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Важни информации
Предговор
Ова упатство ја опишува механичката и електричната монтажа на Mercedes-Benz Wallbox Home. Работните чекори 
опишани во ова упатство може да ги изврши единствено квалификуван стручен персонал (механичко монтирање) 
или квалификуван подизведувач стручен во полето на електрониката (електрична монтирање) кои, поради нивната 
професионална обука, знаење и искуство, како и познавање на релевантните стандарди, ги проценуваат извршуваат 
работните чекори опишани во упатството, и ги и препознаваат потенцијалните опасности.

Варијантите на Mercedes-Benz Wallbox Home може јасно да се идентификуваат преку етикетата на производот: Овие етикети 
го содржат бројот за идентификација на производ од Mercedes-Benz (на долната страна, однадвор) како и ABL-бројот 
на модел (на внатрешна страна од пристапниот капак од електронските компоненти), но се идентични во однос на 
техничките спецификации. Во секој случај, пред монтажата, осигурете дека Вашата варијанта на модел е опишана во ова 
упатство!

Во ова упатство се опишани следните варијанти на Wallbox:

Број за идентификација на 
производ од Mercedes-Benz

АBL-број на модел

A0009067408 2W22M1
A0009067508 2W72M9

Важни напомени за ова упатство
Ова упатство ги документира чекорите и поставките потребни за монтажа, пуштање во функција и отстранување од 
употреба на Mercedes-Benz Wallbox Home, како и за отстранување на грешки за време на работењето. Затоа, за брза и 
прегледна ориентација, одредени текстуални пасуси се специјално форматирани во ова упатство. 

• Описи кои наведуваат различни еквивалентни опции (како во овој случај) се означени со графички ознаки.

• Описи кои опишуваат извршување на функција се нумерирани и со тоа се дефинира редоследот на индивидуалните 
работни чекори.

Внимателно прочитајте го ова упатство, особено во однос на сите важни напомени што се наведени во ова упатство.

Сите димензии во ова упатство се изразени во милиметри. Каде што е потребно, соодветна скала е означена за 
различни слики.

Ве молиме внимавајте во однос на тоа што сите технички информации, спецификации и карактеристики на дизајнот на 
овој производ се предмет на промена без претходна најава.

Совети за безбедност во ова упатство
Особено, мора да се следат предупредувањата и мерките на претпазливост кои се означени во ова упатство. Симболите 
го имаат следното значење:

ОПАСНОСТ!
Деловите означени со овој симбол укажуваат на електрични напони кои претставуваат ризик за екстремитетите и 
животот: Непридржувањето може да доведе до сериозни повреди и смрт. Активностите означени со овој симбол не 
смеат никако да се извршуваат.
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ВНИМАНИЕ!

Деловите означени со овој симбол укажуваат на понатамошни опасности што може да предизвикаат оштетување на 
самиот уред или на други потрошувачи на електрична енергија. Активностите означени со овој симбол мора да се 
извршат со посебно внимание.

НАПОМЕНА!

Деловите означени со овој симбол укажуваат на дополнителни важни информации и посебни карактеристики кои се 
неопходни за сигурно работење. Активностите означени со овој симбол треба да се извршуваат по потреба.

Совети за безбедност во однос на уредот
Понатамошни инструкции за безбедност и работа се дадени на етикетите на десната страна и на долната страна 
на куќиштето, како и на внатрешниот дел поставен на капакот на електрониката на Wallbox. Овие симболи го имаат 
следното значење:

ВНИМАНИЕ!
Во секој случај, пред да го отстраните капакот на куќиштето од Вашиот Wallbox, прво прочитајте го упатството за 
употреба на Mercedes-Benz Wallbox Home кое се доставува заедно со уредот.

ВНИМАНИЕ!

Ве молиме прво прочитајте го упатството за монтирање (овој документ) пред да го отстраните капакот од 
електронските компоненти во внатрешниот дел на Wallbox.

ОПАСНОСТ!

По отворањето на куќиштето, во внатрешниот дел на Wallbox е возможно да има опасни електрични напони, како и во 
составните делови што можете да ги допрете.

Општи совети за безбедност
Ве молиме обрнете внимание на следните точки:

• Внимателно прочитајте го ова упатство.

• Внимавајте на сите предупредувања.

• Следете ги сите инструкции.

• Mercedes-Benz Wallbox Home е достапен со опсег на различни спецификации кои се специфични за земјата. Ве молиме
проверете ја идентификацијата на етикетата од производот поставена долниот дел од Wallbox за да проверите дали
уредот е одобрен за монтирање и работење во Вашата земја.

• Wallbox мора да биде монтиран, поврзан и одобрен за работење според локалните регулативи и одредби од страна на
квалификуван подизведувач стручен во полето на електрониката.

• Mercedes-Benz Wallbox Home има интегриран заштитен прекинувач (FI-прекинувач, познат како RCCB, видете исто
така „Речник и дефиниции“ на страница 26) од типот А. Покрај тоа, варијантите на Wallbox опишани во ова упатство
исто така имаат интегрирано откривање на погрешно DC-електрично напојување за максимална безбедност за време
на работењето. Но, во секое време мора да се почитуваат локалните одредби, како и одредбите специфични за
земјата. Истите можеби пропишуваат RCCB со различна карактеристика на активирање (на пример тип В).

• За време на или по монтажата, мора да се обезбедат минимални растојанија од 50 cm во однос на сите страни до
Wallbox.

• Користете дополнителна опрема која е предвидена и која се продава исклучиво за уред произведен од страна на
Mercedes-Benz.
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• Не го монтирајте овој Wallbox во близина на проточна вода или водени млазови: Mercedes-Benz Wallbox Home е
заштитен од навлегување на вода според стандардот IP 55.

• Mercedes-Benz Wallbox Home не смее да се монтира во области каде постои возможност за поплава.

• Mercedes-Benz Wallbox Home не смее да се монтира во области со експлозивна атмосфера (EX-област).

• Mercedes-Benz Wallbox Home не смее да се покрива со етикети или други предмети и материјали со цел секогаш да
биде осигурена доволна циркулација на воздух.

• Во куќиштето не смее да се внесуваат течности, објекти или приклучници кои се натопени со течност.

• Имајте во предвид дека во зависност од приклученото возило и/или државните прописи, можеби ќе биде потребна
дополнителна заштита од пренапон.

• Ве молиме имајте предвид, во текот на работењето, фиксниот кабел за полнење од Mercedes-Benz Wallbox Home не
смее да се продолжува со никакви конектори, кабли со адаптер или на каков било друг начин.

• Ве молиме имајте предвид доколку се користи радиопредавател во близина на (< 20 cm) Wallbox може да доведе до
неисправности и затоа истото треба да избегнува.

• Овој уред не е предвиден да се користи од страна на лица (вклучувајќи деца) со ограничени физички, сензорни или
ментални способности или недостаток на искуство и/или знаење, освен доколку истите се надгледувани од личност
која е одговорна за нивната безбедност или има добиено инструкции за користење на уредот.

• Не е дозволено играње со уредот од страна на деца.

• Ве молиме имајте предвид дека Mercedes-Benz Wallbox Home смее да се монтира и да работи на најмногу 2000 метри
НВ (надморска височина).

Општи информации за производот
Овој Mercedes-Benz Wallbox Home ја претставува најсовремената технологија и истиот е во согласност со сите тековни 
услови за техничка безбедност, упатства и стандарди. Советите за безбедност во ова упатство се предвидени да 
обезбедат правилно и безбедно монтирање, како и последователно успешно работење на уредот. Непридржувањето кон 
или дејства спротивни на овие безбедносни информации и инструкции кои се содржат во целосните прирачници и се 
отпечатени на уредот можат да доведат до струен удар, пожар и/или тешка повреда.

Mercedes-Benz Wallbox Home мора да биде монтиран, поврзан и одобрен за работење според локалните регулативи и 
одредби од страна на квалификуван подизведувач стручен во полето на електрониката и последователно одобрен за 
работење.

Неисправностите кои ја засегаат безбедноста на луѓето, поврзаните возила или самиот уред, мора да бидат разрешени 
од страна на овластен подизведувач стручен во полето на електрониката.

Доколку дојде до неисправност на Wallbox, Ве молиме прво прочитајте ги деловите за „Откривање на грешки и 
решенија“ на страница 18. Доколку грешката или неисправноста повторно се појавува и се уште не може да се 
отстрани, Ве молиме контактирајте ја локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz.

Отстранете го од употреба Wallbox и овозможете замена од страна на квалификуван подизведувач стручен во полето на 
електрониката или контактирајте ја локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz доколку:

• куќиштето е механички оштетено,

• капакот на куќиштето е отстранет или повеќе не може да се прицврсти на куќиштето,

• станува очигледно дека повеќе не е возможна заштита од навлегување на вода и/или туѓи тела во уредот,

• постои функционално или видливо оштетување врз фиксираниот кабел за полнење,

• или Wallbox не функционира соодветно или е на каков било друг начин оштетен.
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ОПАСНОСТ!

Доколку забележите оштетување на куќиштето или на кабелот за полнење, веднаш мора да ја прекинете монтажата 
на Wallbox или веќе монтираниот Wallbox да го отстраните од употреба со помош на заштитниот прекинувач од 
Вашата домашна електрична инсталација (во понатамошниот текст MCB, исто така, видете и „Речник и дефиниции“ 
на страница 26) и со помош на интегрираниот RCCB: Во овој случај не е дозволено понатамошно користење на 
Wallbox! Заменете го Wallbox или контактирајте ја локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz!

Важни напомени за монтажа
Внимавајте на следните инструкции за монтирање на Mercedes-Benz Wallbox Home:

• Овој уред секогаш мора да биде приклучен преку заштитен проводник за заземјување од Вашето напојување со
електрична енергија. Приклучувањето преку заштитен проводник за заземјување го извршува и тестира лицето кое
ја врши монтажата. По монтирањето, промени може да изврши единствено квалификуван подизведувач стручен во
полето на електрониката.

• Секогаш почитувајте ги локалните безбедносни прописи кои важат во земјата во која работите со Wallbox.

• За правилно функционирање, напојувањето со електрична енергија за Mercedes-Benz Wallbox Home во инсталацијата
на Вашиот дом мора да биде заштитена со MCB (номинална струја во зависност од приклучокот за напојување со
електрична енергија и поставките на Wallbox, но не повеќе од 32 A) со C-карактеристика, што не е проследена со друг
потрошувач. При изборот на MCB, задолжително почитувајте ги прописи кои важат во државата.

• За целосно исклучување на Wallbox од електричната мрежа, приклучокот за напојување со електрична енергија мора
секогаш да се исклучи преку заштитниот MCB и внатрешниот RCCB.

• Проверете дали номиналниот напон и номинална струја за уредот се во согласност со спецификациите предвидени
за Вашата локална електрична мрежа и дали номиналната моќност не се надминува за време на процедурата за
полнење.

• Wallbox не треба да се монтира во области каде што има многу луѓе. Особено, треба да се избегнува монтирање во
ходници и места означени како излези во итни случаи.

• Никогаш не го монтирајте Wallbox во затворен простор. Особено, мора да се осигурите дека за полнење возилото
е паркирано на соодветно растојание од Wallbox и истото е приклучено со кабелот за полнење без затегнување на
кабелот. Растојанието помеѓу возилото и Wallbox треба да биде најмалку 50 cm, па се до околу 5 m.

• Во никој случај не правете промени во куќиштето или внатрешната инсталација на Wallbox. Непочитувањето
претставува безбедносен ризик, а во основа претставува и спротивност на условите од гаранцијата и може да ја
поништи гаранцијата со непосреден ефект.
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Претставување на производот
Варијантите на Mercedes-Benz Wallbox Home се произведени целосно во Германија и се во согласност со сите важечки 
прописи и стандарди за полнење на електрични возила во согласност со стандардот IEC 61851-1, режим 3 – прочитајте 
за тоа во делот „Директиви и стандарди“ на страница 25. Во зависност од потребите, корисникот може да избере 
помеѓу варијанти со различни излезни моќности и фиксиран кабел за полнење со приклучок за полнење од тип 2, 
предвидени за домашна или полуотворена употреба.

Со сите наши производи секогаш на прво место ја ставаме безбедноста на корисникот. Затоа, Вашиот Wallbox нуди 
интегриран RCCB прекинувач од типот А и интегрирано откривање на погрешно DC-електрично напојување, кое заедно 
со заштитните уреди од инсталацијата во Вашиот дом и заштитните уреди во Вашето возило, обезбедува ефикасна 
заштита од краток спој, струен удар и други опасности за време на работењето.

Во секојдневна примена, Wallbox е особено лесен за ракување: Повеќебојниот LED-индикатор на предната страна од 
Wallbox ги прави тековните режими лесно читливи. Доколку има дефект, можете да ја прочитате причината за одреден 
код за грешка на повеќебојниот LED-индикатор без да мора да го отворате куќиштето на Wallbox. По пуштањето во 
функција од страна на стручно лице, Mercedes-Benz Wallbox Home е подготвен за полнење во секое време, при што 
процедурата за полнење мора одделно да се дозволи со помош на прекинувачот со клуч.

Распакување и вклучени компоненти
Mercedes-Benz Wallbox Home доаѓа со различни дополнителни компоненти потребни за монтажа и правилно 
функционирање. Затоа, веднаш по распакувањето, проверете дали во испораката се вклучени следните компоненти:

Компоненти Количина Опис

Wallbox 1
Станица за полнење, која се состои од основа на куќиште со вградена единица за електроника, 
внатрешен капак за електроника и капак на куќиште

Mercedes-Benz 

WALLBOX  HHoommee
DE Sicherheitshinweise & Kurzanleitung HR Sigurnosne napomene i kratke upute

EN Safety information & Quick Start Guide PL Wskazówki bezpieczeństwa &
Skrócona instrukcja obsługi

FR Consignes de sécurité & Guide de prise
en main RO Indicaţii de siguranţă & Scurt

îndrumar

IT Avvertenze di sicurezza & brevi
istruzioni RU Указания по технике безопасности &

краткое руководство

NL Veiligheidsinstructies & verkorte hand-
leiding SK Bezpečnostné pokyny & Stručný návod

PT Indicações de segurança e Guia Rápido SI Varnostni napotki in kratka navodila

ES Indicaciones de seguridad & guía rápida CS Bezpečnostní pokyny & zkrácený návod

DK Sikkerhedsanvisninger & Kort
vejledning TR Güvenlik bilgileri ve hızlı başlangıç 

kılavuzu

FI Turvallisuusohjeet & pikaopas HU Biztonsági tudnivalók és rövid 
útmutató

NO Sikkerhetsanvisninger og
hurtigreferanse AR األمان معلومات 

عيرسلا ءدبلا ليلدو

SE Säkerhetsanvisningar och snabbguide ZH 安全信息与
快速入门指南

ET Ohutusjuhised ja lühijuhend JP 安全情報および
クイックスタートガイド

LV Drošības norādījumi un ātro uzziņu
rokasgrāmata KR 안전 정보 및

빠른 시작 설명서

LT
Saugos nurodymai ir trumpas naudojimo 
vadovas

TH �้อมู�เ�ื่อค��ม��อ��ัย��
คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ

BG Указания за безопасност и
кратко ръководство TW 安全資訊及

快速入門指南

GR Οδηγίες ασφαλείας & Συνοπτικό
εγχειρίδιο

Artikelnummer: 0301481_c

Кратко упатство 1 Кратки упатства, вклучувајќи ги советите за безбедност во отпечатена форма

Сет за монтирање 1
Завртка за монтажа во ѕид, која се состои од 1 x 4 пробивни завртки и соодветни типли, клуч за 
прекинувачот со клуч (2 парчиња), клуч за заклучување на капакот на куќиштето (1 парчиња), 

шаблон за дупчење

Доколку една или повеќе од горенаведените компоненти недостасуваат по распакувањето, Ве молиме веднаш 
контактирајте го продажното место од каде го имате купено Wallbox.

Идентификување на Вашата варијантата 
на производот

Mercedes-Benz Wallbox Home е достапен во различни варијанти, кои се 
механички и електрично оптимизирани за различни профили на примена. 

На долната страна од Wallbox е поставена етикетата за производот со специфичниот 
број за идентификација на производ од Mercedes-Benz за Wallbox. Релевантни за 
идентификација особено се ознаката за модел (A 000 906 XX XX) и вредностите 
наведени подолу за мрежниот приклучок (мрежен напон, мрежна струја, мрежна 
фреквенција).

A 000 906 74 08 / 001

IP55 IK08 3Ph ~220-240V 50Hz 32A

2W22M100001

 ~380-415V 

2018-05-30

Produced for: Mercedes-Benz AG, 
Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany

-30°C to 50°C

Produced by: ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG, 
Albert-Büttner-Straße 11, 91207 Lauf / Pegnitz, Germany
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Доколку за монтирање го отстраните капакот на куќиштето, можете да  
забележите друга етикета со информации за производот на внатрешниот дел од 
пристапниот капак на RCCB што дополнително го наведува АBL-бројот на модел. 
Во секој случај, пред монтажата, со користење на бројот за идентификација на 
производ од Mercedes-Benz или АBL-бројот на модел, Ве молиме осигурете дека 
Вашата варијанта на Wallbox модел е опишана во овој документ. Листата со 
варијанти на Wallbox опишани во овој документ, и корелациите помеѓу бројот за 
идентификација на производ од Mercedes-Benz и АBL-бројот на модел, можат да 
се најдат во табелата подолу.

Број за идентификација на 
производ од Mercedes-Benz 

АBL-број на 
модел

Мрежен 
приклучок

Варијанта

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

Фиксно поврзан кабел за полнење според IEC 62196-2, тип 2,  
приближно 6 m; излезна моќност 22 kW

A0009067508 2W72M9
230 V 50 Hz
1 x 32 A

Фиксно поврзан кабел за полнење според IEC 62196-2, тип 2,  
приближно 6 m; излезна моќност 7,2 kW

ВНИМАНИЕ!

Информациите и техничките спецификации во ова упатство се специфични за варијантите споменати во ова упатство 
и не може да се пренесат на други модели на Wallbox: Овие варијанти може да се испраќаат со конкретни упатства.
Доколку варијантата на Wallbox која е достапна за Вас не е опишана во ова упатство, Ве молиме контактирајте ја 
локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz: Во никој случај не го монтирајте Wallbox, бидејќи може да дојде до 
оштетување на истиот, да предизвика повреда и/или смрт.

Структура на Mercedes-Benz Wallbox Home
Mercedes-Benz Wallbox Home се состои од следните делови:

1 Капак на куќиште

Пластичен надворешен капак што може да се прицврсти на основниот дел од куќиштето на Wallbox преку раб за закачување 
(горен раб) и да се заклучи со помош на заклучна завртка (долен раб)

2 Капак од електронски компоненти

Внатрешен капак на електронски модул со интегриран пристапен капак за рачен пристап до RCCB (Интегриран заштитен 
прекинувач)

3 Основа на куќиште

Основа со интегриран електронски модул, фиксиран кабел за полнење со приклучок за полнење од тип 2 држач за 
приклучокот за полнење

2W220100001
2W22M100001

 2W22M1
 ~220-240V 50Hz 32A
 ~380-415V 2018-05-30

IEC 61439-7 ACSEV
IEC 61851-1

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

-30°C to 50°C, IP55 IK08

1 2 3
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Детален преглед од капакот на куќиштето

4 Пластичен раб и водичи

Пластичниот раб служи за закачување на капакот на куќиштето на основата од куќиштето. Двата пинови-водичи 
обезбедуваат точно вертикално позиционирање на капакот на куќиштето.

5 LED-зона

Во оваа зона од капакот на куќиштето се наоѓа повеќебојниот LED-индикатор.

6 Отвор за заклучување

Отворот за заклучување служи за заклучување на капакот на куќиштето за основата на куќиштето со помош на 
заклучната завртка.

Детален преглед од капакот на електронските компоненти

7 Отвор за M4-завртка за прицврстување

Преку овој отвор, капакот на електронските компоненти се прицврстува за основата на куќиштето со завртката за 
прицврстување (M4 x 10).

8 Пристапен капак за RCCB (Интегриран заштитен прекинувач)

Овој пристапен капак овозможува пристап до интегрираниот RCCB внатре во Wallbox.

9 Леќа на повеќебојниот LED-индикатор

Низ оваа леќа се прикажува повеќебојниот LED-индикатор.

Преден приказ Приказ од задната 
страна

4

5

6

Преден приказ

7

8

9
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Детален преглед од основата на куќиштето

0 Отвор од капакот на куќиштето

Во овој отвор се вметнува пластичниот раб од капакот на куќиштето 4.

q Воведници за податочни кабли

Овие воведници ги затвораат отворите за податочните водови во областа за приклучување од основата на куќиштето. 
Приклучувањето на податочни водови е возможно, на пример во случај кога имате достапна Mercedes-Benz Wallbox 
Advanced верзија. Важните напомени за приклучување погледнете ги упатството за монтирање на Mercedes-Benz Wallbox 
Advanced, кое може да се најде на следната врска: www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Воведница за напојување со електрична енергија

Оваа воведница го затвора отворот за електричното напојување во областа на поврзување во основата на куќиштето.

e RCCB (Интегриран заштитен прекинувач)

RCCB и соседните PE-клеми се користат за приклучување со приклучокот за напојување со електрична енергија.

r Отвор за кодиран ротирачки прекинувач

Овој отвор овозможува пристап до кодиран ротирачки прекинувач за поставување на максималната електрична енергија 
на полнење и активирање на режимите за поставување и тестирање (видете cтраница 21).

t Отвор за LED-индикатор

Преку овој отвор се прикажува LED-индикаторот.

y Заклучна завртка за капакот на куќиштето

Оваа заклучна завртка служи за заклучување на капакот на куќиштето. За истата завртка во испораката е вклучен и 
соодветен клуч.

u Отвори за монтирање

Основата на куќиштето се фиксира во позиција со закачување на овие два отвори во завртките за монтирање.

i Водич за кабел

Овој водич за кабел е предвиден за кабел за напојување со електрична енергија поставен над површината на ѕидот.

o Отвори за зашрафување 

Овие отвори служат за фиксирање на основата на куќиштето со две завртки која претходно била закачена на отворите за 
монтирање u.

Приказ од задната 
страна

Преден приказ

o

w

e

u

i
t

y

r

0

q
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Подготовка, монтирање и пуштање 
во функција
Општи прописи за локацијата на монтажа
Mercedes-Benz Wallbox Home претставува електротехнички уред и затоа е предмет на специфични одредби за внатрешна 
и надворешна монтажа. При изборот на локацијата на монтажа, мора да ги земете предвид следните точки:

• Внимавајте на сите локални прописи за електрични инсталации, на пример за заштита од пожари и за спречување несреќи.

• Wallbox мора да биде монтиран на место каде ќе биде достапен за сите овластени лица.

• Покрај тоа, мора да се обезбеди простор за паркирање пред Wallbox, така што 
приклучницата за полнење на возилото лесно може да се достигне со фиксираниот 
кабел за полнење на Wallbox.

• Препорачаната висина за монтирање изнесува од 120 до 140 cm од подот до долниот 
раб на куќиштето: Оваа препорака исто така може да се менува погоре или подолу 
во зависност од локалните услови. На локацијата за монтирање мора да се обезбеди 
доволна циркулација на воздух, така што Wallbox ќе може да се лади во текот на 
процесот на полнење: Секогаш почитувајте ги дозволените температури за работење 
(видете „Технички податоци“ на страница 23).

• За безбедно работење на Wallbox, мора да има најмалку 50 cm растојание околу куќиштето. 

• Површината за монтирање мора да биде рамна за да овозможи доволно цврстина за 
монтирање на Wallbox.

• Потребната површина за монтирање на Mercedes-Benz Wallbox Home изнесува најмалку 
440 x 330 mm (В x Ш). Основата на куќиштето на Wallbox мора да лежи со целата 
површина на површината за монтирање. 

• Во основа, Mercedes-Benz Wallbox Home е дизајниран за работење при високи температури во рамки на околината. 
Во секој случај, сепак, мора да се осигури дека максималната дозволена температура за работење не е надмината со 
помош на надворешни влијанија, како директна сончева светлина или слично.

• Wallbox ги задоволува барањата за надворешна монтажа. Со цел да се минимизираат ефектите од атмосферските 
влијанија, се препорачува Wallbox да се монтира на отворен простор. 

Одредби за напојување со електрична енергија
Секогаш мора да се земат предвид следните одредби за електричното приклучување на Mercedes-Benz Wallbox Home:

• Се применуваат сите услови за монтажа на нисконапонски електрични инсталации според IEC 60364-1 и IEC 60364-5-52.

• Моделот A0009067408 е предвиден за приклучување и работа со номинален напон од 230 V (фаза-нула, 1-фазно) 
или 400 V (фаза-фаза, 3-фазно) и 50 Hz. Варијантата на Wallbox, A0009067508 е предвидена за приклучување и 
работа со номинален напон од 230 V (фаза нула, 1 фаза) и 50 Hz.

• Според HD 60364-7-722: 2012 на локацијата за монтирање мора да биде достапна соодветно димензионирана врска 
со електрична мрежа: Овој приклучок мора да биде обезбеден исклучиво за Wallbox и истиот не смее да снабдува 
други електрични потрошувачи.

• Доколку е потребно, мора да се монтира посебен довод за напојување со електрична енергија, кој ќе биде наменет 
исклучиво за приклучување на Wallbox, и ќе биде во согласност со општите одредби за ожичување и инфраструктура 
на изградба. 

мин. 50 cm

120 до  
140 cm
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• Во зависност од саканата номинална моќност, монтажата на Wallbox мора да биде регистрирана или одобрена од 
страна на локалниот оператор на електричната мрежа, пред истиот да се пушти во функција. Ве молиме разгледајте ги 
одредбите на локалниот операторот за електричната мрежа.

• Димензиите на кабелот мора да се прилагодат според саканата номинална моќност, 
како и другите аспекти (како што се должина на кабел, материјал на проводник, типот 
поврзување на кабел итн.). Клемите за поврзување во Wallbox се предвидени за 
димензии од 1,5 mm2 до 16 mm2.

• Кабелот за напојување со електрична енергија може да се постави под или над 
површината на ѕидот. За поставување на кабелот за напојување со електрична 
енергија над површината на ѕидот, куќиштето на основата има водич за кабел, преку 
кој се води кабелот во областа за приклучување.

• Напојувањето со електрична енергија за Wallbox мора секогаш да биде заштитено 
со сопствениот MCB (номинална струја во зависност од напојувањето со електрична 
енергија и поставките на Wallbox, но максимално 32 A). При изборот на MCB, 
задолжително почитувајте ги прописи кои важат во државата.

• Доколку сакате да го отстраните од употреба Wallbox, поставете го MCB-прекинувачот од Вашата домашна електрична 
инсталација, како и интегрираниот RCCB-прекинувач во позиција 0 (Off/Исклучено).

• Во секој случај, осигурете дека се следат инструкциите за монтажа наведени во ова упатство. Непридржување или 
непочитување може да доведе до сериозни повреди, па дури и смрт од струен удар. Дополнително, правилното 
функционирање на Wallbox не може да се гарантира во случај на прекршување на горенаведените важни напомени.

НАПОМЕНА!
За да се постигне максимална излезна моќност на Wallbox, кабелот за напојување со електрична енергија на Wallbox 
треба да има димензии и да е поставен за 32 А. Дополнително, поставката за максимална струја за полнење (видете 
„Режими на поставување и тестирање“ на страница 15) мора да биде поставена на 32 А. Фабричките поставки за 
максималната струја на полнење за варијантата на моделот A0009067408 изнесува 16 A, додека за варијантата на 
моделот A0009067508 изнесува 32 A.

НАПОМЕНА!

Во одредени земји, горенаведените услови се разликуваат од предусловите за приклучување кон локалната електрична 
мрежа. Во овој случај, Wallbox мора да биде приклучен во согласност со соодветниот тип на приклучување кон главното 
напојување со електрична енергија предвидено во земјата каде се врши монтирање. Преглед со шеми за приклучување 
кон главното напојување со електрична енергија специфични за земјата каде се врши монтирање можете да најдете на 
cтраница 28 во ова упатство или на веб-страницата www.yourwallbox.de преку следната врска:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Механичко и електрично монтирање
Откако ќе ја одредите локацијата на монтажа за Wallbox, можете да започнете со механичкото монтирање. За монтажата 
ќе Ви требаат следните компоненти:

• Дупчалка или батериска дупчалка (не е вклучено во испораката)

• Бургија со Ø 8 mm соодветната за материјалот на ѕидот во кој ќе се дупчи (не е вклучено во испораката)

• Шаблон за дупчење за варијантите на Wallbox, опишани во упатството (вклучено во испораката)

• Шрафцигер со торкс-врв (TX20, TX30) (не е вклучено во испораката)

• VDE-рамен шрафцигер (дебелина на врв и должина шрафцигер: 0,5 x 2,5 mm, 80 mm препорачано) (не е вклучено во 
испораката)

• Алатка за сечење на гумената воведница во која треба да се вметне кабелот за електрично напојување (не е вклучено 
во испораката)

• Четири 6 x 60 пробивни завртки за фиксирање на основата на куќиштето (вклучено во испораката)
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• Доколку е потребно: Типли соодветни за материјалот на ѕидот во кој ќе се дупчи (вклучено во испораката: пластични 
типли 8 x 40)

• Доколку е потребно, либела (не е вклучено во испораката)

ОПАСНОСТ!

Секогаш следете ги 5-те безбедносни правила при монтирање на електричен уред:
1. Исклучете ги сите напонски извори
2. Осигурете дека нема да дојде до повторно вклучување
3. Утврдите дека нема никаков напон
4. Заземјете и заштитете од краток спој
5. Покријте или ограничете го пристапот до соседните делови кои се под напон
Секогаш, пред да започнете со монтажа, деактивирајте го MCB прекинувачот во домашната електрична инсталација, 
како и интегрираниот RCCB. Исто така, осигурете дека MCB и RCCB не можат да се вклучат повторно за време на 
монтирањето. Во спротивно, постои ризик од сериозни повреди, па дури и смрт од струен удар!

Постапете на следниот начин за да го монтирате Wallbox:

1. Осигурете дека на саканата позиција за монтажа е присутен кабел за напојување со електрична енергија со доволни 
димензии. Во спротивно, треба да се постави специјален кабел за напојување со електрична енергија.

2. Поставете ја шемата за дупчење вертикално на избраната површината 
за монтирање: Доколку е потребно користете либела. Нацртајте ги 
дупките за дупчење со помош на шаблонот.

3. Според означеното, издупчете ги дупките за монтажа (Ø 8 mm). 
Зависно од површината за монтирање, поставете ги обезбедените 
типлите за завртките за прицврстување.

4. Користете го шрафцигерот TX30 за да навртите две од четирите 
испорачани 6 x 60 пробивни завртки на растојание од 4 mm од ѕидот 
во двете горни дупки.

5. Поставете го Wallbox на работна површина и отворете ја заклучната 
завртка во долниот раб од основата на куќиштето користејќи го 
дадениот клуч за отклучување на капакот. Потоа, подигнете го капакот 
нагоре и отстранете го истиот. 
 
Забелешка: Заштитете го капакот на куќиштето од гребење и други 
надворешни оштетувања. Отстранете ја заштитната фолија од капакот 
единствено како завршен чекор пред да се комплетира монтирањето.
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6. Во горниот дел од Wallbox, користејќи го шрафцигерот TX20, 
разлабавете ја M4 завртката која го прицврстува внатрешниот капак од 
електронските компоненти и отстранете го истиот. Чувајте ја завртката 
на сигурно место.

7. Исечете ја мембраната од најголемата воведница w: Преку 
направениот отвор, вметнете го кабелот за напојување со електрична 
енергија. 
 
Забелешка: Двата помали отвори запечатени со воведници q се 
потребни за поврзување на надворешен контролен модул за полнење, на 
пример преку Mercedes-Benz Wallbox Advanced.  Важните напомени за 
приклучување погледнете ги упатството за монтирање на Mercedes-Benz 
Wallbox Advanced, кое може да се најде на следната врска: 
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Закачете ја основата од куќиштето на Wallbox во позицијата за 
монтирање. Има два интегрирани отвори за завртки u во горниот дел 
на задниот дел од основата на куќиштето кои треба да се порамнат врз 
завртките монтирани во чекор 4. Mercedes-Benz Wallbox Home сега е 
однапред фиксиран во позицијата за монтирање.

9. Со користење на шрафцигерот TX30, фиксирајте ја основата на 
куќиштето во место со вметнување на двете останати обезбедени 
пробивни завртки преку двата отвори o во долниот дел од основата на 
куќиштето во поставените типли спомнати во чекор 3. Mercedes-Benz 
Wallbox Home е сега цврсто монтиран на површината за монтажа.

10. Доколку користете кабел за напојување со флексибилни спроводници, 
осигурете дека неизолираните краеви (се препорачува 12 mm) 
се опремени со завршни приклучоци. Олабавете ги клемите за 
поврзување на интегрираниот RCCB, вметнете ги краевите во 
соодветната клема и навртувајте го приклучокот за електрична енергија 
со вртежен момент од 2,5 до 3 Nm. Редоследот за поврзување е 
прикажан на следниот дијаграм и табела. 
При прицврстување на клемата L1, секогаш внимавајте на правилната 
положба на фабрички поставениот проводник! 
Активирајте го механизмот на пружина од РЕ-клемата и прицврстете 
го заштитниот проводник на приклучокот за напојување со електрична 
енергија.
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Кабелот за напојување со електрична енергија кај 3-фазната варијанта A0009067408 мора да биде приклучен на 
следниот начин:

Ознака Боја на проводник Кодирање на поврзување

1-фазен проводник за довод на струја Кафеава боја 5 (L1)

2-фазен проводник за довод на струја Црна боја 3 (L2)

3-фазен проводник за довод на струја Сива боја 1 (L3)

Неутрален проводник Сина боја N

Заштитно заземјување Зелено-жолта боја PE

Кабелот за напојување со електрична енергија кај 1-фазната варијанта A0009067508 мора да биде приклучен на 
следниот начин:

Ознака Боја на проводник Кодирање на поврзување

Проводник за довод на струја Кафеава боја 5 (L1)

Неутрален проводник Сина боја N

Заштитно заземјување Зелено-жолта боја PE

ОПАСНОСТ!

Внимавајте на тоа дека електрониката во Вашиот Wallbox ќе се оштети доколку примените напон поголем од 250 V 
помеѓу проводникот за довод на струја L1 и неутралниот проводник.

НАПОМЕНА!

Доколку сакате, 3-фазната варијанта A0009067408, исто така може да се приклучи и да работи во монофазен режим 
преку клемата 2 (L1): Меѓутоа, во овој случај, номиналната моќност која е наведена за Wallbox нема да може да се 
постигне.
Во случај на неурамнотежено оптоварување на мрежата за напојување, Ве молиме придржувајте се до локалните 
технички услови за приклучување. Mercedes-Benz Wallbox Home е опремен со функција за следење на симетрија, 
која може да се активира преку кодираниот ротирачки прекинувач. За повеќе информации, видете го делот „Режими 
на поставување и тестирање“ на страница 15.

НАПОМЕНА!

Во одредени земји, условите во ова упатство се разликуваат од предусловите за приклучување кон локалната електрична 
мрежа. Во овој случај, Wallbox мора да биде приклучен во согласност со соодветниот тип на приклучување кон главното 
напојување со електрична енергија предвидено во земјата каде се врши монтирање. Преглед со шеми за приклучување 
кон главното напојување со електрична енергија специфични за земјата каде се врши монтирање можете да најдете на 
cтраница 28 во ова упатство или на веб-страницата www.yourwallbox.de преку следната врска: 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

PEL1L2L3 N
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НАПОМЕНА!

Mercedes-Benz Wallbox Home е фабрички поставен на максимална струја за полнење од 16 А (варијанта 
A0009067408) или на 32 A (варијанта A0009067508). Доколку струјата за полнење достапна преку електричната 
инсталацијата во Вашиот дом или кабелот за напојување со електрична енергија се разликува од овие поставки, 
морате соодветно да ја прилагодите поставката на струјата за полнење во Wallbox пред повторно да го монтирате 
капакот од електронските компоненти, и дури потоа да го активирате Wallbox: Овој процес е опишан во делот 
„Режими на поставување и тестирање“ на страница 15.
Ве молиме имајте предвид дека номиналната струја наведена на етикетата од производот и струјата конфигурирана 
во фирмверот, во никој случај не смее да се надмине.

11. Вратете го назад капакот од електронските компоненти внатре во 
куќиштето и зашрафете со соодветната M4 x 10 завртка.

12. Закачете го капакот на куќиштето на горниот раб од основата на 
куќиштето и заклучете со испорачаниот клуч за заклучување. 
 
Забелешка: Пред да го вратите назад капакот на куќиштето, прво 
мора електрично да го ставите во функција Mercedes-Benz Wallbox 
Home – прочитајте го следниот дел за информации во однос на 
истото.

Пуштање во функција
По механичкото монтирање и електричното приклучување, морате да го проверите правилното функционирање на 
Mercedes-Benz Wallbox Home во однос на работењето и да ги отстраните сите грешки.

Постапете на следниот начин за го поставите во функција Mercedes-Benz Wallbox Home:

1. Вклучете го MCB од Вашата домашна електрична инсталација.
2. Отворете го пристапниот капак 8 од внатрешните електронски и дополнително вклучете го внатрешниот RCCB 

(Wallbox е поврзан кон електричната мрежа).
Кога Wallbox ќе се поврзе со електричната мрежа, истиот започнува процес на стартување: Ова вклучува тестирање на 
внатрешните електронски компоненти за да се обезбеди правилна функционалност. 

Овој процес е укажан од LED-индикаторот на предната страна од Mercedes-Benz Wallbox Home, и тоа на следниот начин. 

LED-индикатор Опис

LED-индикаторот светнува еднаш во бела боја...

...а потоа пулсира во сина боја.

Возилото сега може да се поврзе за полнење. Започнувањето или завршувањето на процедурата за полнење е детално 
опишана во приложените кратки упатства, како и во целосното упатство за употреба на Mercedes-Benz Wallbox Home: 
Целосното упатство за употреба можете да го преземете преку веб-страницата  
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/.  
Ве молиме исто така разгледајте го упатството за употреба на возилото што треба да се наполни со Wallbox.
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Откако Mercedes-Benz Wallbox Home ќе биде правилно пуштен во функција, вратете го назад капакот на куќиштето и 
заклучете во позиција: Овој процес е опишан претходно во чекор 12.

НАПОМЕНА!
За финализирање на пуштањето во функција, треба да се провери поставката за максималната струја од 
напојувањето со електрична енергија во Wallbox, и доколку е потребно, да се прилагоди со помош на кодираниот 
ротирачки прекинувач. Со цел да извршите финална проверка функционирањето на Wallbox, во режим на 
тестирање мора да се провери функционирањето на контакторот во Wallbox. Режимот на тестирање е опишан во 
следниот дел.

Режими на поставување и тестирање
Доколку не е достапно возило за време на пуштањето во функција и во понатамошното работење, функционирањето на 
Mercedes-Benz Wallbox Home (контактор, активирање на CP и на RCD) можете да го проверите во режим на тестирање. 
Освен тоа, можете да ги промените фабричките поставки за максимална струја на полнење на Mercedes-Benz Wallbox 
Home во режим на поставка со користење на кодираниот ротирачки прекинувач, доколку струјата на полнење која е 
достапна преку инсталација во Вашиот дом се разликува од однапред поставената поставка. Сепак, номиналната струја 
наведена на етикетата на производот никогаш не смее да се надмине.

Електронскиот модул на Mercedes-Benz Wallbox Home 
обезбедува пристап до кодираниот ротирачки прекинувач 
преку отворот на левата страна, кој е фабрички однапред 
поставен на позиција 0.

За режимот на тестирање и поставка, со помош на рамниот 
шрафцигер VDE (0,5 x 2,5 mm), можете да го поставите 
кодираниот ротирачки прекинувач на една од вредностите 
укажани околу отворот на капакот. Објаснување за 
вредностите можете да најдете во делот „Поставки за 
кодираниот ротирачки прекинувач“ на страница 17.

За да извршите прилагодувања користејќи го кодираниот 
ротирачки прекинувач, мора да го отстраните капакот на 
куќиштето од Wallbox и да го отстраните или замените 
внатрешниот капак од електронските компоненти, во 
зависност од соодветниот работен чекор, (видете ги чекорите 
5 и 6 од cтраница 11 во делот „Механичко и електрично 
монтирање“). 

ОПАСНОСТ!

По отстранувањето на капакот од електронските компоненти, во внатрешниот дел на Wallbox е возможно да има 
опасни електрични напони, како и во составните делови што можете да ги допрете. СЕКОГАШ исклучете го MCB од 
Вашата домашна електрична инсталација, како и внатрешниот RCCB во Wallbox, пред да продолжите во режим на 
поставка и тестирање.
Секогаш следете ги 5-те безбедносни правила при монтирање на електричен уред:
1. Исклучете ги сите напонски извори
2. Осигурете дека нема да дојде до повторно вклучување
3. Утврдите дека нема никаков напон
4. Заземјете и заштитете од краток спој
5. Покријте или ограничете го пристапот до соседните делови кои се под напон
Во спротивно, постои ризик од сериозни повреди, па дури и смрт од струен удар!
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Режим на тестирање

Постапете на следниот начин за да го проверите функционирањето на Mercedes-Benz Wallbox Home во режим на 
тестирање:

Работен чекор Статус на LED-индикаторот

1. Исклучете го напојувањето со електрична енергија кон Wallbox преку заштитниот 
MCB, како и преку внатрешниот RCCB.

2. Отстранете го внатрешниот капак од електронските компоненти. Поставете го 
кодираниот ротирачки прекинувач во позиција Е (видете ја табелата на cтраница 17).

3. Поставете го внатрешниот капак од електронските компоненти. Вклучете го 
напојување со електрична енергија кон Wallbox преку внатрешниот RCCB и 
заштитниот MCB. 

4. Wallbox сега ќе се стартува во режим на тестирање. Јачината на струјата е 
ограничена на 6 А во режим на тестирање. 

5. Wallbox најпрво ќе изврши автоматско самотестирање.

• Доколку се појави грешка при самотестирањето, LED-индикаторот ќе прикаже 
код за грешка F2: Ве молиме прочитајте го описот на cтраница 19.

• Доколку самотестирањето не прикаже код за грешка, продолжете со чекор 6.

ОПАСНОСТ!

Во режим на тестирање, во контактите за полнење на Wallbox се присутни опасни електрични напони, кои 
претставуваат ризик за екстремитетите и животот: Никогаш не ги допирајте овие контакти и со особена 
внимателност продолжете ги следните постапки. Во спротивно, постои ризик од сериозни повреди, па дури 
и смрт од струен удар!

Работен чекор Статус на LED-индикаторот

6. Во режим на тестирање, можете да ги измерите напоните кај приклучокот за 
полнење во времетраење од 120 секунди (видете „Редоследот за поврзување на 
контакти од тип 2“ на страница 25). Покрај тоа, возможно е да се измери сигналот 
на CP-контактот (фреквенција и работен циклус, мерење во однос на PE). Кога ќе 
истечат 120-те секунди, функцијата за полнење се оневозможува и се активира 
интегрираниот RCCB.

 

7. За да излезете од режимот на тестирање, исклучете го напојување со електрична 
енергија кон Wallbox со помош на заштитниот MCB, и поставете го RCCB во  
позиција на 0. 

8. Отстранете го внатрешниот капак од електронските компоненти. Поставете го 
кодираниот ротирачки прекинувач во позиција 0 или F (фабричка поставка за 
нормална процедура за полнење) или во друга позиција доколку сакате да го 
користите Wallbox со струја за полнење различна од фабричките поставки (видете ја 
табелата на следната страница).

9. Поставете го внатрешниот капак од електронските компоненти. Поставете го RCCB во 
позиција I. Поставете и заклучете го капакот на куќиштето. 

10. Вклучете го напојувањето со електрична енергија кон Wallbox со помош на 
заштитниот MCB Вашата домашна електрична инсталација. 

11. За време на стартувањето, Wallbox ќе ја вчита поставката на кодираниот ротирачки 
прекинувач, а потоа ќе продолжи со работење со поставената струја на полнење.

120 секунди
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Режим за поставка

Постапете на следниот начин за да ја промените поставката за максималната струја на полнење за Вашиот Mercedes-Benz 
Wallbox Home во режим на поставка:

Работен чекор Статус на LED-индикаторот

1. Исклучете го напојувањето со електрична енергија кон Wallbox преку заштитниот 
MCB, како и преку внатрешниот RCCB. 

2. Отстранете го внатрешниот капак од електронските компоненти. Изберете ја 
саканата струја на струја со поставување на кодираниот ротирачки прекинувач во 
соодветната позиција (видете ја табелата на следната страница).

3. Поставете го внатрешниот капак од електронските компоненти. Поставете го RCCB во 
позиција I. Поставете и заклучете го капакот на куќиштето.

4. Вклучете го напојувањето со електрична енергија кон Wallbox со помош на 
заштитниот MCB Вашата домашна електрична инсталација. 

5. За време на стартувањето, Wallbox ќе ја вчита поставката на кодираниот ротирачки 
прекинувач, а потоа ќе продолжи со работење со поставената струја на полнење.

Поставки за кодираниот ротирачки прекинувач

Следните поставки можат да се изберат со помош на кодираниот ротирачки прекинувач:

Позиција Опис на функцијата Објаснување
0 Нормално работење Фабричка поставка

1

Поставување на максимална струја  
на полнење

  8 A

2 10 А

3 13 А

4 16 А

5 20 А

6 20 A со откривање на неурамнотеженост од 16 А

7 30 A

8 30 A со откривање на неурамнотеженост од 16 А

9 30 A со откривање на неурамнотеженост од 20 А

A 32 A

B 32 A со откривање на неурамнотеженост од 16 А

C 32 A со откривање на неурамнотеженост од 20 А

D нема функција -

Е Режим на тестирање
Мерење на напонот (затворен контактор), како и возможната комуникација (CP) кај контактите за 
полнење со цел да се тестира функционалноста без возило

F Нормално работење Фабричка поставка
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Откривање на грешки и решенија
Доколку се појави неисправност за време на работењето на Mercedes-Benz Wallbox Home, истата ќе биде укажана со 
повеќебојниот LED-индикатор кој се наоѓа во долниот дел од капакот на куќиштето. LED-индикаторот може да...

...трепка во различни бои

...трепка и пулсира во различни бои

Во следното поглавје се опишува како да препознаете состојби на грешка и неисправност, како и што треба да 
направите за да ја разрешите истите.

Неисправности при работење и решенија
За безбедно работење, Mercedes-Benz Wallbox Home мора да биде заштитен со MCB во Вашата домашна електрична 
инсталација, како и со интегрираниот RCCB. Со цел да преземете соодветни мерки во случај на грешка и да го 
обновите работењето, најпрво треба јасно да го идентификувате типот на неисправност. Може да настанат следните 
неисправности:

Неисправност Возможна причина Предложено решение

LED-индикаторот не 
функционира.

Нема напојување со 
електрична енергија до 
Wallbox.

Напојувањето со електрична енергија е прекинато: Проверете го заштитниот MCB и внатрешниот 
RCCB и вклучете повторно доколку е потребно. Доколку грешката повторно се појави или се 
повторува, контактирајте ја локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz.

Wallbox не е приклучен 
според соодветниот тип  
на поврзување со главното 
напојување со електрична 
енергија предвидено во 
земјата за каде се врши 
монтирањето.

Проверете ја шемата за поврзување кон главното напојување со електрична енергија за Вашиот 
Wallbox користејќи го прегледот од шеми за поврзување кон главното напојување со електрична 
енергија специфични за Вашата земја кој е наоѓа на cтраница 28 во ова упатство или на веб-
страницата www.yourwallbox.de преку следната врска:  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
Доколку е потребно, променете ја шемата за поврзување кон главното напојување со електрична 
енергија според овој преглед.

Постои внатрешна грешка  
во Wallbox.

Wallbox мора да се замени. Во овој случај, контактирајте ја локалната техничка поддршка од 
Mercedes-Benz.

Електричното возило не 
е препознаено.

Кабелот за полнење не 
е правилно вметнат во 
возилото.

Отстранете го приклучокот за полнење од возилото и повторно вметнете го истиот: Доколку 
грешката и понатаму се појавува, проверете го кабелот за полнење за оштетување и контактирајте 
ја локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz.

LED-индикаторот покажува 
известување за грешка.

Mercedes-Benz Wallbox 
Home препознава грешка.

За повеќе информации во однос на пораките за грешки, разгледајте го следниот дел. Ве молиме 
одново започнете ја процедурата за полнење: Доколку грешката повторно се појави или се 
повторува, отстранете го од употреба Wallbox (видете „Исклучување и повторно вклучување 
на производот“ на страница 22) и исклучете го заштитниот MCB. Контактирајте ја локалната 
техничка поддршка од Mercedes-Benz.

НАПОМЕНА!
Доколку има дефект во напојувањето електрична енергија, Ве молиме отстранете го од употреба Wallbox, 
(видете „Исклучување и повторно вклучување на производот“ на страница 22) и исклучете го заштитниот MCB. 
Контактирајте ја локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz или Вашиот снабдувач со електрична енергија.

Кодови за грешка и решенија
За да се претстават различните состојби на грешка, повеќебојниот LED-индикатор трепка во специфична и повторлива 
шема. Корелациите помеѓу визуелниот приказ и грешките можете да ги најдете во следната листа:
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Индикатор Опис

Грешка F1: Не се отвора главниот контактор во Wallbox.LED-индикаторот светнува еднаш во црвена 
боја, а потоа четири пати во зелена боја.

Решение: Wallbox го исклучува RCCB кој се наоѓа во Wallbox по изминати 20 секунди откако ќе се открие грешката. 
Вклучете го напојувањето со електрична енергија преку RCCB кој се наоѓа во Wallbox (видете „Проверка на внатрешниот 
RCCB“ на страница 21). 

Доколку грешката се повторува, се има случено внатрешна неисправност и Wallbox мора да се замени. Исклучете го 
Wallbox (видете „Исклучување и повторно вклучување на производот“ на страница 22) и контактирајте ја Вашата 
локална техничка поддршка од Mercedes-Benz.

Индикатор Опис

Грешка F2: Wallbox забележал внатрешна грешка.LED-индикаторот светнува еднаш во црвена 
боја, а потоа три пати во зелена боја и на крај 
еднаш во сина боја.

Решение: За таа цел, исклучете и повторно вклучете го напојување со електрична енергија. Доколку грешката се 
повторува, се има случено внатрешна неисправност и Wallbox мора да се замени. Исклучете го Wallbox (видете 
„Исклучување и повторно вклучување на производот“ на страница 22) и контактирајте ја Вашата локална техничка 
поддршка од Mercedes-Benz.

Индикатор Опис

Грешка F3: Внатрешниот модул за откривање грешка во DC-струја, 
откри погрешно напојување со DC-струја.LED-индикаторот светнува еднаш во црвена 

боја, а потоа два пати наизменично светнува 
во зелена и сина боја.

Решение: Доколку грешката се случи за прв пат, процедурата за полнење се прекинува 30 секунди, а потоа автоматски 
се престартува. Доколку грешката веднаш повторно се случи, процедурата за полнење на крај ќе се прекине: Полнењето 
единствено е возможно по исклучување на возилото од Wallbox. 

Доколку грешката се повторува, можеби се има јавено неисправност во системот на полнење на возилото или да треба да 
се провери Wallbox. Не го полните возилото и веднаш контактирајте ја локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz. 
Исто така, почитувајте ги важните напомени во упатството за користење на возилото.

Индикатор Опис

Грешка F4: Wallbox забележал внатрешна грешка.LED-индикаторот светнува еднаш во црвена 
боја, а потоа еднаш во зелена боја и на крај 
три пати во сина боја.

Решение: За таа цел, исклучете и повторно вклучете го напојување со електрична енергија. Доколку грешката се 
повторува, се има случено внатрешна неисправност и Wallbox мора да се замени. Исклучете го Wallbox (видете 
„Исклучување и повторно вклучување на производот“ на страница 22) и контактирајте ја Вашата локална техничка 
поддршка од Mercedes-Benz.
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Индикатор Опис

Грешка F7: За возилото е потребна процедура за полнење со 
вентилација.LED-индикаторот светнува еднаш во црвена 

боја, а потоа два пати во сина боја.

Решение: Wallbox автоматски одново ја активира процедурата за полнење на секои изминати 60 секунди. Доколку 
грешката се повторува, контактирајте ја локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz. Возилата за кои е потребна 
вентилација за време на полнењето, истата не е можна со Mercedes-Benz Wallbox Home.  

Индикатор Опис

Грешка F8: Откриен е краток спој помеѓу пилотскиот контакт CP 
и заштитното заземјување PE или интерфејсот за комуникација на 
возилото е дефектен.LED-индикаторот светнува еднаш во црвена 

боја, а потоа два пати во зелена боја.

Решение: Wallbox автоматски одново ја активира процедурата за полнење на секои изминати 60 секунди. Доколку 
грешката се повторува, проверете го кабелот за полнење за надворешно оштетување. Доколку кабелот не е оштетен, 
проверете го возилото и Wallbox: Ве молиме контактирајте ја локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz. 

Индикатор Опис

Грешка F9: Модулот за следење на струјата откри дека струјата на 
полнење ја надминува поставената максимална струја.LED-индикаторот светнува еднаш во црвена 

боја, а потоа три пати во зелена боја и на крај 
еднаш во жолта боја.

Решение: Wallbox автоматски одново ја активира процедурата за полнење на секои изминати 60 секунди. Доколку грешката 
се повторува, мора да се провери возилото и Wallbox: Контактирајте ја локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz. 

Индикатор Опис

Грешка F10: Уредот за следење на температурата забележал 
температура над 80 °C Целзиусови во внатрешноста на куќиштето.

LED-индикаторот светнува еднаш во црвена 
боја, два пати во зелена боја, а потоа два пати 
во жолта боја.

Решение: Уредот за следење на температурата ја прекинува процедурата за полнење.

• Процедурата за полнење се престартува по 10 минути откако температурата во внатрешноста на куќиштето ќе падне 
под 70 °C Целзиусови.

• Процедурата за полнење се престартува веднаш откако температурата во внатрешноста на куќиштето ќе падне под 
60 °C Целзиусови. 

Доколку грешката повторно се појави или се повторува, мора да се обезбеди подобро разладување за Wallbox и/или 
истиот треба да се постави под сенка на местото предвидено за монтирање. Доколку грешката се повторува, Wallbox мора 
да се провери и да се замени доколку е потребно: Контактирајте ја локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz. 

Индикатор Опис

Грешка F11: Не се затвора главниот контактор во Wallbox.LED-индикаторот светнува еднаш во црвена 
боја, а потоа еднаш во зелена боја и на крај 
три пати во жолта боја.
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Решение: Wallbox автоматски одново ја активира процедурата за полнење на секои изминати 60 секунди. Доколку 
грешката се појави по втор пат, процедурата за полнење се престартува по 10 минути. Доколку грешката сè уште се 
повторува, се има случено внатрешна неисправност и Wallbox мора да се замени: Отстранете го од употреба Wallbox 
(видете „Исклучување и повторно вклучување на производот“ на страница 22) и исклучете го заштитниот MCB. 
Контактирајте ја локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz. 

Индикатор Опис

Грешка F15: Уредот за следење на струјата забележал надминување 
на конфигурираното максималното неурамнотежено оптоварување и 
ја намалил максималната струја на полнење.LED-индикаторот пулсира во зелена боја и 

светнува еднаш во сина боја.

Решение: Процедурата за полнење може да продолжи, но излезната моќност ќе биде намалена. Доколку грешката се 
повторува, можеби се има јавено неисправност во системот на полнење на возилото или мора да се провери поставката 
за максималното неурамнотежено оптоварување. Контактирајте ја локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz. Исто 
така, почитувајте ги важните напомени во прирачникот за користење на возилото. 

Индикатор Опис

Грешка F16: Прекинат е преносот на податоци кон интегрираниот 
уред за следење на струјата. Максималната струја на полнење е 
ограничена на 10 A додека трае грешката.LED-индикаторот пулсира во зелена боја и 

светнува еднаш во црвена боја.

Решение: Процедурата за полнење може да продолжи, но излезната моќност ќе биде намалена. Доколку оваа грешка 
повторно се појави или се повторува, се има случено внатрешна неисправност и Wallbox мора да се замени: Отстранете 
го од употреба Wallbox (видете „Исклучување и повторно вклучување на производот“ на страница 22) и исклучете го 
заштитниот MCB. Контактирајте ја локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz. 

Индикатор Опис

Грешка F17: Уредот за следење на температурата забележал 
температура над 60 °C Целзиусови во внатрешноста на куќиштето. 
Максималната струја на полнење е ограничена на 6 А.

LED-индикаторот пулсира во зелена боја и 
светнува еднаш во црвена боја.

Решение: Процедурата за полнење може да продолжи, но излезната моќност ќе биде намалена. Доколку грешката 
повторно се појави или се повторува, мора да се обезбеди подобро разладување за Wallbox и/или истиот треба да се 
постави под сенка на местото предвидено за монтирање. Доколку грешката се повторува, Wallbox мора да се провери и 
да се замени доколку е потребно: Контактирајте ја локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz.

ВНИМАНИЕ!

Доколку Wallbox продолжува или постојано прикажува пораки за грешка, отстранете го од функција Wallbox (видете 
„Исклучување и повторно вклучување на производот“ на страница 22) и контактирајте ја Вашата локална техничка 
поддршка од Mercedes-Benz. Мора да се изврши поправка, пред да се продолжи со процедурата за полнење.

Проверка на внатрешниот RCCB
Со цел да се обезбеди долгорочно и безбедно функционирање на Wallbox, на секои шест месеци морате рачно да ја 
проверите функционалноста на интегрираниот RCCB во Wallbox: RCCB има копче кое ја активира функцијата за тестирање.

НАПОМЕНА!

Внатрешното откривање на погрешно DC-електрично напојување автоматски врши самотестирање пред секоја 
процедура за полнење, па затоа не е потребна рачна проверка. Во случај на грешка, LED-индикаторот со трепкање 
ќе покаже соодветен код за грешка (видете на cтраница 18).
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Постапете на следниот начин за тестирање на RCCB:

1. Кога Wallbox е подготвен за употреба, отстранете го капакот на куќиштето со помош на обезбедениот клуч за 
отклучување на капакот.

2. Отворете го пристапниот капак од електронските компоненти за пристап до заштитните уреди.
3. Пронајдете го копчето со врежана T букава или ознака Test.
4. Притиснете го копчето: RCCB мора сега да се ослободи и рачката да се постави во централна позиција (прекинато 

е поврзувањето со електричната мрежа).
5. Сега, целосно исклучете го RCCB (позиција 0), а потоа повторно вклучете го со вртење на рачката нагоре во позиција I.
6. Затворете го пристапниот капак, поставете го капакот на куќиштето и заклучете со клучот за заклучување на капакот.

ОПАСНОСТ!

Доколку RCCB не се активира при тестирањето (рачка во централна позиција), во никој случај не смеете да продолжите 
со работење со Wallbox! Отстранете го од функција Wallbox и контактирајте ја техничката поддршка од Mercedes-Benz.

Исклучување и повторно вклучување 
на производот
Доколку е потребно, можете да го отстраните од употреба Mercedes-Benz Wallbox Home. За да го исклучите Wallbox, 
постапете на следниот начин:

1. Исклучете го заштитниот МСВ (поврзувањето со електричната мрежа е прекинато).
2. Отстранете го капакот на куќиштето од Wallbox, отворете го пристапниот капак од електронските компоненти и 

поставете ја на RCCB во позиција 0 (Исклучено). 
3. Секогаш следете ги 5-те безбедносни правила!
Сега Mercedes-Benz Wallbox Home повеќе не може да се користи за полнење и доколку е потребно може да се 
демонтира од страна на квалификуван подизведувач стручен во полето на електрониката. Доколку не сакате да го 
демонтирате Wallbox, закачете го капакот на куќиштето на горниот раб од основата на куќиштето и заклучете со 
испорачаниот клуч за заклучување.

За повторно да го вратите во функција Wallbox, постапете на следниот начин:

1. Отстранете го капакот на куќиштето од Wallbox, отворете го пристапниот капак од електронските компоненти и 
поставете ја на RCCB во позиција I.

2. Затворете го пристапниот капак. Повторно закачете го капакот на куќиштето на горниот раб од основата на 
куќиштето и заклучете со испорачаниот клуч за заклучување.

3. Вклучете го заштитниот МСВ.
Кога Mercedes-Benz Wallbox Home повторно ќе се поврзе со електричната мрежа, истиот започнува процес на стартување: 
Како што е опишано во делот „Пуштање во функција“ на страница 14, возилото сега може да се приклучи за полнење.

Враќање на Вашиот Wallbox
Доколку Вашиот Wallbox постојано прикажува пораки за грешка за време на монтирањето или последователното 
работење, или пак не работи правилно, контактирајте ја локалната техничка поддршка од Mercedes-Benz. Доколку 
грешката сè уште не може да се отстрани, Wallbox мора да се замени. За таа цел, мора да го отстраните од употреба 
Вашиот Wallbox, да обезбедите демонтирање од страна на квалификуван подизведувач стручен во полето на електроника 
и да го испратите за поправка преку техничката поддршка од Mercedes-Benz.

Дополнително со Wallbox, мора да го пополните и приложите документот „Список за проверка при враќање“. 
Проверете дали сите информации во документот се точни и целосни и дали документот е потпишан од страна на 
клиентот и техничарот кој го вршел монтирањето. Во спротивно, не може да се направи замена на Wallbox.

Документот „Список за проверка при враќање“ можете да го најдете на веб-страницата www.yourwallbox.de преку 
следната врска: www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Прилог
Технички податоци
Варијанта A0009067408 A0009067508

Сообразност според IEC 61851-1 / 61439-7

Мрежен приклучок
за должина на кабел за напојување со електрична 

енергија до максимално 5 x 16 mm²
за должина на кабел за напојување со електрична 

енергија до максимално 3 x 16 mm²

Номинален напон 230 / 400 V 230 V

Номинална струја 32 A, 1 или 3-фазна 32 A, 1-фазна

Номинална фреквенција 50 Hz

Максимална излезна моќност 22 kW 7,2 kW

Поврзување за полнење Фиксно поврзан кабел за полнење со приклучок за полнење според IEC 62196-2, тип 2, околу 6 m

Уреди за заштита на струјно коло RCCB, тип A, 30 mA и откривање на погрешно DC-електрично напојување DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Контрола / Приспособување
внатрешен RS485 интерфејс (интерфејс за управување со надворешно оптоварување,  

нема пристап за корисник/монтер)

Заштитен осигурувач
MCB, C-карактеристика, номинална струја во зависност од напојувањето со електрична енергија  

и поставувањето на Wallbox, но максимално 32 A

Фабричка поставка за максимална струја за 
полнење

16 А 32 A

Систем за заземјување TN-S

Собна температура за време на работење -30 до 50 °C

Температура на складирање -30 до 85 °C

Влажност на воздухот, релативна 5 до 95 % (без кондензација)

Класа на заштита I

Категорија на пренапон III

Степен на загадување 3

Номинален изолациски напон (Ui) 4 kV

Номинален ударен напон (Uimp) 4 kV

Номинална врвна поднослива вредност на струја (Ipk) 6 kA

Номинална краткотрајна поднослива струја (Icw) 5 kA

Условна номинална струја на краток спој (Icc) 6/10 kA (Карактеристика на активирање C)

Фактор на номинално оптоварување (RDF) 1,0

Степен на заштита на куќиште IP 55

Отпорност на удар IK08

Димензии (куќиште) 438 x 328 x 170 mm (В x Ш x Д)

Максимално надморска височина ≤ 2.000 m NHN (над морско ниво)

Тежина по единица (нето) околу 8,5 kg

Тежина по единица (бруто) околу 10 kg
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Цртежи со димензии
Mercedes-Benz Wallbox Home се испорачува целосно монтиран и проверен. Сите димензии на куќиштето, како и растојанијата 
за отворите за завртките потребни за монтирање, се наведени во следните цртежи со димензии.

Wallbox со фиксен кабел за полнење

Преден и страничен преглед (сите димензии се изразени во mm)

Заден преглед (основа на куќиште, сите димензии се во mm)

 328 

 4
38

 

 170 

 328  170 

 4
38

 

www.yourwallbox.de

Betriebsbereit

Ladung wird angefordert

Outlet nicht verfügbar

Warten auf Freigabe

Ladevorgang freigegeben

 

193
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7,
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 170 
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Редоследот за поврзување на контакти од тип 2

Директиви и стандарди
Mercedes-Benz Wallbox Home ги исполнува следните стандарди и класи на заштита:

Општи директиви и закони

Директива Објаснување

2014/35/EU Директива за низок напон

2014/30/EU Директива за електромагнетна компатибилност

2011/65/EU RoHS 2-директива

2012/19/EU Директива за отпад на електрична и електронска опрема

ElektroG Закон за електрична и електронска опрема

Стандарди за безбедност на уреди

Стандард Објаснување

IEC 61851-1: 2017 издание 3.0 Систем за полнење на електрични возила преку кабел – Дел 1: Општи услови

IEC/TS 61439-7:2014 Дел 7: Склопови за нисконапонска расклопна опрема за специфични намени како што се марини, 
кампинг места, пазари, станици за полнење на електрични возила

IEC 61000-6-2:2016 Електромагнетна компатибилност (ЕМС) – Дел 6-2: Генерички стандарди – Отпорност кај индустриските 
средини

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 Електромагнетна компатибилност (ЕМС) – Дел 6-3: Генерички стандарди – Стандарди за емисија во 
станбените, комерцијалните и лесноиндустриските средини

IEC 61000-6-7:2014 Електромагнетна компатибилност (ЕМС) – Дел 6-7: Барања за имуност кај системите кои се безбедносно 
ориентирани и барања за опремата која треба да се употребува за такви функции (функционална 
безбедност) – Општи индустриска локација

IEC 61851-21-2: 2018 издание 1,0 Систем за полнење на електрични возила преку кабел – Дел 21-2: EMC барања за системи за напојување 
надвор од електрични возила

L1

L2

CP

PE

N

L3

PP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1
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Класи на заштита и степени на заштита

Класа на заштита / Степен на 
заштита

Објаснување

Уредот е во согласност со класата на заштита 1.

IP 55
Степен на заштита на уредот: комплетна заштита од контакт, заштита од прашина во штетни количини и 
заштита од мали млазови на вода под кој било агол (DIN EN 60529: 2014-09)

СЕ сертификат и декларација за усогласеност
Mercedes-Benz Wallbox Home ја носи ознаката CE. Соодветната декларација за усогласеност е достапна 
за преземање во електронска форма преку  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf.

Речник и дефиниции
Во следниот дел, се објаснети поважните скратеници и термини кои се користат во ова упатство.

Скратеница Објаснување Значење

DC Direct Current Еднонасочна струја 

DC-RCM Direct Current Residual Current Monitor Уред за следење и откривање погрешно напојување со еднонасочна струја 

LED-индикатор Light Emitting Diode Светлечка диода

МСВ Miniature Circuit Breaker Заштитен прекинувач

NHN Normalhöhennull Референтна рамнина за висина над морското ниво (AMSL) (заменува NN/нормална нула)

RCCB Residual Current Circuit Breaker Интегрирани заштитен прекинувач (FI-прекинувач)

Трговски марки
Сите марки и трговски марки наведени во ова упатство, вклучувајќи ги марките кои можат да бидат заштитени од трети 
страни, без ограничување се предмет на прописите на соодветно применливиот закон за трговски марки и правата на 
сопственост на соодветните регистрирани сопственици. 

Сите трговски марки, трговски називи или називи на компании се или можат да бидат трговски марки или регистрирани 
трговски марки на нивните соодветни сопственици. Сите права кои не се експлицитно наведени тука, се задржани.

Отсуството на експлицитна идентификација на трговски марки кои се користат во ова упатство не смее да доведе до 
заклучок дека истите не се опфатени со права на трети лица.

Интелектуална сопственост и авторски права
Авторски права © 2021

Верзија 1.3, MB-IM_Home-2021-04-14

Сите права се задржани.
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Сите информации во ова упатство се предмет на промена без претходна најава и не претставуваат обврска на 
производителот.

Сите илустрации во ова упатство може да се разликуваат од испорачаниот производ и не претставуваат обврска на 
производителот.

Производителот не презема одговорност за загуби и/или штети што произлегуваат од наведените информации или 
можните дезинформации во ова упатство.

Ниту еден дел од ова упатство не смее да се репродуцира, да се чува во систем за пребарување, или да се пренесува 
во која било форма или на кој било начин, вклучувајќи електронски, електричен, механички, оптички, хемиски, 
фотокопирање или аудио снимање без писмена дозвола од страна на производителот.

Совети за отстранување
За зачувување и заштита на животната средина, спречување на загадување и за подобрување на 
(рециклирањето) на ресурсите, Европската комисија издаде директива (Директива 2012/19/EU и 
EAG-VO) според кое електрични и електронски уредите се преземаат назад од производителот за 
да бидат правилно отстранети или рециклирани.

Уредите означени со овој симбол не смеат да се отстранува како несортиран комунален 
отпад во рамките на Европската Унија: Ве молиме проверете кај локалните власти за правилно 
отстранување. 

Материјалите може да се рециклираат според нивното означување. Со повторна употреба, 
рециклирање или други форми на рециклирање стари уреди, Вие давате важен придонес во 
заштитата на нашата околина.
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Mains Connection Schemes

1

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

Albania 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Argentina 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Australia 50 Hz 230 / 400 V
L1 L2 L3 N x

L1 N x

Azerbaijan 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Bahrain 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Bangladesh 50 Hz 220 / 440 V L1 L2 L3 N x

Bosnia an Herzegovina 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Brazil 60 Hz 220 / 440 V L1 N x

Cayman Islands 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Chile 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

China 50 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Colombia 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 
(Belarus, Kazakhstan, 
Russia)

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Ecuador 60 Hz 120 / 220 V L1 L2 x

Egypt 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

French Polynesia (Tahiti) 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

Hong Kong 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

India 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Indonesia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Israel 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Jamaica 60 Hz 110 / 220V L1 L2 x

Japan 50 / 60 Hz 100 / 200 V L1 L2 x

Jordan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Kosovo 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Kuwait 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Laos 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Lebanon 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Macau 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Macedonia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Malaysia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Mauritius 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Mexico 60 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Montenegro 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Morocco 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

2

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V
L1 L2 L3 N x

L1 N x

Oman 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Pakistan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Panama 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Philippiness 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

Qatar 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz 230 / 400 V L1 N x

Serbia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Singapore 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

South Africa 50 Hz 220 - 250 / 380 - 433 V L1 L2 L3 N x

South Korea 60 Hz 220 / 380 V L1 N x

Sri Lanka 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Taiwan 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Thailand 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Turkey 50 Hz 230 / 400 V
L1 N x

L1 L2 L3 N x

Ukraine 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

United Arab Emirates 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Uruguay 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Vietnam 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Region Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

"Europe 

(without Norway and UK)"
50 Hz 230 / 400 V

L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
230 V L1 L2 x

L1 L2 N x

UK 50 Hz 240 / 415V L1 N x



29Mercedes-Benz Wallbox Home|   

Mains Connection Schemes

1

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

Albania 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Argentina 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Australia 50 Hz 230 / 400 V
L1 L2 L3 N x

L1 N x

Azerbaijan 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Bahrain 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Bangladesh 50 Hz 220 / 440 V L1 L2 L3 N x

Bosnia an Herzegovina 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Brazil 60 Hz 220 / 440 V L1 N x

Cayman Islands 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Chile 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

China 50 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Colombia 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 
(Belarus, Kazakhstan, 
Russia)

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Ecuador 60 Hz 120 / 220 V L1 L2 x

Egypt 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

French Polynesia (Tahiti) 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

Hong Kong 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

India 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Indonesia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Israel 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Jamaica 60 Hz 110 / 220V L1 L2 x

Japan 50 / 60 Hz 100 / 200 V L1 L2 x

Jordan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Kosovo 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Kuwait 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Laos 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Lebanon 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Macau 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Macedonia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Malaysia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Mauritius 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Mexico 60 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Montenegro 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Morocco 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

2

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V
L1 L2 L3 N x

L1 N x

Oman 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Pakistan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Panama 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Philippiness 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

Qatar 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz 230 / 400 V L1 N x

Serbia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Singapore 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

South Africa 50 Hz 220 - 250 / 380 - 433 V L1 L2 L3 N x

South Korea 60 Hz 220 / 380 V L1 N x

Sri Lanka 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Taiwan 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Thailand 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Turkey 50 Hz 230 / 400 V
L1 N x

L1 L2 L3 N x

Ukraine 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

United Arab Emirates 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Uruguay 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Vietnam 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Region Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

"Europe 

(without Norway and UK)"
50 Hz 230 / 400 V

L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
230 V L1 L2 x

L1 L2 N x

UK 50 Hz 240 / 415V L1 N x



По издавањето на ова упатство за монтирање, производителот може да направи мали технички промени на производот. Ова, исто така, може да доведе и до 
мала промена во надворешниот изглед. Сите постојни разлики во однос на бојата се резултат од процесот на печатење.

     Mercedes-Benz AG, Мерцедесштр. 120, 70372 Штутгарт, Германија
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