nustatymas

20 A su nesubalansuotu įkrovimu 16 A
30 A

8

30 A su nesubalansuotu įkrovimu 16 A

9

30 A su nesubalansuotu įkrovimu 20 A

A

32 A

B

32 A su nesubalansuotu įkrovimu 16 A

C

32 A su nesubalansuotu įkrovimu 20 A

D

jokios funkcijos

E

Patikros režimas

F

Normalus režimas

Funkciją galima patikrinti be prijungto automobilio – išmatuoti maitinimo įtampą (kontaktorius įjungtas) ir
ryšio (CP) parametrus įkrovimo kontaktuose
Gamyklinis nustatymas

Mercedes-Benz Wallbox Home| Pasiruošimas, montavimas ir paruošimas naudojimui
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Diagnostika ir trikčių šalinimas
Jei naudojimo metu kyla trikčių, jas atpažinsite pagal LED indikatorių signalus „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ korpuso
skydelio apačioje. Pavyzdžiui, LED indikatoriai gali...
...mirksėti įvairiomis spalvomis
...pulsuoti ir mirksėti įvairiomis spalvomis
Toliau aprašyta, kaip nustatyti triktis, ir pateikti galimi jų šalinimo būdai.

Triktys ir jų šalinimas
Saugiam naudojimui „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ turi būti apsaugotas MCB namų tinkle ir integruota RCCB. Norėdami
imtis reikiamų trikties pašalinimo ar įrenginio veikimo atkūrimo veiksmų, turite būti įsitikinę, kad nustatyta teisinga trikties
priežastis. Naudojimo metu galimos triktys
Triktis

Galima priežastis
„Wallbox“ neįjungtas
į elektros tinklą.

LED neveikia.

„Wallbox“ prijungta nesilaikant konkrečioje šalyje galiojančių prijungimo sąlygų.

Galimas sprendimas
Nutrūkęs elektros tiekimas Patikrinkite, ar įjungtas išorinis automatinis saugiklis ir vidinė srovės
nuotėkio relė, jei reikia, įjunkite. Jei trikties pranešimas kartojasi ar rodomas nuolatos, kreipkitės
į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių.
Patikrinkite „Wallbox“ prijungimo būdą – jie nurodyti šio vadovo 28 psl. arba svetainėje
www.yourwallbox.de:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
Jei būtina, pakeiskite prijungimo būdą laikydamiesi šių nurodymų.

Vidinis „Wallbox“ triktis.

Būtina pakeisti „Wallbox“. Tokiu atveju kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių.

Neaptinkamas elektromo-

Įkrovimo kabelis neteisingai

Ištraukite iš vėl įstatykite kištuką. Jei triktis nepašalinta, patikrinkite, ar nepažeistas įkrovimo kabelis ir,

bilis.

įjungtas į elektromobilį.

jei reikia, kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių.

LED rodo klaidos pranešimą.

„Mercedes-Benz“ „Wallbox
Home“ aptiko triktį.

Išsamiau apie klaidų pranešimus žr. kitame skyriuje. Pradėkite įkrovimą iš naujo. Jei trikties pranešimas
kartojasi ar rodomas nuolatos, išjunkite „Wallbox“ (žr. „Ilgalaikis įrenginio išjungimas ir pakartotinis
įjungimas“ iš 21 psl.) ir išjunkite MCB. Kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių.

PASTABA!
Jei sugedo „Wallbox“ maitinimo tiekimo sistema, išjunkite įrenginį (žr. „Ilgalaikis įrenginio išjungimas ir pakartotinis įjungimas“ iš 21 psl.) ir kreipkitės išjunkite MCB. Kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių arba įrenginį
sumontavusį specialistą.

Triktys ir jų šalinimas
Trikties rūšis nurodoma LED indikatoriams cikliškai šviečiant ir mirksint tam tikra tvarka. LED indikatorių signalai ir jų rodomos
triktys nurodyti toliau esančioje lentelėje.
Rodymas

LED indikatorius kartą sumirksi raudonai, tada –
4 kartus žaliai.

Aprašymas
Triktis F1 Neatsidaro „Wallbox“ kontaktorius.

Sprendimas Praėjus 20 sekundžių nuo trikties nustatymo „Wallbox“ išjungia integruotą RCCB. Vėl įjunkite maitinimą įjungdami RCCB „Wallbox“ įrenginyje (žr. „Vidinės RCCB patikra“ iš 21 psl.).
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Jei triktis kartojasi, tai yra vidinė įrenginio klaida, todėl „Wallbox“ būtina pakeisti. Išjunkite „Wallbox“ (žr. „Ilgalaikis įrenginio
išjungimas ir pakartotinis įjungimas“ iš 21 psl.) ir kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių.
Rodymas

LED indikatorius kartą sumirksi raudonai, tada –
3 kartus žaliai ir 1 kartą mėlynai.

Aprašymas
Triktis F2 „Wallbox“ aptiko vidinę triktį.

Sprendimas Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą. Jei triktis kartojasi, tai yra vidinė įrenginio klaida, todėl „Wallbox“ būtina pakeisti. Išjunkite „Wallbox“ (žr. „Ilgalaikis įrenginio išjungimas ir pakartotinis įjungimas“ iš 21 psl.) ir kreipkitės į „Mercedes-Benz“
techninio aptarnavimo skyrių.
Rodymas

LED indikatorius 1 kartą sumirksi raudonai,
tada – 2 kartus paeiliui žaliai ir mėlynai.

Aprašymas
Triktis F3 Vidinė nuolatinės srovės nuotėkio relė aptiko srovės nuotėkį.

Sprendimas Pirmą kartą užfiksavus triktį įkrovimas automatiškai nutraukiamas 30 sek. ir vėl atkuriamas. Jei triktis iš karto
užfiksuojama vėl, įkrovimas nutraukiamas visam laikui. Iš naujo pradėti įkrovimą galima tik atjungus automobilį nuo „Wallbox“
ir vėl prijungus.
Jei triktis kartojasi, tai gali būti automobilio įkrovimo sistemos gedimas, arba reikia patikrinti „Wallbox“ įrenginį. Nutraukite
automobilio įkrovimą ir kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių. Taip pat ieškokite informacijos automobilio
naudojimo instrukcijoje.
Rodymas

LED indikatorius kartą sumirksi raudonai, tada –
1 kartą žaliai ir 3 kartus mėlynai.

Aprašymas
Triktis F4 „Wallbox“ aptiko vidinę triktį.

Sprendimas Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą. Jei triktis kartojasi, tai yra vidinė įrenginio klaida, todėl „Wallbox“ būtina pakeisti. Išjunkite „Wallbox“ (žr. „Ilgalaikis įrenginio išjungimas ir pakartotinis įjungimas“ iš 21 psl.) ir kreipkitės į „Mercedes-Benz“
techninio aptarnavimo skyrių.
Rodymas

LED indikatorius kartą sumirksi raudonai, tada –
2 kartus mėlynai.

Aprašymas
Triktis F7 Automobilio sistema prašo įkrovimo su vėdinimu.

Sprendimas „Wallbox“ automatiškai pradeda įkrovimą po 60 sek. Jei triktis kartojasi, kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio
aptarnavimo skyrių. „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ netinka įkrauti automobilių, kuriems įkrovimo metu būtinas vėdinimas.
Rodymas

LED indikatorius kartą sumirksi raudonai, tada –
2 kartus žaliai.

Aprašymas
Triktis F8 Įvyko trumpasis jungimas tarp CP kontakto ir įžeminimo laidininko PE arba neveikia automobilio ryšio sąsaja.

Sprendimas „Wallbox“ automatiškai pradeda įkrovimą po 60 sek. Jei triktis kartojasi, patikrinkite, ar nepažeistas įkrovimo kabelis. Jei kabelis nepažeistas, patikrinkite automobilį ir „Wallbox“. kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių.
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Rodymas

LED indikatorius kartą sumirksi raudonai, tada –
3 kartus žaliai ir 1 kartą geltonai.

Aprašymas
Triktis F9 Srovės kontrolės modulis nustatė, kad srovės stiprumas viršija
leistiną dydį.

Sprendimas „Wallbox“ automatiškai pradeda įkrovimą po 60 sek. Jei triktis kartojasi, patikrinkite automobilį ir „Wallbox“.
Kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių.

Rodymas

LED indikatorius kartą sumirksi raudonai, tada –
2 kartus žaliai ir 2 kartus geltonai.

Aprašymas
Triktis F10 Temperatūros daviklis užfiksavo, kad korpuso viduje temperatūra pakilo virš 80 °C.

Sprendimas Temperatūros daviklis nutraukia įkrovimą.
•

Įkrovimas atnaujinamas po 10 min., kai temperatūra korpuso viduje nukrenta žemiau 70 °C.

•

Įkrovimas atnaujinamas nedelsiant, kai temperatūra korpuso viduje nukrenta žemiau 60 °C.

Jei triktis kartojasi ar fiksuojamas nuolatos, „Wallbox“ reikia sumontuoti vėsesnėje vietoje arba šešėlyje. Jei triktis kartojasi,
būtina patikrinti ir, jei reikia, pakeisti „Wallbox“: Kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių.

Rodymas

LED indikatorius kartą sumirksi raudonai, tada –
3 kartus geltonai.

Aprašymas
Triktis F11 Neužsidaro „Wallbox“ kontaktorius.

Sprendimas „Wallbox“ automatiškai pradeda įkrovimą po 60 sek. Jei triktis nustatomas vėl, įkrovimas atnaujinamas po
10 minučių. Jei triktis vis tiek kartojasi, tai yra vidinė įrenginio klaida, todėl „Wallbox“ būtina pakeisti. Išjunkite „Wallbox“
(žr. „Ilgalaikis įrenginio išjungimas ir pakartotinis įjungimas“ iš 21 psl.) ir išjunkite MCB. Kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių.

Rodymas

LED indikatorius pulsuoja žaliai ir 1 kartą sumirksi mėlynai.

Aprašymas
Triktis F15 Srovės kontrolės įtaisas nustatė nustatytos didžiausios nesubalansuotos apkrovos viršijimą ir sumažino didžiausią įkrovimo srovę.

Sprendimas Įkrovimas galimas, tačiau sumažėja įkrovimo efektyvumas. Jei triktis kartojasi, tai gali būti automobilio įkrovimo
sistemos gedimas, arba reikia patikrinti didžiausios nesubalansuotos apkrovos nustatymą. Jei reikia, kreipkitės į „Mercedes-Benz“
techninio aptarnavimo skyrių. Taip pat laikykitės automobilio naudojimo instrukcijų.

Rodymas

LED indikatorius pulsuoja žaliai ir 1 kartą sumirksi raudonai.

Aprašymas
Triktis F16 Nėra ryšio su integruotu srovės davikliu. Didžiausia įkrovimo
srovė trikties metu sumažinama iki 10 A.

Sprendimas Įkrovimas galimas, tačiau sumažėja įkrovimo efektyvumas. Jei toks triktis kartojasi arba signalizuojama nuolatos,
„Wallbox“ sugedo, todėl įrenginį reikia pakeisti. Išjunkite „Wallbox“ (žr. „Ilgalaikis įrenginio išjungimas ir pakartotinis įjungimas“
iš 21 psl.) ir išjunkite MCB. Kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių.
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Rodymas

LED indikatorius pulsuoja žaliai ir 1 kartą sumirksi raudonai.

Aprašymas
Triktis F17 Temperatūros daviklis užfiksavo, kad korpuso viduje temperatūra pakilo virš 60 °C. Didžiausia įkrovimo srovė sumažinama iki 6 A.

Sprendimas Įkrovimas galimas, tačiau sumažėja įkrovimo efektyvumas. Jei triktis kartojasi ar fiksuojamas nuolatos, „Wallbox“
reikia sumontuoti vėsesnėje vietoje arba šešėlyje. Jei triktis kartojasi, būtina patikrinti ir, jei reikia, pakeisti „Wallbox“: Kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių.
DĖMESIO!
Jei automobilio įkrovimo metu „Wallbox“ trikčiai kartojasi, išjunkite įrenginį (žr. „Ilgalaikis įrenginio išjungimas ir pakartotinis
įjungimas“ iš 21 psl.) ir kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių. Gali būti, kad prieš kitą įkrovimą
„Wallbox“ reikia suremontuoti.

Vidinės RCCB patikra
Siekdami užtikrinti ilgalaikį saugų „Wallbox“ naudojimą, turite kas 6 mėnesius rankiniu būdu patikrinti įrenginyje sumontuotos
RCCB tinkamą veikimą. RCCB nuotėkio relėje yra patikros mygtukas.
PASTABA!
Vidinė tiesioginės srovės nuotėkio relė atlieka savitikrą prieš kiekvieną įkrovimą, todėl jos tikrinti rankiniu būdu nereikia.
Trikties atveju LED indikatorius rodys atitinkamą derinį (žr. 18 psl. psl.).
RCCB relės tikrinimo tvarka:
1.
2.
3.
4.

Kai „Wallbox“ paruoštas naudoti, nuimkite korpuso skydelį naudodami tam skirtą raktą.
Atidarykite elektronikos bloko skydelį, kad prieitumėte prie vidinių apsaugos įtaisų.
Raskite mygtuką su raide T ar žyma Test.
Paspauskite mygtuką. Srovės nuotėkio relė turi suveikti ir perjungti svirtelę į vidurinę padėtį (nutraukiama jungtis su maitinimo tinklu).
5. Visiškai išjunkite RCCB (padėtis 0), tada vėl įjunkite relę pakeldami svirtelę į padėtį I.
6. Uždarykite skydelį, uždėkite korpuso skydelį ir užrakinkite jį raktu.
PAVOJINGA!
Jei patikrinimo metu srovės nuotėkio relė nesuveikia, draudžiama toliau naudoti „Wallbox“! Išjunkite „Wallbox“ maitinimą ir
kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo skyrių.

Ilgalaikis įrenginio išjungimas ir pakartotinis
įjungimas
Jei reikia, savo „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ galite išjungti ilgam laikui. Atlikite tokius veiksmus:
1. Išjunkite išorinę srovės nuotėkio relę MCB (nutraukiama „Wallbox“ maitinimo jungtis).
2. Nuimkite „Wallbox“ korpuso skydelį, atidarykite valdymo skydelį ant elektronikos bloko skydelį ir įjunkite RCCB svirtelę į
padėtį 0 (IŠJUNGTA).
3. Visuomet laikykitės 5 saugos taisyklių!
Dabar su „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ įrenginiu krauti nebeįmanoma, todėl, jei reikia, kvalifikuotas elektrikas gali jį
išmontuoti. Jei nenorite išmontuoti „Wallbox“, pridėkite korpuso skydelio viršų ir užrakinkite jį komplekte esančiu raktu.
Norėdami vėliau vėl parengti „Wallbox“ naudojimui, atlikite tokius veiksmus:
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1. Nuimkite „Wallbox“ korpuso skydelį, atidarykite valdymo skydelį ant elektronikos bloko skydelį ir įjunkite RCCB svirtelę į
padėtį I.
2. Uždarykite valdymo skydelį. Prikabinkite korpuso skydelio viršų ir užrakinkite jį komplekte esančiu raktu.
3. Įjunkite išorinį automatinį saugiklį.
Kai „Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ vėl prijungiamas prie elektros tinklo, įrenginio sistema pasiruošia veikimui. Kaip aprašyta skyriuje „Įjungimas į maitinimo tinklą“ iš 14 psl., dabar automobilį galima prijungti įkrovimui.

„Wallbox“ grąžinimas
Jei montavimo ar naudojimo metu „Wallbox“ nuolat rodo triktis, arba neveikia tvarkingai, kreipkitės į „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo padalinį. Jei trikties priežasties negalima pašalinti, įrenginį būtina pakeisti nauju. Tam turite išjungti ir išmontuoti „Wallbox“ (tai turi padaryti kvalifikuotas elektrikas) bei perduoti įrenginį remontui „Mercedes-Benz“ techninio aptarnavimo padaliniui.
Be paties „Wallbox“ įrenginio turite kartu pateikti užpildytą „Grąžinimo aktą“. Dokumente tiksliai ir išsamiai aprašykite triktis,
dokumentas turi būti pasirašytas kliento arba montuotojo. Kitu atveju „Wallbox“ įrenginys nebus keičiamas.
„Grąžinimo aktą“ rasite svetainėje www.yourwallbox.de:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Priedai
Techniniai duomenys
Variantas

A0009067408

Pagal
Elektros jungtis
Įtampa
Srovės stiprumas

IEC 61851-1 / 61439-7 reikalavimus
įkrovimui iki 5 x 16 mm²

įkrovimui iki 3 x 16 mm²

230 / 400 V

230 V

32 A, 1 arba 3 faz.

32 A, 1 faz.

Įtampos dažnis
Didžiausia galia
Įkrovimo jungtis
Saugikliai

Valdiklis / vidinis

Saugiklis
Gamyklinis didžiausios įkrovimo srovės nustatymas
Įžeminimo sistema

A0009067508

50 Hz
22 kW

7.2 kW

Stacionariai prijungtas įkrovimo kabelis su įkrovimo kištuku, atitinka IEC 62196-2 2 tipą, maždaug 6 m
Srovės nuotėkio relė, A tipo, 30 mA ir elektroninis tiesioginės srovės nuotėkio detektorius DC-RCM,
IΔn d.c. ≥ 6 mA
Vidinė RS485 sąsaja (skirta išoriniam įkrovimo valdymui,
neprieinamas naudotojui ir montuotojui)
MCB miniatiūrinis grandinės pertraukiklis, C charakteristikos, vardinė srovė priklauso nuo maitinimo linijos
bei „Wallbox“ nustatymo, tačiau neviršija 32 A
16 A

32 A
TN-S

Naudojimo aplinkos temperatūra

nuo -30 °C iki +50 °C

Laikymo temperatūra

nuo -30 °C iki 85 °C

Santykinis oro drėgnumas

5–95% (be kondensavimosi)

Apsaugos klasė

I

Viršįtampių kategorija

III

Taršos lygis

3

Vardinė izoliacijos įtampa (Ui)

4 kV

Vardinis atsparumas įtampos šuoliams (Uimp)

4 kV

Vardinis atsparumas srovės šuoliams (Ipk)

6 kA

Trumpalaikė atsparumo srovė (Icw)

5 kA

Sąlyginė vardinė trumpojo jungimo srovė (Icc)
Vardinis laiko skirtumo veiksnys (RDF)

6/10 kA (įsijungimo charakteristika C)
1.0

Apsauginis korpusas

IP 55

Atsparumas smūgiams

IK08

Matmenys (korpusas)

438 x 328 x 170 mm (A x P x G)

Didžiausias montavimo aukštis

≤ 2.000 m virš jūros lygio

Vnt. svoris (grynasis)

apie 8.5 kg

Vnt. svoris (bendrasis)

apie 10 kg

Mercedes-Benz Wallbox Home| Priedai
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438

Brėžiniai su matmenimis
„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ įrenginys parduodamas visiškai surinktas ir išbandytas. Korpuso matmenys ir varžtų įrengimo atstumai nurodyti nurodytose montavimo schemose.
„Wallbox“ su stacionariu įkrovimo kabeliu
Vaizdas iš šono ir priekio (visi matmenys mm)

328

438

170

Vaizdas iš užpakalio (galinis korpusas, visi matmenys mm)

328

227,7

193

193
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2 tipo gnybtų parinkimas
PE
CP

PP

N

L1

L1

L3

L2/N

CP

CS

L2

PE

Direktyvos ir standartai
„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ įrenginys atitinka šiuos standartus
PE ir apsaugos klases:

PP

bendrosios direktyvos ir teisės aktai
Direktyva

Paaiškinimas

2014/35/ES

Žemos įtampos direktyva

2014/30/ES

EMS direktyva

2011/65/ES

RoHS 2 direktyva

2012/19/ES

EEĮA direktyva

ElektroG

Elektros ir elektroninės įrangos įstatymas

CP

L1

L2

N

L3

Įrangos saugos standartai
Standartas

Paaiškinimas

IEC 61851-1: 2017 Red. 3.0

Elektrinių transporto priemonių laidžiojo įkrovimo sistema. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

IEC/TS 61439-7:2014

7 dalis. Sąrankos ypatingoms paskirtims, pvz., prieplaukoms, kempingams, turgaus aikštėms, elektromobilių
įkrovimo stotelėms

IEC 61000-6-2:2016

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS) – 6-2 dalis: Bendrieji standartai – Atsparumas pramoninėms zonoms

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

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS) – 6-3 dalis: Bendrieji standartai – Emisijos gyvenamosioms zonoms,
verslo ir komercijos zonoms bei komercinėms zonoms su smulkiomis įmonėmis

IEC 61000-6-7:2014

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS) – 6-7 dalis: Bendrieji standartai – Atsparumo reikalavimai įrangai ir
patalpoms, skirtoms atlikti funkcijas pramoninėse zonose esančioms apsaugos sistemose (funkcinės apsaugos)

IEC 61851-21-2: 2018 Red. 1.0

Elektrinių transporto priemonių laidžiojo įkrovimo sistema. 21-2 dalis. EMS reikalavimai išorinėms automobilių
įkrovimo sistemoms

Mercedes-Benz Wallbox Home| Priedai
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Gaminio apsaugos klasės ir apsaugos klasės
Gaminio apsaugos klasė / Apsaugos klasė

Paaiškinimas
Prietaisas atitinka 1 gaminio apsaugos klasę.

Įrenginio apsaugos klasė: visiška apsauga nuo sąlyčio, žalingo kiekio dulkių ir nestipraus van-

IP 55

dens srauto bet kokiu kampu (DIN EN 60529: 2014-09)

CE ženklas ir atitikties deklaracija
„Mercedes-Benz“ „Wallbox Home“ įrenginys pažymėtas CE ženklu. Atitikties deklaraciją galima atsisiųsti adresu
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf.

Terminai ir paaiškinimai
Čia pateikti ir paaiškinti svarbūs šiame vadove vartojami terminai.
Santrumpa

Paaiškinimas

Reikšmė

DC

Direct Current

Nuolatinė srovė

DC-RCM

Direct Current Residual Current Monitor

Nuolatinės srovės nuotėkio monitorius

LED

Light Emitting Diode

Šviesos diodas

MCB

Miniature Circuit Breaker

Grandinės pertraukiklis

NHN

Normalhöhennull (vidutinis jūros lygis)

Nurodo aukštį virš jūros lygio (vietoj NN/jūros lygio)

RCCB

Residual Current operated Circuit-Breaker
(srovės nuotėkio relė)

Srovės nuotėkio relė

Prekės ženklai
Visi šiame naudojimo vadove minimi prekės ženklai ir komerciniai ženklai gali būti saugomi trečiųjų šalių pagal galiojančius
įstatymus ir nuosavybės teises.
Visi minimi prekės ženklai, registruoti prekės ženklai, paslaugų ženklai ir bendrovių pavadinimai yra jų savininkų nuosavybė.
Visos aiškiai nesuteiktos teisės yra saugomos.
Jei šiame naudojimo vadove minimas registruotas prekės ženklas nėra aiškiai pažymėtas, tai nereiškia, kad jis nėra saugomas.

Autoriaus teisės
© 2021
Versija 1.3, MB-IM_Home-2021-04-14
Visos teisės saugomos.
Šiame naudojimo vadove pateikta informacija gali būti keičiama be atskiro įspėjimo ir be gamintojo įsipareigojimo.
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Šiame naudojimo vadove pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo gaminių išvaizdos; gamintojas dėl to neprisiima atsakomybės.
Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą ar praradimą, kuriuos galite patirti dėl šiame naudojimo vadove pateiktos informacijos ar galimai netikslios informacijos.
Be išankstinio atskiro raštiško sutikimo šį naudojimo vadovą visą ar dalimis draudžiama saugoti elektronine ar kita forma,
atgaminti elektroniniu, mechaniniu, optiniu, cheminiu ar kitu būdu, ir perduoti kopijavimo ar garso įrašo forma.

Utilizavimas
Siekdama skatinti saugoti ir tausoti aplinką, vengti aplinkos taršos ir gerinti atliekų perdirbimą, Europos Komisija priėmė atitinkamą direktyvą (2012/19/EB dėl EEĮA), kuri numato, kad gamintojai privalo
pasirūpinti tinkamu naudotos elektros ir elektroninės įrangos utilizavimu ar perdirbimu.
Todėl šiuo ženklu pažymėtos įrangos Europos Sąjungoje negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Išsamiau apie utilizavimo taisykles galite sužinoti savo savivaldybėje.
Perdirbimui tinkamos gaminio medžiagos yra atitinkamai pažymėtos. Atiduodami perdirbti gaminius ir
jų medžiagas bei kitaip tvarkingai utilizuodami naudotą įrangą Jūs prisidedate prie mūsų visų aplinkos
išsaugojimo.
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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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Po šio montavimo vadovo paskelbimo gamintojas galėjo nežymiai pakeisti kai kurias produkto technines charakteristikas. Dėl to galėjo nežymiai pasikeisti ir
produkto išvaizda. Šiame vadove esantys nežymūs spalvų pasikeitimai yra dėl spausdinimo.
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