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Svarīga informācija
Priekšvārds
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta Mercedes-Benz Wallbox Home mehāniskā uzstādīšana un elektriskā instalācija. Šajā rokasgrāmatā aprakstītās darbības drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti (mehāniskā uzstādīšana) un kvalificēti elektrotehniķi (elektriskā instalācija), kuri, pamatojoties uz profesionālo izglītību, zināšanām un pieredzi, kā arī zināšanām par saistītajiem standartiem, spēj izvērtēt un izpildīt rokasgrāmatā aprakstītās darbības un atpazīt jebkādas iespējamās bīstamības.
Mercedes-Benz Wallbox Home versijas ir iespējams nepārprotami atšķirt pēc to izstrādājuma informācijas uzlīmēm. Uz šīm
uzlīmēm ir norādīts Mercedes-Benz izstrādājuma numurs (apakšdaļas ārējā malā) un ABL produkta numurs (iekšējās elektronikas pārsega vāciņa iekšpusē), bet tajās norādītie tehniskie dati ir identiski. Pirms uzstādīšanas obligāti pārliecinieties, ka šajā
rokasgrāmatā ir aprakstīta pareizā ierīces versija!
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas šādas Wallbox versijas:
Mercedes-Benz
izstrādājuma numurs

ABL produkta numurs

A0009067408

2W22M1

A0009067508

2W72M9

Norādījumi par šo rokasgrāmatu
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas darbības un iestatījumi, kas ir nepieciešami Mercedes-Benz Wallbox Home uzstādīšanai,
nodošanai ekspluatācijā un ekspluatācijas pārtraukšanai, kā arī traucējumu novēršanai lietošanas laikā. Lai orientēšanās
rokasgrāmatā būtu ērta un pārskatāma, noteiktām teksta daļām ir īpašs formatējums.
•

Apraksti, kuros uzskaitītas dažādas līdzvērtīgas opcijas (kā šajā gadījumā), ir atzīmēti ar uzskaitījuma simboliem.

•

Apraksti, kuros izskaidrota kādas funkcijas izpilde, ir sakārtoti numurētā secībā, tādējādi nosakot atsevišķo veicamo darbību
secību.

Obligāti rūpīgi izlasiet visu šo rokasgrāmatu un īpaši ņemiet vērā tajā sniegtos norādījumus par drošību.
Šajā rokasgrāmatā visi izmēri ir norādīti milimetros. Ja nepieciešams, pie dažiem attēliem ir norādīts arī attiecīgais mērogs.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka visi izstrādājuma tehniskie dati, specifikācijas un dizaina iezīmes var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Drošības norādījumi šajā rokasgrāmatā
Īpaši svarīgi ir ievērot brīdinājumus un piesardzības pasākumus, kas šajā rokasgrāmatā ir atzīmēti ar tālāk norādītajiem simboliem. Simboliem ir šāda nozīme:
BĪSTAMI!
Ar šo simbolu apzīmētās sadaļas norāda uz elektrisku spriegumu, kas ir bīstams dzīvībai un veselībai. Rīkošanās pretēji šiem
norādījumiem var izraisīt smagus savainojumus un nāvi. Stingri aizliegts veikt darbības, kas ir apzīmētas ar šo simbolu.
UZMANĪBU!
Ar šo simbolu apzīmētās sadaļas norāda uz citām briesmām, kas var izraisīt šīs ierīces vai citu elektroierīču bojājumus.
Ar šo simbolu apzīmētās darbības ir jāveic, ievērojot īpašu piesardzību.
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NORĀDE!
Ar šo simbolu apzīmētās sadaļas norāda uz svarīgu papildu informāciju un īpatnībām, kas ir jāzina, lai nodrošinātu uzticamu
ierīces darbību. Ar šo simbolu apzīmētās darbības ir jāveic pēc nepieciešamības.

Drošības norādījumi uz ierīces
Uz uzlīmēm, kas atrodas korpusa labajā pusē un apakšpusē, kā arī uz Wallbox iekšpusē esošā elektronikas pārsega ir sniegti
vairāki drošības un lietošanas norādījumi. Šiem simboliem ir šāda nozīme:
UZMANĪBU!
Obligāti vispirms izlasiet Mercedes-Benz Wallbox Home komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu, it īpaši pirms noņemat Wallbox korpusa vāku.
UZMANĪBU!
Noteikti vispirms izlasiet uzstādīšanas rokasgrāmatu (šis dokuments), pirms noņemat Wallbox iekšējo elektronikas pārsegu.
BĪSTAMI!
Pēc korpusa atvēršanas Wallbox iekšiene un konstrukcijas daļas, kurām varat pieskarties, var būt zem bīstama elektriskā
sprieguma.

Vispārīgi drošības norādījumi
Ņemiet vērā tālāk norādītos punktus.
•

Rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

•

Ievērojiet visus brīdinājumus.

•

Izpildiet visas instrukcijas.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home ir pieejamas dažādu valstu versijas. Lūdzu, pārbaudiet, vai Wallbox ir atļauts uzstādīt un lietot
jūsu valstī, skatot marķējumu uz izstrādājuma uzlīmes ierīces apakšpusē.

•

Wallbox uzstādīšanu, kā arī vietējām tiesību normām un noteikumiem atbilstošu pieslēgšanu elektrotīklam un nodošanu
ekspluatācijā drīkst veikt tikai kvalificēti elektrotehniķi.

•

Ierīcē Mercedes-Benz Wallbox Home ir integrēts A tipa noplūdes strāvas aizsargslēdzis (FI slēdzis, turpmāk tekstā – RCCB,
skatiet arī “Glosārijs un definīcijas” 26. lpp.). Papildus tam šajā rokasgrāmatā aprakstītās Wallbox versijas ir aprīkotas ar
integrētu līdzstrāvas noplūdes strāvas noteikšanas funkciju, lai nodrošinātu maksimāli drošu ekspluatāciju. Tomēr vienmēr ir
jāņem vērā vietējie un attiecīgās valsts specifiskie noteikumi. Tajos var būt noteikts, ka jāizmanto RCCB ar citām aktivizēšanas īpašībām (piemēram, B tipu).

•

Uzstādīšanas laikā un pēc tās ir jānodrošina brīvā zona ne mazāk kā 50 cm attālumā no Wallbox visos virzienos.

•

Izmantojiet tikai piederumus, kurus Mercedes-Benz ir paredzējis un piedāvā attiecīgajai ierīcei.

•

Neuzstādiet Wallbox tekoša ūdens vai ūdens strūklu tuvumā. Mercedes-Benz Wallbox Home ir aizsargāta pret ūdens iekļūšanu atbilstoši aizsardzības klasei IP 55.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home nedrīkst uzstādīt vietās, kurās pastāv plūdu draudi.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home nedrīkst uzstādīt sprādzienbīstamā vidē (EX zonā).

•

Lai vienmēr nodrošinātu pietiekošu gaisa cirkulāciju, Mercedes-Benz Wallbox Home nedrīkst aplīmēt vai aizsegt ar citiem
priekšmetiem vai materiāliem.

•

Uz korpusa nedrīkst novietot šķidrumus vai arī priekšmetus vai traukus, kas satur šķidrumu.
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•

Ņemiet vērā, ka atkarībā no pieslēgtā transportlīdzekļa un/vai attiecīgās valsts noteikumiem var būt nepieciešama papildu
aizsardzība pret pārspriegumu.

•

Ņemiet vērā, ka Mercedes-Benz Wallbox Home fiksēto uzlādes kabeli lietošanas laikā nedrīkst pagarināt ar spraudņiem,
adapterkabeļiem vai kādā citā veidā.

•

Ņemiet vērā, ka radiosignālu raidītāju lietošana tiešā Wallbox tuvumā (< 20 cm) var izraisīt tās darbības traucējumus un
tādēļ ir nevēlama.

•

Šo ierīci nav paredzēts izmantot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām vai
personām ar nepietiekamu pieredzi un/vai nepietiekamām zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs personas uzrauga vai par
ierīces lietošanu instruē cilvēks, kurš atbild par minēto personu drošību.

•

Bērni pastāvīgi jāpieskata, lai viņi nespēlētos ar šo ierīci.

•

Ņemiet vērā, ka Mercedes-Benz Wallbox Home drīkst uzstādīt un lietot ne vairāk kā 2000 metru augstumā virs jūras līmeņa.

Vispārīgi norādījumi par izstrādājumu
Šī Mercedes-Benz Wallbox Home ierīce atbilst pašreizējam tehnoloģiju attīstības līmenim un visiem spēkā esošajiem noteikumiem, direktīvām un standartiem, kas attiecas uz drošību. Šajā rokasgrāmatā sniegtie drošības norādījumi ir paredzēti,
lai nodrošinātu pareizu un drošu uzstādīšanu un tai sekojošo ekspluatāciju. Rīkošanās pretēji šajā rokasgrāmatā sniegtajiem
drošības norādījumiem un instrukcijām vai to neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, smagus savainojumus un/
vai nāvi.
Mercedes-Benz Wallbox Home uzstādīšanu, pieslēgšanu un nodošanu ekspluatācijā, ievērojot vietējos noteikumus un tiesību
normas, drīkst veikt tikai kvalificēti elektrotehniķi.
Traucējumus, kas apdraud personu, pieslēgtā transportlīdzekļa vai šīs ierīces drošību, drīkst novērst tikai autorizēti elektrotehniķi.
Ja Wallbox darbojas kļūdaini, lūdzu, vispirms izlasiet sadaļas par šo tēmu: “Kļūdu atklāšana un novēršana” 18. lpp.. Ja kļūda
vai traucējums atkārtojas un to joprojām nevar novērst, lūdzu, vērsieties vietējā Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestā.
Norīkojiet kvalificētus elektrotehniķus, lai pārtrauktu Wallbox ekspluatāciju un nomainītu to, vai sazinieties ar vietējo
Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestu, ja
•

korpusam ir mehāniski radīti bojājumi,

•

korpusa vāks ir noņemts vai to vairs nevar nofiksēt pie korpusa,

•

acīmredzami vairs nav nodrošināta pietiekama aizsardzība pret ūdens un/vai svešķermeņu iekļūšanu,

•

fiksētajam uzlādes kabelim ir radušies darbības traucējumi vai vizuāli bojājumi,

•

Wallbox nedarbojas pareizi vai ir bojāta citā veidā.
BĪSTAMI!
Ja konstatējat korpusa vai uzlādes kabeļa bojājumus, Wallbox uzstādīšana ir nekavējoties jāpārtrauc, bet jau uzstādīta
Wallbox ierīce ir jāatslēdz no elektrotīkla, izmantojot ēkas elektroinstalācijā augšupēji uzstādītu automātisko slēdzi (tālāk
apzīmēts ar MCB, skatiet arī “Glosārijs un definīcijas” 26. lpp.) un iekšējo RCCB. Šādā gadījuma ir aizliegts lietot Wallbox! Nomainiet Wallbox vai vērsieties vietējā Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestā.

Uzstādīšanas norādījumi
Ņemiet vērā tālāk sniegtos norādījumus par Mercedes-Benz Wallbox Home uzstādīšanu.
•

Šai ierīcei vienmēr ir jābūt savienotai ar strāvas padeves aizsargzemējuma vadītāju. Ierīces uzstādītājam ir jāierīko un jāpārbauda savienojums ar aizsagzemējuma vadītāju. Pēc uzstādīšanas izmaiņas drīkst veikt tikai kvalificēti elektrotehniķi.

•

Vienmēr ievērojiet tās valsts spēkā esošos vietējos drošības noteikumus, kurā ekspluatējat Wallbox.
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•

Lai nodrošinātu pareizu ekspluatāciju, Mercedes-Benz Wallbox Home ierīce ēkas elektroinstalācijā ir jāaizsargā ar MCB
(nominālā strāva ir atkarīga no barojošās līnijas un Wallbox iestatījumiem, bet ne lielāka kā 32 A) ar C raksturlīkni, pēc kura
ķēdē nav ieslēgts neviens cits patērētājs. Izvēloties MCB, obligāti ņemiet vērā attiecīgās valsts noteikumus.

•

Lai Wallbox pilnībā atvienotu no elektrotīkla, barojošā līnija vienmēr ir jāatslēdz, izmantojot augšupēji uzstādīto MCB un
iekšējo RCCB.

•

Pārliecinieties, ka ierīces nominālais spriegums un nominālā strāva ir piemēroti vietējam elektrotīklam un uzlādes laikā
netiek pārsniegta nominālā jauda.

•

Wallbox nav vēlams uzstādīt zonās, kurās regulāri pārvietojas personas. Īpaši svarīgi ir izvairīties no uzstādīšanas caurstaigājamu eju un marķētu evakuācijas ceļu zonā.

•

Wallbox nedrīkst uzstādīt šauros apstākļos. Īpaši svarīgi ir nodrošināt, ka transportlīdzekli ir iespējams novietot piemērotā
attālumā no Wallbox un pieslēgt tai, pārmērīgi nenostiepjot uzlādes kabeli. Attālumam starp transportlīdzekli un Wallbox
jābūt no 50 cm līdz aptuveni 5 m.

•

Stingri aizliegts modificēt Wallbox korpusu vai iekšējos slēgumus. Rīkošanās pretēji šim aizliegumam apdraud drošību, ievērojami pārkāpj garantijas noteikumus, kā rezultātā garantija var tikt nekavējoties anulēta.
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Izstrādājuma raksturojums
Mercedes-Benz Wallbox Home versijas tiek pilnībā izgatavotas Vācijā un vienmēr atbilst visiem Eiropā spēkā esošajiem
noteikumiem un standartiem, kas attiecas uz elektrisko transportlīdzekļu uzlādi saskaņā ar standartu IEC 61851-1, 3. režīmu. Papildinformācijai izlasiet arī sadaļu “Direktīvas un standarti” 25. lpp.. Lietotāja izvēlei atkarībā no nepieciešamības ir
pieejamas vairākas versijas ar atšķirīgu uzlādes jaudu un fiksētu uzlādes kabeli ar 2. tipa uzlādes spraudni, kas ir izstrādātas
privātai vai daļēji publiskai lietošanai.
Visi mūsu produkti ir izstrādāti, liekot maksimālu uzsvaru uz lietotāja drošību. Tādēļ Wallbox ir aprīkota ar iekšēju A tipa RCCB
slēdzi un integrētu līdzstrāvas noplūdes strāvas noteikšanas funkciju, kas kopā ar jūsu ēkas elektroinstalācijas drošības ierīcēm un jūsu transportlīdzekļa drošības ierīcēm efektīvi aizsargā pret īssavienojumiem, elektrošoku un citiem apdraudējumiem
lietošanas laikā.
Wallbox lietošana ikdienā ir īpaši vienkārša. Skaidri saskatāms daudzkrāsu LED indikators Wallbox priekšpusē ļauj jebkurā laikā
uzzināt pašreizējo darba stāvokli. Ja rodas darbības traucējums, tā cēloni var noteikt pēc specifiska kļūdas koda, ko parāda
daudzkrāsu LED indikators, pat neatverot Wallbox korpusu. Pēc tam, kad speciālists ir nodevis Mercedes-Benz Wallbox Home
ierīci ekspluatācijā, ar to jebkurā laikā var veikt uzlādi. Ņemiet vērā, ka uzlādes process, iespējams, ir atsevišķi jāaktivizē,
izmantojot integrēto atslēgas slēdzi.

Izpakošana un piegādes komplektācija
Mercedes-Benz Wallbox Home piegādes komplektācijā ir iekļauti dažādi piederumi, kas ir nepieciešami uzstādīšanai un pareizai lietošanai. Tādēļ uzreiz pēc izpakošanas pārbaudiet, vai komplektācijā ir tālāk norādītie komponenti.
Komponents

Skaits

Wallbox

1

Īsā lietošanas instrukcija

1

Īsā lietošanas instrukcija un drošības norādījumi drukātā formātā.

Montāžas komplekts

1

Skrūvju komplekts montāžai pie sienas, kas sastāv no 1 x 4 skaidu plākšņu skrūvēm ar
attiecīgiem dībeļiem, atslēgas slēdža atslēga (2 gab.), korpusa vāka aizslēgšanas atslēga (1 gab.),

Apraksts

Uzlādes stacija; sastāv no korpusa ar integrētiem elektronikas komponentiem, iekšējā elektronikas
pārsega un korpusa vāka.
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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 sērijā ietilpst vairākas ierīces versijas, kas ir mehāniski un elektriski pielāgotas atšķirīgiem ekspluatācijas apstākļiem.
Wallbox apakšpusē ir izstrādājuma uzlīme, uz kuras ir norādīts Wallbox specifiskais
Mercedes-Benz izstrādājuma numurs. Identifikācijas nolūkā jāpievērš uzmanība
modeļa apzīmējumam (A 000 906 XX XX), kā arī zem tā norādītajiem elektrotīkla
pieslēguma raksturlielumiem (tīkla spriegums, strāva, frekvence).
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Ja uzstādīšanas nolūkā noņemat korpusa vāku, RCCB pārsega iekšpusē atrodas
vēl viena izstrādājuma uzlīme, uz kuras, savukārt, ir norādīts ABL izstrādājuma
numurs. Pirms uzstādīšanas obligāti pārbaudiet Mercedes-Benz izstrādājuma
numuru vai ABL izstrādājuma numuru, lai pārliecinātos, ka šajā rokasgrāmatā ir
aprakstīta jūsu rīcībā esošās Wallbox versijas uzstādīšana. Šajā rokasgrāmatā
aprakstītās Wallbox versijas un attiecīgos Mercedes-Benz izstrādājumu numurus un
ABL izstrādājumu numurus skatiet tabulā tālāk.
Mercedes-Benz
izstrādājuma
numurs

ABL produkta
numurs

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

Elektrotīkla
pieslēgums

Versija

230/400 V 50 Hz

Fiksēts uzlādes kabelis, kas atbilst IEC 62196-2 2. tipam, apm. 6 m,

1 vai 3 x 32 A

uzlādes jauda 22 kW

230 V 50 Hz

Fiksēts uzlādes kabelis, kas atbilst IEC 62196-2 2. tipam, apm. 6 m,

1 x 32 A

uzlādes jauda 7,2 kW

UZMANĪBU!
Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija un tehniskās specifikācijas attiecas tikai uz šajā rokasgrāmatā norādītajām ierīces
versijām, un tās nedrīkst attiecināt uz citiem Wallbox modeļiem. Citas versijas tiek piegādātas ar tām atbilstošām specifiskām instrukcijām.
Ja šajā rokasgrāmatā nav aprakstīta jūsu rīcībā esošā Wallbox versija, lūdzu, vērsieties vietējā Mercedes-Benz tehniskās
palīdzības dienestā. Šādā gadījuma nedrīkst uzstādīt Wallbox, citādi var rasties ierīces bojājumi, kā arī izraisīti personu
savainojumi un/vai nāve.

Mercedes-Benz Wallbox Home uzbūve
Tālāk ir aprakstīta Mercedes-Benz Wallbox Home uzbūve.

1

2

3

1 Korpusa vāks
Noņemams plastmasas ārējais vāks, kuru piestiprina Wallbox korpusa pamatnei, izmantojot iekāršanas mēlīti (augšējā mala),
un aizslēdz ar slēdzeni (apakšējā mala).

2 Elektronikas pārsegs
Iekšējs elektronikas moduļa pārsegs ar iebūvētu vāciņu, kas ļauj manuāli piekļūt RCCB (noplūdes strāvas aizsargslēdzis).

3 Korpusa pamatne
Korpusa daļa ar iebūvētu elektronikas moduli, fiksēti pievienotu uzlādes kabeli ar 2. tipa spraudni un uzlādes spraudņa ligzdu.

6

Detalizēts korpusa vāka skats
Aizmugures skats

Priekšpuses skats

4

5
6
4 Plastmasas mēlīte un vadotnes
Plastmasas mēlīte ir paredzēta korpusa vāka iekāršanai korpusa pamatnē. Abas vadtapas nodrošina pareizu korpusa vāka
vertikālo pozīciju.

5 LED zona
Šajā korpusa vāka zonā atrodas daudzkrāsu LED indikators.

6 Aizslēgšanas ligzda
Aizslēgšanas ligzda ir paredzēta korpusa vāka aizslēgšanai, izmantojot korpusa pamatnes slēdzenes skrūvi.
Detalizēts elektronikas pārsega skats
Priekšpuses skats

7

8

9

7 Stiprināšanas skrūves M4 atvere
Izmantojot šo atveri, elektronikas pārsegu ar stiprināšanas skrūvi (M4 x 10) nostiprina pie korpusa pamatnes.

8 RCCB (noplūdes strāvas aizsargslēdža) vāciņš
Šis vāciņš ļauj piekļūt Wallbox ierīces RCCB slēdzim.

9 Daudzkrāsu LED indikatora lēca
Caur šo lēcu ir redzams daudzkrāsu LED indikators.
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Detalizēts korpusa pamatnes skats
Aizmugures skats

Priekšpuses skats

0
q
w
u
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y
0 Korpusa vāka savienojuma vieta
Šajā savienojuma vietā iekar korpusa vāka plastmasas mēlīti 4.

q Datu vadu starpgredzeni
Šie starpgredzeni noslēdz datu vadu atveres korpusa pamatnes pieslēgumu zonā. Datu vadus ir iespējams pieslēgt, piem.,
lietojot kopā ar Mercedes-Benz Wallbox Advanced. Norādījumus par pieslēgšanu skatiet Mercedes-Benz Wallbox Advanced
uzstādīšanas rokasgrāmatā, kas ir pieejama šeit: www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Barošanas kabeļa starpgredzens
Šis starpgredzens noslēdz barošanas kabeļa atveri korpusa pamatnes pieslēgumu zonā.

e RCCB (noplūdes strāvas aizsargslēdzis)
RCCB un blakus esošās PE spailes ir paredzētas barošanas kabeļa pieslēgšanai.

r Grozāmā kodēšanas slēdža atvere
Šī atvere ļauj piekļūt grozāmajam kodēšanas slēdzim, lai iestatītu maksimālo uzlādes strāvu un aktivizētu iestatīšanas un
pārbaudes režīmus (skatiet 21. lpp.).

t LED indikatora atvere
Caur šo atveri ir redzams daudzkrāsu LED indikators.

y Korpusa vāka slēdzenes skrūve
Šī slēdzenes skrūve ir paredzēta korpusa vāka aizslēgšanai. Slēdzenes atslēga ir iekļauta piegādes komplektācijā.

u Skrūvju ligzdas
Izmantojot šīs divas ligzdas, korpusa pamatni iekar montāžas pozīcijā.

i Kabeļa vadotne
Šī kabeļa vadotne ir paredzēta uz sienas virsmas uzstādītam barošanas kabelim.

o Pieskrūvēšanas atveres
Izmantojot šīs atveres, iepriekš aiz skrūvju ligzdām u piekārto korpusa pamatni nofiksē montāžas pozīcijā ar divām
skrūvēm.
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Sagatavošana, uzstādīšana un
nodošana ekspluatācijā
Vispārīgi nosacījumi attiecībā uz uzstādīšanas
vietu
Mercedes-Benz Wallbox Home ir elektrotehniska ierīce, uz kuru attiecas noteikti noteikumi par uzstādīšanu telpās un ārpus
telpām. Izvēloties uzstādīšanas vietu, ir jāņem vērā tālāk norādītie punkti.
•

Ievērojiet visus vietējos noteikumus, kas attiecas uz elektroinstalācijām, piem., noteikumus par ugunsgrēku novēršanu, kā
arī uz aizsardzību pret nelaimes gadījumiem.

•

Wallbox ir jāuzstāda vietā, kurā ierīces lietošanai pilnvarotās personas var tai brīvi piekļūt.

•

Turklāt pie Wallbox ir jāieplāno vieta transportlīdzekļa novietošanai, lai transportlīdzekļa
uzlādes ligzdu varētu ērti aizsniegt ar ierīces fiksēto uzlādes kabeli.

•

Ieteicamais uzstādīšanas augstums ir 120–140 cm no korpusa apakšējās malas līdz grīdai.
Šīs ieteiktās vērtības var samazināt vai palielināt atkarībā no vietējiem apstākļiem. Montāžas
vietā ir jānodrošina pietiekoša gaisa cirkulācija, lai Wallbox uzlādes laikā tiktu dzesēta. Vienmēr ņemiet vērā atļauto darba temperatūru (skatiet “Tehniskie dati” 23. lpp.).

•

Lai Wallbox darbība būtu droša, ap ierīces korpusu ir jānodrošina brīva zona ne mazāk kā
50 cm attālumā.

•

Montāžas virsmai ir jābūt līdzenai un pietiekoši stingrai, lai varētu uzstādīt Wallbox.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home uzstādīšanai nepieciešamā virsmas platība ir ne mazāk kā
440 x 330 mm (A x P). Wallbox korpusa aizmugurējai virsmai ir pilnībā jāpiekļaujas virsmai,
uz kuras tā tiek montēta.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home principā ir piemērota lietošanai augstā apkārtējās vides
temperatūrā. Taču jebkurā gadījumā ir jānodrošina, ka maksimālā atļautā darba temperatūra
netiek pārsniegta ārējas iedarbības, piemēram, tiešu saules staru, dēļ.

•

Wallbox atbilst prasībām, kas attiecas uz uzstādīšanu ārpus telpām. Lai iespējami samazinātu laikapstākļu iedarbības radītu
netīrību, ieteicams Wallbox uzstādīt āra zonā, kas ir pārsegta ar jumtu.

vismaz
50 cm

no 120
līdz 140 cm

Nosacījumi attiecībā uz barošanas kabeli
Obligāti ņemiet vērā tālāk sniegtos nosacījumus attiecībā uz Mercedes-Benz Wallbox Home pieslēgumu elektrotīklam.
•

Ir jāievēro visas prasības, kas attiecas uz zemsprieguma ierīču uzstādīšanu atbilstoši IEC 60364-1 un IEC 60364-5-52.

•

Modeli A0009067408 ir paredzēts pieslēgt elektrolīnijai ar nominālo spriegumu 230 V (fāze-nulle, vienfāzes) vai 400 V
(fāze-fāze, trīsfāžu) un 50 Hz. Modeli A0009067508 ir paredzēts pieslēgt elektrolīnijai ar nominālo spriegumu 230 V
(fāze-nulle, vienfāzes) un 50 Hz.

•

Uzstādīšanas vietā ir jābūt pieejamam barošanas kabelim ar pietiekoši lielu šķērsgriezuma laukumu atbilstoši
HD 60364-7-722:2012. Šo kabeli drīkst pieslēgt tikai Wallbox ierīcei; pieslēgšana citiem elektroenerģijas patērētājiem
nav atļauta.

•

Ja nepieciešams, ir jāierīko atsevišķs barošanas kabelis, kas ir paredzēts tikai un vienīgi Wallbox pieslēgšanai un atbilst
vispārīgajām prasībām attiecībā uz elektrolīniju ierīkošanu un ēku infrastruktūru.
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•

Atkarībā no vēlamās pieslēguma jaudas pirms Wallbox nodošanas ekspluatācijā ir jāpaziņo vietējam elektrotīkla operatoram
par ierīces uzstādīšanu un/vai jāiegūst operatora atļauja. Ievērojiet jūsu vietējā elektrotīkla operatora noteikumus.

•

Kabeļa šķērsgriezuma laukums ir jāizvēlas atbilstoši vēlamajai pieslēguma jaudai un
citiem aspektiem (piemēram, kabeļa garumam, materiālam, ievilkšanas metodei utt.).
Pieslēgšanas spailes Wallbox ierīcē ir paredzētas vadiem ar šķērsgriezumu no 1,5 mm2
līdz 16 mm2.

•

Barojošo līniju pēc izvēles var ierīkot sienā vai uz sienas virsmas. Ja barojošo līniju ierīko
uz sienas virsmas, ierīces korpusa aizmugurē ir kabeļa vadotne, pa kuru kabeli var vadīt
līdz korpusa pamatnes pieslēgumu zonai.

•

Wallbox barojošajai līnijai obligāti ir jābūt nodrošinātai ar patstāvīgu MCB (nominālā strāva
ir atkarīga no barojošās līnijas un Wallbox iestatījumiem, bet ne lielāka kā 32 A). Izvēloties
MCB, obligāti ņemiet vērā attiecīgās valsts noteikumus.

•

Ja vēlaties pārtraukt Wallbox ekspluatāciju, pārslēdziet ēkas elektroinstalācijā augšupēji
uzstādīto MCB un ierīces iekšējo RCCB pozīcijā 0 (Off/Izslēgts).

•

Obligāti pārliecinieties, ka tiek ievērotas šajā rokasgrāmatā norādītās uzstādīšanas prasības. Prasībām pretēja rīcība vai to
ignorēšana var izraisīt smagus savainojumus elektrošoka dēļ un pat nāvi. Turklāt, ja minētās prasības netiek ievērotas, nav
garantēta Wallbox pareiza darbība.
NORĀDE!
Lai sasniegtu maksimālo Wallbox jaudu, barošanas kabeļa izmērs un izvietojums ir jāpielāgo 32 A strāvai. Papildus tam
ir nepieciešams arī iestatīt 32 A lielu maksimālo uzlādes strāvu (skatiet “Iestatīšanas un pārbaudes režīms” 15. lpp.).
Maksimālās uzlādes strāvas rūpnīcas iestatījums ir 16 A versijai A0009067408 un 32 A versijai A0009067508.
NORĀDE!
Dažādās valstīs vietējā elektrotīkla pieslēgšanas nosacījumi var atšķirties no iepriekš minētajām prasībām. Tādā gadījumā Wallbox ir jāpieslēdz atbilstoši attiecīgās valsts pieslēgšanas veidam. Pārskatu par valstu specifiskajiem pieslēgšanas
veidiem skatiet šīs rokasgrāmatas 28. lpp. vai tīmekļa vietnē www.yourwallbox.de, izmantojot šo saiti:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Mehāniskā uzstādīšana un elektriskā instalācija
Kad esat noteicis Wallbox uzstādīšanas vietu, vispirms veiciet mehānisko uzstādīšanu. Montāžai nepieciešamie komponenti:
•

elektriskā urbjmašīna vai urbjmašīna ar akumulatoru (nav iekļauta piegādes komplektācijā);

•

attiecīgajai montāžas virsmai piemērots urbis Ø 8 mm (nav iekļauts piegādes komplektācijā);

•

urbumu šablons rokasgrāmatā aprakstītajai Wallbox versijai (iekļauts piegādes komplektācijā);

•

skrūvgriezis ar Torx ieliktņiem (TX20, TX30) (nav iekļauts piegādes komplektācijā);

•

VDE plakanais skrūvgriezis (plakanā gala biezums un garums: 0,5 x 2,5 mm, ieteicams 80 mm) (nav iekļauts piegādes komplektācijā);

•

nazis starpgredzena iegriešanai, lai ievilktu barošanas kabeli (nav iekļauts piegādes komplektācijā);

•

četras skaidu plākšņu skrūves 6 x 60 korpusa pamatnes piestiprināšanai (iekļautas piegādes komplektācijā);

•

ja nepieciešami: montāžas virsmai piemēroti dībeļi (iekļauti piegādes komplektācijā: neilona dībeļi, 8 x 40);

•

līmeņrādis, ja nepieciešams (nav iekļauts piegādes komplektācijā).
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BĪSTAMI!
Vienmēr ievērojiet 5 drošības noteikumus.
1. Atslēgt
2. Nodrošināt pret atkārtotu ieslēgšanu
3. Pārliecināties, ka strāva ir atslēgta
4. Zemēt un īsslēgt
5. Pārsegt vai norobežot tuvumā esošas daļas, kas ir zem sprieguma
Pirms sākat uzstādīšanu, obligāti izslēdziet ēkas elektroinstalācijas MCB un ierīces iekšējo RCCB. Papildus arī nodrošiniet,
ka MCB un RCCB uzstādīšanas laikā nevar ieslēgt. Pretējā gadījumā pastāv risks gūt smagus vai nāvējošus savainojumus
elektrošoka dēļ.
Lai uzstādītu Wallbox, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
1. Pārliecinieties, ka vēlamajā montāžas pozīcijā ir pieejams kabelis ar pietiekoši lielu šķērsgriezumu. Pretējā gadījumā ir
jāierīko piemērots barošanas kabelis.

2. Pozicionējiet urbumu šablonu vertikāli pie montāžas virsmas. Ja nepieciešams, izmantojiet līmeņrādi. Atzīmējiet urbumu vietas, izmantojot šablonu.

3. Izurbiet atzīmētos montāžas urbumus (Ø 8 mm). Atkarībā no montāžas
virsmas stiprināšanas skrūvēm izmantojiet komplektācijā iekļautos dībeļus.

4. Izmantojot TX30 skrūvgriezi, abos augšējos urbumos ieskrūvējiet divas no
komplektācijā iekļautajām skaidu plākšņu skrūvēm 6 x 60, līdz tās ir 4 mm
attālumā no sienas.

5. Novietojiet Wallbox uz darba virsmas un atveriet slēdzenes skrūvi korpusa
pamatnes apakšējā malā, izmantojot komplektācijā iekļauto korpusa vāka
atslēgu. Atveriet vāku uz augšu un noņemiet to.
Piezīme. Sargājiet korpusa vāku no skrāpējumiem un citiem ārējas iedarbības izraisītiem bojājumiem. Vāka aizsargplēves noņemšanu veiciet tikai
uzstādīšanas beigās kā pēdējo montāžas darbību.
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6. Ar TX20 skrūvgriezi atskrūvējiet Wallbox augšējā daļā esošo M4 skrūvi, ar
kuru iekšējais elektronikas pārsegs ir piestiprināts pie korpusa pamatnes,
un noņemiet elektronikas pārsegu. Novietojiet skrūvi drošā vietā.

7. Iegrieziet lielākā starpgredzena membrānu w. Ieveriet barošanas kabeli
pa izveidoto atveri.
Piezīme. Abas mazākās atveres q, kas arī ir noslēgtas ar starpgredzeniem, ir nepieciešamas pieslēgšanai pie ārējas uzlādes vadības sistēmas,
piem., lietojot Mercedes-Benz Wallbox Advanced. Norādījumus par pieslēgšanu skatiet Mercedes-Benz Wallbox Advanced uzstādīšanas rokasgrāmatā, kas ir pieejama šeit:
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Piekariet Wallbox korpusa pamatni montāžas pozīcijā. Lai to izdarītu, korpusa pamatne ir aprīkota ar divām mugurpuses augšdaļā integrētām skrūvju ligzdām u, kas paredzētas 4. darbībā ieskrūvētajām skrūvēm. Tagad
Mercedes-Benz Wallbox Home ir sākotnēji nofiksēta montāžas pozīcijā.

9. Nostipriniet korpusa pamatni, ieskrūvējot divas atlikušās skaidu plākšņu
skrūves, kas ir iekļautas komplektācijā, caur abām korpusa pamatnes
apakšējā daļā esošajām atverēm o 3. darbībā ievietotajos dībeļos,
izmantojot TX30 skrūvgriezi. Tagad Mercedes-Benz Wallbox Home ir stingri
piestiprināta montāžas pozīcijā.

10. Ja izmantojat barošanas kabeli ar elastīgiem vadiem, gādājiet, lai atsegtie
vadu gali (ieteicamais garums 12 mm) būtu aprīkoti ar vadu galu uzmavām.
Atskrūvējiet iekšējā RCCB spaiļu blokus, ievietojiet vadus attiecīgajās spailēs un pievelciet tās ar griezes momentu no 2,5 līdz 3 Nm. Vadu izkārtojums ir norādīts tālāk redzamajā attēlā un tabulā.
Pievelkot spaili L1, obligāti raugieties, lai rūpnīcā pievienotais vads būtu
pareizi ievietots.
Atveriet PE spailes atsperes mehānismu un nofiksējiet tajā barošanas
kabeļa aizsargzemējuma vadu (PE).
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L3

L2

L1

N

PE

Trīsfāžu versijai A0009067408 barošanas kabelis ir jāpieslēdz, kā norādīts tālāk.
Apzīmējums

Vada krāsa

Pieslēgvietas apzīmējums

1. fāzes strāvu vadošais vads

Brūna

5 (L1)

2. fāzes strāvu vadošais vads

Melna

3 (L2)

3. fāzes strāvu vadošais vads

Pelēka

1 (L3)

Neitrālais vads

Zila

N

Aizsargzemējuma vads

Zaļa un dzeltena

PE

Vienfāzes versijai A0009067508 barošanas kabelis ir jāpieslēdz, kā norādīts tālāk.
Apzīmējums

Vada krāsa

Pieslēgvietas apzīmējums

Strāvu vadošais vads

Brūna

5 (L1)

Neitrālais vads

Zila

N

Aizsargzemējuma vads

Zaļa un dzeltena

PE

BĪSTAMI!
Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu Wallbox elektroniskie komponenti tiks bojāti, ja starp strāvu vadošo vadu L1 un neitrālo vadu
pieslēgsiet spriegumu, kas ir lielāks nekā 250 V.
NORĀDE!
Pēc vēlēšanās trīsfāžu versijai A0009067408 ir iespējams pieslēgt arī vienfāzes strāvu, izmantojot 2. spaili (L1). Taču tādā
gadījumā netiks sasniegta norādītā Wallbox nominālā jauda.
Gadījumā, ja elektrotīkla slodze nav simetriska, ņemiet vērā vietējos pieslēgumu ierīkošanas tehniskos noteikumus.
Mercedes-Benz Wallbox Home ir aprīkota ar simetrijas uzraudzības funkciju, ko var aktivizēt ar grozāmo kodēšanas slēdzi.
Vairāk informācijas par šo tēmu skatiet sadaļā “Iestatīšanas un pārbaudes režīms” 15. lpp.
NORĀDE!
Dažādās valstīs vietējā elektrotīkla pieslēgumu ierīkošanas nosacījumi var atšķirties no šajā rokasgrāmatā norādītajām prasībām. Tādā gadījumā Wallbox ir jāpieslēdz atbilstoši attiecīgās valsts pieslēgšanas veidam. Pārskatu par valstu specifiskajiem
pieslēgšanas veidiem skatiet šīs rokasgrāmatas 28. lpp. vai tīmekļa vietnē www.yourwallbox.de, izmantojot šo saiti:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
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NORĀDE!
Mercedes-Benz Wallbox Home maksimālās uzlādes strāvas rūpnīcas iestatījums ir 16 A (versijai A0009067408) vai 32 A
(versijai A0009067508). Ja ēkas elektroinstalācijas vai barošanas vada nodrošinātā uzlādes strāva atšķiras no šī rūpnīcas iestatījuma, jums ir attiecīgi jāpielāgo Wallbox uzlādes strāvas iestatījums, pirms montējat elektronikas pārsegu un
nododat ierīci ekspluatācijā. Šī procedūra ir aprakstīta sadaļā “Iestatīšanas un pārbaudes režīms” 15. lpp. un turpmākās
lappusēs.
Ņemiet vērā, ka nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt uz izstrādājuma uzlīmes norādīto un aparātprogrammatūrā konfigurēto
nominālo strāvu.

11. Uzlieciet elektronikas pārsegu uz korpusa pamatnes un pieskrūvējiet to
ar attiecīgo M4 x 10 skrūvi.

12. Iekariet korpusa vāku korpusa pamatnes augšējā malā un aizslēdziet to
ar komplektācijā iekļauto vāka atslēgu.
Piezīme. Pirms montējat atpakaļ korpusa vāku, Mercedes-Benz Wallbox
Home ierīce ir jānodod ekspluatācijā – skatiet nākamo sadaļu.

Nodošana ekspluatācijā
Pēc mehāniskās uzstādīšanas un pieslēgšanas elektrotīklam jums ir jāpārbauda, vai Mercedes-Benz Wallbox Home darbojas
pareizi, un jānovērš jebkādas kļūdas, ja tādas ir.
Lai nodotu Mercedes-Benz Wallbox Home ekspluatācijā, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
1. Ieslēdziet ēkas elektroinstalācijā augšupēji uzstādīto MCB.
2. Atveriet iekšējā elektronikas pārsega vāciņu 8 un ieslēdziet iekšējo RCCB (Wallbox tiek savienota ar elektrotīklu).
Kad Wallbox ir savienota ar elektrotīklu, tā sāk inicializēšanas procesu. Tā laikā tiek pārbaudīta iekšējā elektronika, lai nodrošinātu pareizu darbību.
LED indikators Mercedes-Benz Wallbox Home priekšpusē vizualizē iekšējās pārbaudes procesu, kā aprakstīts tālāk.
LED indikatora rādījums

Apraksts
LED indikators vienu reizi nomirgo baltā krāsā...
...un pēc tam pulsējoši mirgo zilā krāsā.

Pēc tam var pieslēgt transportlīdzekli un sākt uzlādi. Uzlādes procesa sākšana un pabeigšana ir aprakstīta pievienotajā īsajā
lietošanas instrukcijā, kā arī detalizētajā Mercedes-Benz Wallbox Home lietotāja rokasgrāmatā. Detalizēto lietotāja rokasgrāmatu varat lejupielādēt vietnē www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/. Papildus ņemiet vērā tā transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatu, kura uzlādei grasāties izmantot Wallbox.
Kad Mercedes-Benz Wallbox Home ir pareizi nodota ekspluatācijā, uzlieciet korpusa vāku un aizslēdziet to. Lai uzzinātu, kā to
izdarīt, skatiet iepriekš aprakstīto 12. darbību.
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NORĀDE!
Lai pabeigtu ierīces nodošanu ekspluatācijā, ir jāpārbauda Wallbox maksimālās barošanas strāvas iestatījums un, ja nepieciešams, jāpielāgo, izmantojot grozāmo kodēšanas slēdzi. Lai nobeigumā pārbaudītu Wallbox darbību, ir jāpārbauda ierīces
kontaktora pareiza darbība pārbaudes režīmā. Pārbaudes režīms ir aprakstīts nākošajā sadaļā.

Iestatīšanas un pārbaudes režīms
Ja ekspluatācijas uzsākšanas un vēlākas lietošanas laikā nav pieejams transportlīdzeklis, Mercedes-Benz Wallbox Home darbību (kontaktoru, CP un RCD aktivizēšanu) ir iespējams pārbaudīt pārbaudes režīmā. Turklāt, ja ēkas elektroinstalācijas nodrošinātā strāva atšķiras no ierīces iestatījuma, iestatīšanas režīmā ir iespējams izmainīt rūpnīcā iestatīto Mercedes-Benz Wallbox
Home maksimālo uzlādes strāvu, izmantojot integrēto grozāmo kodēšanas slēdzi. Taču nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt uz
izstrādājuma uzlīmes norādīto nominālo strāvu.

I

I

B CI ID

E

I

I

I

Lai pielāgotu iestatījumus ar grozāmo kodēšanas slēdzi, ir
nepieciešams demontēt Wallbox korpusa vāku un atkarībā no
veicamās darbības noņemt vai uzlikt atpakaļ iekšējo elektronikas
pārsegu (skatiet 5. un 6. darbību sadaļā “Mehāniskā uzstādīšana
un elektriskā instalācija” 11. lpp.).

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

Lai aktivizētu pārbaudes vai iestatīšanas režīmu, ar VDE plakano
skrūvgriezi (0,5 x 2,5 mm) pagrieziet grozāmo kodēšanas slēdzi
kādā no pozīcijām, kas ir norādītas uz pārsega ap slēdža atveri.
Pozīciju skaidrojumu skatiet sadaļā “Grozāmā kodēšanas slēdža
iestatījumi” 17. lpp.

F 0I I1 2
I

Mercedes-Benz Wallbox Home elektronikas moduļa grozāmajam
kodēšanas slēdzim, kas rūpnīcā ir iestatīts pozīcijā 0, var piekļūt
pa atveri kreisajā pusē.

BĪSTAMI!
Kad elektronikas pārsegs ir noņemts, Wallbox iekšiene un konstrukcijas daļas, kurām varat pieskarties, var būt zem bīstama elektriskā sprieguma. VIENMĒR vispirms izslēdziet ēkas elektroinstalācijā uzstādīto MCB un Wallbox iekšējo RCCB, un
tikai pēc tam veiciet pārslēgšanu uz iestatīšanas vai pārbaudes režīmu.
Vienmēr ievērojiet 5 drošības noteikumus.
1. Atslēgt
2. Nodrošināt pret atkārtotu ieslēgšanu
3. Pārliecināties, ka strāva ir atslēgta
4. Zemēt un īsslēgt
5. Pārsegt vai norobežot tuvumā esošas daļas, kas ir zem sprieguma
Pretējā gadījumā pastāv risks gūt smagus vai nāvējošus savainojumus elektrošoka dēļ.
Pārbaudes režīms
Lai pārbaudītu Mercedes-Benz Wallbox Home darbību pārbaudes režīmā, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
Darbība

LED indikatora statuss

1. Atslēdziet Wallbox strāvas padevi, izmantojot augšupēji uzstādīto MCB un ierīces iekšējo RCCB.
2. Noņemiet iekšējo elektronikas pārsegu. Pagrieziet grozāmo kodēšanas slēdzi pozīcijā E
(skatiet tabulu 17. lpp.).
3. Uzlieciet iekšējo elektronikas pārsegu. Ieslēdziet Wallbox strāvas padevi, izmantojot
iekšējo RCCB un augšupēji uzstādīto MCB.
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Darbība

LED indikatora statuss

4. Wallbox sāk darboties pārbaudes režīmā. Pārbaudes režīmā strāvas stiprums ir ierobežots līdz 6 A.
5. Wallbox vispirms veic patstāvīgu iekšējo pārbaudi.
•

Ja patstāvīgās pārbaudes laikā rodas kļūda, LED indikators uzrāda kļūdu F2. Attiecīgo
skaidrojumu skatiet 18. lpp.

•

Ja patstāvīgās pārbaudes laikā nerodas kļūda, turpiniet ar 6. darbību.
BĪSTAMI!

Pārbaudes režīmā Wallbox uzlādes kontakti ir zem bīstama elektriskā sprieguma, kas apdraud veselību un dzīvību. Nekādā
gadījumā nepieskarieties šiem kontaktiem un, veicot tālāk norādītās darbības, ievērojiet īpašu piesardzību. Pretējā gadījumā pastāv risks gūt smagus vai nāvējošus savainojumus elektrošoka dēļ.
Darbība
6. Pārbaudes režīmā ir iespējams 120 sekundes mērīt uzlādes spraudņa spriegumu (skatiet
“Spraudņa kontakti, 2. tips” 25. lpp.). Papildus ir iespējams mērīt CP kontakta signālu
(frekvence un darba cikls, mērījums pret PE). Kad ir pagājušas 120 sekundes, uzlādes
funkcija tiek bloķēta un iekšējais RCCB izslēdzas.

LED indikatora statuss

120 sekundes

7. Lai pabeigtu pārbaudes režīmu, atslēdziet Wallbox strāvas padevi, izslēdzot augšupēji
uzstādīto MCB, un pārslēdziet RCCB pozīcijā 0.
8. Noņemiet iekšējo elektronikas pārsegu. Pārslēdziet grozāmo kodēšanas slēdzi pozīcijā
0 vai F (rūpnīcas iestatījumi normālas uzlādes režīmam) vai kādā citā pozīcijā, ja Wallbox
ir paredzēts lietot ar uzlādes strāvu, kas atšķiras no rūpnīcas iestatījuma (skatiet tabulu
nākamajā lappusē).
9. Uzlieciet iekšējo elektronikas pārsegu. Pārslēdziet RCCB pozīcijā I. Uzlieciet un aizslēdziet korpusa vāku.
10. Ieslēdziet Wallbox strāvas padevi, izmantojot ēkas elektroinstalācijā augšupēji uzstādīto
MCB.
11. Inicializēšanas laikā Wallbox ielādē iestatījumu, kas ir izvēlēts ar grozāmo kodēšanas
slēdzi, un pēc tam darbojas ar iestatīto uzlādes strāvu.
Iestatīšanas režīms
Lai iestatīšanas režīmā nomainītu Mercedes-Benz Wallbox Home maksimālo uzlādes strāvu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
Darbība
1. Atslēdziet Wallbox strāvas padevi, izmantojot augšupēji uzstādīto MCB un ierīces iekšējo
RCCB.
2. Noņemiet iekšējo elektronikas pārsegu. Iestatiet nepieciešamo strāvas stiprumu, pagriežot kodēšanas slēdzi attiecīgajā pozīcijā (skatiet tabulu nākamajā lappusē).
3. Uzlieciet iekšējo elektronikas pārsegu. Pārslēdziet RCCB pozīcijā I. Uzlieciet un aizslēdziet korpusa vāku.
4. Ieslēdziet Wallbox strāvas padevi, izmantojot ēkas elektroinstalācijā augšupēji uzstādīto
MCB.
5. Inicializēšanas laikā Wallbox ielādē iestatījumu, kas ir izvēlēts ar grozāmo kodēšanas
slēdzi, un pēc tam darbojas ar iestatīto uzlādes strāvu.
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LED indikatora statuss

Grozāmā kodēšanas slēdža iestatījumi
Ar kodēšanas slēdzi var iestatīt tālāk norādītos iestatījumus.
Pozīcija

Funkcija

Skaidrojums

0

Normāla darbība

Rūpnīcas iestatījums

1

8A

2

10 A

3

13 A

4

16 A

5

20 A

6

Maksimālās uzlādes strāvas iestatījums

20 A ar 16 A nesimetriskas slodzes noteikšanu

7

30 A

8

30 A ar 16 A nesimetriskas slodzes noteikšanu

9

30 A ar 20 A nesimetriskas slodzes noteikšanu

A

32 A

B

32 A ar 16 A nesimetriskas slodzes noteikšanu

C

32 A ar 20 A nesimetriskas slodzes noteikšanu

D

nav funkcijas

E

Pārbaudes režīms

F

Normāla darbība

Iespējams mērīt uzlādes kontaktu tīkla spriegumu (kontaktors ieslēgts), kā arī komunikāciju (CP), lai
pārbaudītu darbību bez transportlīdzekļa.
Rūpnīcas iestatījums
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Kļūdu atklāšana un novēršana
Ja Mercedes-Benz Wallbox Home lietošanas laikā rodas traucējums, to uzrāda daudzkrāsu LED indikators korpusa vāka apakšdaļā. LED indikators var...
...mirgot dažādās krāsās,
...mirgot un pulsēt dažādās krāsās.
Šajā nodaļā ir aprakstīts, kā atpazīt traucējumus un kļūdas stāvokļus un kā rīkoties, lai tos novērstu.

Darbības traucējumi un risinājumi
Lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju, Mercedes-Benz Wallbox Home ir jāaizsargā ar MCB, kas ir augšupēji uzstādīts ēkas elektroinstalācijā, un ierīces iekšējo RCCB. Lai kļūdas gadījumā varētu atbilstoši rīkoties un atjaunot darbgatavību, jums vispirms ir
viennozīmīgi jānosaka traucējuma veids. Ir iespējami tālāk norādītie traucējumi.
Traucējums

Iespējamais
iemesls
Wallbox nesaņem barošanas
strāvu.
Wallbox nav pieslēgta

LED indikators nedarbojas.

Elektriskais
transportlīdzeklis nav
atpazīts.

Ieteicamais risinājums
Strāvas padeve ir pārtraukta. Pārbaudiet augšupēji uzstādīto MCB un ierīces iekšējo RCCB un, ja
nepieciešams, ieslēdziet tos. Ja kļūda atkārtojas vai ir pastāvīga, sazinieties ar vietējo Mercedes-Benz
tehniskās palīdzības dienestu.
Pārbaudiet Wallbox elektrotīkla pieslēguma veidu, izmantojot valstu specifisko pieslēgumu veidu pārskatu,

elektrotīklam atbilstoši uz-

kas atrodams šīs rokasgrāmatas 28. lpp. vai tīmekļa vietnē www.yourwallbox.de, dodoties uz šo saiti:

stādīšanas valstī nepiecieša-

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

majam pieslēgšanas veidam.

Ja nepieciešams, mainiet elektrotīkla pieslēguma veidu atbilstoši pārskatam.

Ir radusies iekšēja Wallbox

Wallbox ir jānomaina. Šādā gadījumā sazinieties ar vietējo Mercedes-Benz tehniskās palīdzības

kļūda.

dienestu.

Uzlādes kabelis nav pareizi
pieslēgts transportlīdzeklim.

Atvienojiet uzlādes spraudni no transportlīdzekļa un pieslēdziet to atkārtoti. Ja kļūda joprojām pastāv,
pārbaudiet, vai uzlādes kabelis nav bojāts, un sazinieties ar vietējo Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestu.
Plašāka informācija par kļūdu ziņojumiem ir sniegta nākamajā sadaļā. Sāciet uzlādes procesu no

LED indikators uzrāda kļūdas

Mercedes-Benz Wallbox

jauna. Ja kļūda atkārtojas vai ir pastāvīga, pārtrauciet Wallbox ekspluatāciju (skatiet “Ekspluatācijas

ziņojumu.

Home ir konstatējusi kļūdu.

pārtraukšana un atsākšana” 22. lpp.) un izslēdziet augšupēji uzstādīto MCB. Sazinieties ar vietējo
Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestu.

NORĀDE!
Ja ir bojāts Wallbox barošanas kabelis, pārtrauciet ierīces ekspluatāciju (skatiet “Ekspluatācijas pārtraukšana un atsākšana” 22. lpp.) un izslēdziet augšupēji uzstādīto MCB. Sazinieties ar vietējo Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestu
vai elektroierīču uzstādīšanas pakalpojumu sniedzēju.

Kļūdu stāvokļi un risinājumi
Kļūdas tiek uzrādītas ar LED indikatora ciklisku mirgošanu noteiktā veidā. Indikatora rādījumam atbilstošās kļūdas ir norādītas tālāk.
Rādījums

LED indikators nomirgo vienu reizi sarkanā krāsā
un pēc tam četras reizes zaļā krāsā.
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Apraksts
Kļūda F1. Kontaktors Wallbox ierīcē neatveras.

Risinājums. Wallbox 20 sekundes pēc kļūdas atpazīšanas izslēdz Wallbox RCCB. Ieslēdziet strāvas padevi, izmantojot Wallbox
RCCB (skatiet “Iekšējā RCCB pārbaude” 21. lpp.).
Ja kļūda atkārtojas, ir radusies iekšēja kļūda un Wallbox ir jānomaina. Pārtrauciet Wallbox ekspluatāciju (skatiet “Ekspluatācijas pārtraukšana un atsākšana” 22. lpp.) un sazinieties ar vietējo Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestu.

Rādījums

Apraksts

LED indikators nomirgo vienu reizi sarkanā krāsā, Kļūda F2. Wallbox ierīce ir konstatējusi iekšēju kļūdu.
trīs reizes zaļā krāsā un pēc tam vienu reizi zilā
krāsā.
Risinājums. Izslēdziet un pēc tam ieslēdziet strāvas padevi. Ja kļūda atkārtojas, ir radusies iekšēja kļūda un Wallbox ir jānomaina. Pārtrauciet Wallbox ekspluatāciju (skatiet “Ekspluatācijas pārtraukšana un atsākšana” 22. lpp.) un sazinieties ar
vietējo Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestu.

Rādījums

LED indikators nomirgo vienu reizi sarkanā krāsā
un pēc tam divas reizes pārmaiņus zaļā un zilā
krāsā.

Apraksts
Kļūda F3. Iekšējais līdzstrāvas noplūdes strāvas modulis ir konstatējis
līdzstrāvas noplūdes strāvu.

Risinājums. Kad kļūda rodas pirmo reizi, uzlādes process tiek apturēts uz 30 sekundēm un pēc tam automātiski atsākts. Ja
kļūda uzreiz atkārtojas, uzlādes process tiek pilnībā pārtraukts. Jaunu uzlādes procesu var sākt tikai pēc tam, kad transportlīdzeklis ir atvienots no Wallbox.
Ja kļūda atkārtojas, iespējams, ir radusies transportlīdzekļa uzlādes sistēmas kļūda vai ir nepieciešams pārbaudīt Wallbox. Nelādējiet transportlīdzekli un nekavējoties sazinieties ar vietējo Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestu. Papildus ņemiet
vērā arī norādījumus transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā.

Rādījums

Apraksts

LED indikators nomirgo vienu reizi sarkanā krāsā, Kļūda F4. Wallbox ierīce ir konstatējusi iekšēju kļūdu.
vienu reizi zaļā krāsā un pēc tam trīs reizes zilā
krāsā.
Risinājums. Izslēdziet un pēc tam ieslēdziet strāvas padevi. Ja kļūda atkārtojas, ir radusies iekšēja kļūda un Wallbox ir jānomaina. Pārtrauciet Wallbox ekspluatāciju (skatiet “Ekspluatācijas pārtraukšana un atsākšana” 22. lpp.) un sazinieties ar
vietējo Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestu.

Rādījums

LED indikators nomirgo vienu reizi sarkanā krāsā
un pēc tam divas reizes zilā krāsā.

Apraksts
Kļūda F7. Automobilis pieprasa uzlādes procesu ar ventilāciju.

Risinājums. Wallbox pēc 60 sekundēm automātiski atsāk uzlādes procesu. Ja kļūda atkārtojas, vērsieties vietējā
Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestā. Ar Mercedes-Benz Wallbox Home nav iespējams lādēt transportlīdzekļus,
kuriem uzlādes laikā ir nepieciešama ventilācija.
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Rādījums

LED indikators nomirgo vienu reizi sarkanā krāsā
un pēc tam divas reizes zaļā krāsā.

Apraksts
Kļūda F8. Ir konstatēts īssavienojums starp CP pilotkontaktu un PE
aizsargzemējuma vadu vai ir bojāta transportlīdzekļa komunikācijas
saskarne.

Risinājums. Wallbox pēc 60 sekundēm automātiski atsāk uzlādes procesu. Ja kļūda atkārtojas, pārbaudiet, vai uzlādes kabelim nav ārēju bojājumu. Ja kabelim nav bojājumu, ir jāpārbauda transportlīdzeklis un Wallbox ierīce. Lai to izdarītu, sazinieties
ar vietējo Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestu.

Rādījums

LED indikators nomirgo vienu reizi sarkanā krāsā, trīs reizes zaļā krāsā un pēc tam vienu reizi
dzeltenā krāsā.

Apraksts
Kļūda F9. Elektriskās strāvas kontroles modulis ir konstatējis, ka uzlādes strāva pārsniedz iestatīto maksimālo strāvu.

Risinājums. Wallbox pēc 60 sekundēm automātiski atsāk uzlādes procesu. Ja kļūda atkārtojas, ir jāpārbauda transportlīdzeklis un Wallbox ierīce. Sazinieties ar vietējo Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestu.

Rādījums

LED indikators nomirgo vienu reizi sarkanā
krāsā, divas reizes zaļā krāsā un pēc tam divas
reizes dzeltenā krāsā.

Apraksts
Kļūda F10. Temperatūras kontroles sistēma ir konstatējusi, ka korpusa
iekšienē temperatūra pārsniedz 80 °C.

Risinājums. Temperatūras kontroles sistēma pārtrauc uzlādes procesu.
•

Uzlādes process tiek atsākts pēc 10 minūtēm, ja temperatūra korpusa iekšienē ir nokritusies zemāk par 70 °C.

•

Uzlādes process tiek atsākts uzreiz, ja temperatūra korpusa iekšienē ir nokritusies zemāk par 60 °C.

Ja kļūda atkārtojas vai ir pastāvīga, Wallbox uzstādīšanas vietā ir jānodrošina labāka dzesēšana un/vai aizsardzība pret
saules stariem. Ja kļūda joprojām atkārtojas, Wallbox ir jāpārbauda un, ja nepieciešams, jānomaina. Sazinieties ar vietējo
Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestu.

Rādījums

Apraksts

LED indikators nomirgo vienu reizi sarkanā krāsā, vienu reizi zaļā krāsā un pēc tam trīs reizes
dzeltenā krāsā.

Kļūda F11. Kontaktors Wallbox ierīcē neaizveras.

Risinājums. Wallbox pēc 60 sekundēm automātiski atsāk uzlādes procesu. Ja kļūda atkārtojas vēlreiz, uzlādes process tiek atsākts pēc 10 minūtēm. Ja arī pēc tam kļūda atkārtojas, ir radusies iekšēja kļūda un Wallbox ir jānomaina. Pārtrauciet Wallbox
ekspluatāciju (skatiet “Ekspluatācijas pārtraukšana un atsākšana” 22. lpp.) un izslēdziet augšupēji uzstādīto MCB. Sazinieties ar vietējo Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestu.
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Rādījums

LED pulsē zaļā krāsā un vienu reizi nomirgo zilā
krāsā.

Apraksts
Kļūda F15. Strāvas kontroles sistēma ir konstatējusi, ka ir pārsniegta
konfigurētā maksimālā nesinhronā slodze, un samazinājusi uzlādes
strāvu.

Risinājums. Uzlādes procesu var turpināt, taču uzlādes jauda ir samazināta. Ja kļūda atkārtojas, iespējams, ir radusies transportlīdzekļa uzlādes sistēmas kļūda vai ir nepieciešams pārbaudīt maksimālo nesimetrisko slodzi. Ja nepieciešams, sazinieties
ar vietējo Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestu. Papildus ņemiet vērā arī norādījumus transportlīdzekļa lietotāja
rokasgrāmatā.

Rādījums

LED pulsē zaļā krāsā un vienu reizi nomirgo
sarkanā krāsā.

Apraksts
Kļūda F16. Datu pārsūtīšana uz integrēto strāvas kontroles sistēmu ir
traucēta. Traucējuma laikā maksimālā uzlādes strāva tiek ierobežota līdz
10 A.

Risinājums. Uzlādes procesu var turpināt, taču uzlādes jauda ir samazināta. Ja kļūda atkārtojas vai ir pastāvīga, ir radusies
iekšēja kļūda un Wallbox ir jānomaina. Pārtrauciet Wallbox ekspluatāciju (skatiet “Ekspluatācijas pārtraukšana un atsākšana”
22. lpp.) un izslēdziet augšupēji uzstādīto MCB. Sazinieties ar vietējo Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestu.

Rādījums

LED pulsē zaļā krāsā un vienu reizi nomirgo
sarkanā krāsā.

Apraksts
Kļūda F17. Temperatūras kontroles sistēma ir konstatējusi, ka korpusa
iekšienē temperatūra pārsniedz 60 °C. Maksimālā uzlādes strāva tiek
ierobežota līdz 6 A.

Risinājums. Uzlādes procesu var turpināt, taču uzlādes jauda ir samazināta. Ja kļūda atkārtojas vai ir pastāvīga, Wallbox uzstādīšanas vietā ir jānodrošina labāka dzesēšana un/vai aizsardzība pret saules stariem. Ja kļūda joprojām atkārtojas, Wallbox
ir jāpārbauda un, ja nepieciešams, jānomaina. Sazinieties ar vietējo Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestu.
UZMANĪBU!
Ja Wallbox atkārtoti vai ilgstoši uzrāda kļūdu ziņojumus, kad to lieto automašīnas uzlādēšanai, pārtrauciet ierīces ekspluatāciju (skatiet “Ekspluatācijas pārtraukšana un atsākšana” 22. lpp.) un sazinieties ar vietējo Mercedes-Benz tehniskās
palīdzības dienestu. Iespējams, ka ir nepieciešams ierīces remonts, pirms to izmantojat turpmākai lādēšanai.

Iekšējā RCCB pārbaude
Lai nodrošinātu, ka Wallbox darbība pastāvīgi ir droša, reizi pusgadā ir manuāli jāpārbauda ierīces iekšējā RCCB darbība. Tādēļ
RCCB ir aprīkots ar pārbaudes funkcijas aktivizēšanas taustiņu.
NORĀDE!
Iekšējā līdzstrāvas noplūdes strāvas noteikšanas funkcija pirms katra uzlādes procesa sākuma automātiski veic patstāvīgu
pārbaudi, tādēļ nav nepieciešams to pārbaudīt manuāli. Kļūdas gadījumā LED indikators mirgojot uzrāda attiecīgu kodu
(skatiet informāciju, sākot no 18. lpp.).
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Lai pārbaudītu RCCB, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kad Wallbox ir darbam gatavā stāvoklī, noņemiet korpusa vāku, izmantojot komplektācijā iekļauto vāka atslēgu.
Atveriet elektronikas pārsega vāciņu, kas nosedz iekšējos aizsargslēdžus.
Sameklējiet taustiņu ar iegravētu burtu T vai uzrakstu Test.
Nospiediet šo taustiņu: RCCB ir jāaktivizējas un jāpārslēdz svira vidējā pozīcijā (savienojums ar elektrotīklu ir pārtraukts).
Pēc tam pilnībā izslēdziet RCCB (pozīcija 0) un atkal ieslēdziet to, pārslēdzot sviru uz augšu pozīcijā I.
Aizveriet vāciņu, uzlieciet korpusa vāku un aizslēdziet to ar vāka atslēgu.
BĪSTAMI!

Ja RCCB pārbaudes laikā neaktivizējas (svira vidējā pozīcijā), stingri aizliegts turpināt Wallbox ekspluatāciju! Pārtrauciet
Wallbox ekspluatāciju un vērsieties vietējā Mercedes-Benz tehniskās palīdzības dienestā.

Ekspluatācijas pārtraukšana un atsākšana
Ja nepieciešams, jūs varat pārtraukt Mercedes-Benz Wallbox Home ekspluatāciju. Lai pārtrauktu Wallbox ekspluatāciju, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
1. Izslēdziet augšupēji uzstādīto MCB (savienojums ar elektrotīklu tiek pārtraukts).
2. Noņemiet Wallbox korpusa vāku, atveriet elektronikas pārsega vāciņu un pārslēdziet RCCB sviru pozīcijā 0 (Izslēgts).
3. Vienmēr ievērojiet 5 drošības noteikumus!
Pēc tam ar Mercedes-Benz Wallbox Home vairs nav iespējams veikt uzlādi, un, ja nepieciešams, kvalificēts elektrotehniķis var
to demontēt. Ja nevēlaties demontēt Wallbox, iekariet korpusa vāku atpakaļ korpusa pamatnes augšējā malā un aizslēdziet to
ar komplektācijā iekļauto vāka atslēgu.
Lai vēlāk atsāktu Mercedes-Benz Wallbox Home ekspluatāciju, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
1. Noņemiet Wallbox korpusa vāku, atveriet elektronikas pārsega vāciņu un pārslēdziet RCCB sviru pozīcijā I.
2. Aizveriet vāciņu. Iekariet korpusa vāku korpusa pamatnes augšējā malā un aizslēdziet to ar komplektācijā iekļauto vāka
atslēgu.
3. Ieslēdziet augšupēji uzstādīto MCB.
Kad Mercedes-Benz Wallbox Home atkal ir savienota ar elektrotīklu, tā sāk inicializēšanas procesu. Pēc tam transportlīdzekli
var pieslēgt Wallbox ierīcei, lai sāktu uzlādes procesu, kā aprakstīts sadaļā “Nodošana ekspluatācijā” 14. lpp.

Wallbox atpakaļatdošana
Ja Wallbox uzstādīšanas vai lietošanas laikā pastāvīgi uzrāda kļūdas vai nedarbojas pareizi, sazinieties ar vietējo Mercedes-Benz
tehniskās palīdzības dienestu. Ja kļūdu joprojām nav iespējams novērst, Wallbox ierīce ir jāsamaina. Lai to izdarītu, ir jāpārtrauc Wallbox ekspluatācija, jāuztic tās demontāža kvalificētiem elektrotehniķiem un ar Mercedes-Benz tehniskās palīdzības
dienesta starpniecību jānosūta uz remontu.
Papildus ir jāaizpilda un Wallbox ierīces sūtījumam jāpievieno dokuments “Atpakaļatdošanas kontrolsaraksts”. Gādājiet,
lai visi dokumentā norādītie dati būtu pareizi un pilnīgi un lai dokumentu būtu parakstījis gan klients, gan uzstādītājs. Pretējā
gadījumā nav iespējams samainīt Wallbox.
Dokuments “Atpakaļatdošanas kontrolsaraksts” ir pieejams tīmekļa vietnē www.yourwallbox.de, izmantojot šo saiti:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Pielikums
Tehniskie dati
Versija

A0009067408

A0009067508

Atbilstība

IEC 61851-1 / 61439-7

Elektrotīkla pieslēgums

Barošanas kabelim līdz maks. 5 x 16 mm²

Barošanas kabelim līdz maks. 3 x 16 mm²

Nominālais spriegums

230/400 V

230 V

32 A, vienfāzes vai trīsfāžu

32 A, vienfāzes

Nominālā strāva
Nominālā frekvence
Maks. uzlādes jauda
Uzlādes pieslēgums
Aizsargierīces
Vadība/pielāgošana
Augšupējs drošinātājs
Maksimālās uzlādes strāvas rūpnīcas iestatījums
Zemējuma sistēma

50 Hz
22 kW

7,2 kW

Fiksēts uzlādes kabelis, kas atbilst IEC 62196-2 2. tipam, apm 6 m
A tipa 30 mA RCCB un elektroniska līdzstrāvas noplūdes strāvas atpazīšana DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA
Iekšējā RS485 saskarne (ārējās uzlādes vadības saskarne,
nav pieejama lietotājam/uzstādītājam)
MCB, C raksturlīkne, nominālā strāva atkarīga no Wallbox barošanas kabeļa, bet ne lielāka kā 32 A
16 A

32 A
TN-S

Apkārtējās vides temperatūra ekspluatācijas laikā

no -30 līdz 50 °C

Glabāšanas temperatūra

no -30 līdz 85 °C

Gaisa mitrums, relatīvs

no 5 līdz 95 % (bez kondensācijas)

Aizsardzības klase

I

Pārsprieguma kategorija

III

Piesārņojuma pakāpe

3

Nominālais izolācijas spriegums (Ui)

4 kV

Nominālais impulsa spriegums (Uimp)

4 kV

Nominālā maksimālā izturamā strāva (Ipk)

6 kA

Nominālā īslaicīgi izturamā strāva(Icw)

5 kA

Nominālā īsslēguma nosacītā strāva (Icc)

6/10 kA (aktivizēšanas raksturlīkne C)

Nominālais dažādības koeficients (RDF)

1,0

Korpusa aizsardzības klase

IP 55

Triecienizturība

IK08

Izmērs (korpuss)

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

Maksimālais uzstādīšanas augstums

≤ 2000 m virs jūras līmeņa

Ierīces svars (neto)

apm. 8,5 kg

Ierīces svars (bruto)

apm. 10 kg

Mercedes-Benz Wallbox Home| Pielikums
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438

Rasējumi un izmēri
Mercedes-Benz Wallbox Home tiek piegādāta pilnībā samontēta un pārbaudīta. Korpusa izmēri un montāžai nepieciešamo
skrūvju urbumu attālumi ir norādīti šajos rasējumos.
Wallbox ar fiksētu uzlādes kabeli
Virspuses un sāna skats (visi izmēri milimetros)

328

438

170

Aizmugures skats (korpusa pamatne, visi izmēri milimetros)

328

227,7

193

193
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Spraudņa kontakti, 2. tips
PE
CP

PP

N

L1

L1

L3

L2/N

CP

CS

L2

PE

Direktīvas un standarti
Mercedes-Benz Wallbox Home atbilst tālāk norādītajiem standartiem
PE un aizsardzības klasēm.

PP

Vispārīgas direktīvas un likumi
Direktīva

Skaidrojums

2014/35/ES

Zemsprieguma direktīva

2014/30/ES

EMS direktīva

2011/65/ES

RoHS 2 direktīva

2012/19/ES

EEIA direktīva

ElektroG

Elektrisko un elektronisko iekārtu likums

CP

L1

L2

N

L3

Ierīces drošības standarti
Standarts

Skaidrojums

IEC 61851-1: 2017 Red. 3.0

Elektrisko transportlīdzekļu konduktīvās uzlādes sistēmas – 1. daļa: Vispārīgas prasības

IEC/TS 61439-7:2014

7. daļa: Slēgiekārtu kombinācijas noteiktiem lietojuma veidiem, piem., ūdens transportlīdzekļu piestātnēs,
kempinga laukumos, tirgus laukumos, elektrisko transportlīdzekļu uzlādes stacijās

IEC 61000-6-2:2016

Elektromagnētiskā saderība (EMS) – 6-2. daļa: Kopstandarti – traucējumnoturība industriālā vidē

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

Elektromagnētiskā saderība (EMS) – 6-3. daļa: Kopstandarti – emisijas standarts dzīvojamām vidēm, tirdzniecības un vieglās rūpniecības telpām un platībām

IEC 61000-6-7:2014

Elektromagnētiskā saderība (EMS) – 6-7. daļa: Kopstandarti – traucējumnoturības prasības iekārtām un aprīkojumam, kas paredzēti funkciju izpildei ar drošību saistītās sistēmās (funkcionālā drošība) rūpniecības zonās

IEC 61851-21-2: 2018 Red. 1.0

Elektrisko transportlīdzekļu konduktīvās uzlādes sistēmas – 21-2. daļa: EMS prasības ārējām elektrotransporta
uzlādes sistēmām

Mercedes-Benz Wallbox Home| Pielikums
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Aizsardzības klases un veidi
Aizsardzības klase/veids

Skaidrojums
Ierīce atbilst 1. IEC aizsardzības klasei.

Ierīces aizsardzības veids: pilnīga aizsardzība pret saskari, aizsardzība pret putekļiem kaitējošā daudzumā un

IP 55

vieglu ūdens strūklu no jebkura leņķa (DIN EN 60529: 2014-09)

CE marķējums un atbilstības deklarācija
Mercedes-Benz Wallbox Home ir saņēmusi CE marķējumu. Attiecīgā atbilstības deklarācija ir pieejama lejupielādei elektroniskā formātā vietnē
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf.

Glosārijs un definīcijas
Tālāk ir paskaidroti svarīgi saīsinājumi un termini, kas ir izmantoti šajā rokasgrāmatā.
Saīsinājums

Skaidrojums

Nozīme

DC

Direct Current

Līdzstrāva

DC-RCM

Direct Current Residual Current Monitor

Kontroles ierīce, kas ziņo par līdzstrāvas noplūdes strāvām

LED

Light Emitting Diode

Gaismas diode

MCB

Miniature Circuit Breaker

Automātiskais slēdzis

NHN

Normalhöhennull

Atskaites plakne augstumam virs jūras līmeņa

RCCB

Residual Current Circuit Breaker

Noplūdes strāvas slēdzis (FI slēdzis)

Preču zīmes
Visas šajā rokasgrāmatā minētās preču zīmes, tostarp tās, kuras trešās puses var aizsargāt, ir bez ierobežojumiem pakļautas
attiecīgajam spēkā esošajam preču zīmju likumam un attiecīgo reģistrēto īpašnieku īpašumtiesībām.
Visas preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi vai uzņēmumu nosaukumi, kas šeit atzīmēti kā tādi, ir vai var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Visas tiesības, kas nav šeit nepārprotami piešķirtas, ir aizsargātas.
Šajā rokasgrāmatā izmantoto preču zīmju nepārprotamas identifikācijas trūkuma dēļ nedrīkst secināt, ka tiesības uz šo nosaukumu nepieder trešajai pusei.

Intelektuālā īpašuma un autortiesības
Copyright © 2021
Versija 1.3, MB-IM_Home-2021-04-14
Visas tiesības aizsargātas.
Visa šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma un nerada ražotājam nekādus pienākumus.
Visi attēli šajā rokasgrāmatā var atšķirties no piegādātā izstrādājuma un nerada ražotājam nekādus pienākumus.
26

Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem un/vai bojājumiem, kas ir radušies šajā rokasgrāmatā sniegto datu vai nepareizas informācijas dēļ.
Šo rokasgrāmatu gan pilnībā, gan daļēji aizliegts pavairot, saglabāt elektroniskā datu nesējā vai citādi elektroniski, elektriski,
mehāniski, optiski, ķīmiski, ar fotokopiju vai audioierakstu pavairot bez nepārprotamas rakstiskas ražotāja atļaujas.

Norādījumi par utilizāciju
Lai saglabātu un aizsargātu vidi, novērstu vides piesārņojumu un uzlabotu vielu otrreizēju pārstrādi,
Eiropas Komisija ir izstrādājusi direktīvu (EEIA direktīva 2012/19/ES un EAG-VO), saskaņā ar kuru
ražotājiem ir jāpieņem atpakaļ elektriskās un elektroniskās ierīces, lai veiktu to atbilstošu utilizāciju vai
nodotu tās otrreizējai pārstrādei.
Tādēļ Eiropas Savienības robežās ierīces, kas ir apzīmētas ar šādu simbolu, nedrīkst izmest nešķirotajos sadzīves atkritumos. Lūdzu, vērsieties vietējās iestādēs, lai uzzinātu vairāk par pareizu utilizāciju.
Izejvielas var atkārtoti pārstrādāt atbilstoši to marķējumam. Nododot nolietotās ierīces atkārtotai
izmantošanai, materiālu pārstrādei vai citāda veida utilizācijai, jūs sniedzat nozīmīgu ieguldījumu mūsu
vides aizsardzībā.
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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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Pēc šīs uzstādīšanas rokasgrāmatas izdošanas ražotājs var būt veicis nelielas izstrādājuma tehniskās izmaiņas. Tādēļ ir iespējamas nelielas izmaiņas izstrādājuma
ārējā izskatā. Krāsu atšķirības, ja tādas pastāv, ir radušās drukāšanas procesā.
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