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Ważne adresy
Dane 
kontaktowe

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart, Niemcy

W sprawach technicznych prosimy o skontaktowanie się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz.

Bez wyraźnej, pisemnej zgody zabronione jest kopiowanie niniejszej instrukcji w całości lub w części, jej zapisywanie na nośni-
kach elektronicznych lub elektroniczne, elektryczne, mechaniczne, optyczne, chemiczne przenoszenie, wykonywanie fotokopii 
lub nagrań audiowizualnych.
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Ważne informacje
Słowo wstępne
Niniejsza instrukcja opisuje mechaniczną i elektryczną instalację stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home. Opisane 
w instrukcji czynności (kroki) mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany, specjalistyczny personel (instalacja 
mechaniczna) lub wykwalifikowanych elektryków (instalacja elektryczna), którzy na podstawie swojego wykształcenia, wiedzy 
i doświadczenia oraz znajomości właściwych norm, są w stanie ocenić i wykonać opisane w instrukcji instalacji czynności oraz 
rozpoznać ewentualne zagrożenia.

Wersje produktu Mercedes-Benz Wallbox Home można jednoznacznie zidentyfikować na podstawie umieszczonych na nich 
etykietach: Na każdej etykiecie znajduje się numer rzeczowy Mercedes-Benz (na dole, na zewnętrznej stronie obudowy) oraz 
numer produktu ABL (na wewnętrznej stronie klapy w pokrywie układu elektronicznego, znajdującej się pod osłoną urządze-
nia). Obydwa numery są identyczne odnośnie danych technicznych. Przed instalacją należy się koniecznie upewnić, że posia-
dana wersja produktu została opisana w niniejszej instrukcji!

Instrukcja zawiera opis dla następujących wariantów stacji Wallbox:

Numer rzeczowy Mercedes-Benz Numer produktu ABL
A0009067408 2W22M1
A0009067508 2W72M9

Wskazówki do instrukcji
W instrukcji są opisane czynności i ustawienia konieczne do instalacji, uruchomienia i wyłączenia z eksploatacji stacji ładowa-
nia Mercedes-Benz Wallbox Home oraz do usunięcia błędów w trakcie jej działania. W celu zapewnienia przejrzystości tekstu i 
możliwie szybkiej w nim orientacji, niektóre jego fragmenty zostały specjalnie sformatowane. 

• Opisy dotyczące różnych, porównywalnych opcji (jak w tym przypadku), są oznaczone kolejnymi liczbami.

• Opisy dotyczące uruchamiania danej funkcji, są oznaczone liczbami określającymi kolejność poszczególnych czynności.

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz zastosować się do wszystkich wymienionych wskazówek, a zwłaszcza 
tych, dotyczących bezpieczeństwa.

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach. O ile jest to konieczne, przy niektórych rysunkach podano także skalę.

Proszę mieć na względzie, że wszystkie dane techniczne, specyfikacje i wzornictwo produktu mogą ulec zmianie bez wcze-
śniejszego poinformowania o tym fakcie.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte 
w instrukcji
Należy szczególnie przestrzegać ostrzeżeń i środków ostrożności oznaczonych w następujący sposób. Znaczenie symboli:

ZAGROŻENIE!
Podrozdziały oznaczone tym symbolem wskazują na występowanie napięć elektrycznych, stanowiących zagrożenie dla 
życia i ciała: Niezastosowanie się do tych wskazówek może prowadzić do ciężkich obrażeń i śmierci. W żadnym wypadku 
nie wolno podejmować czynności oznaczonych tym symbolem.
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OSTROŻNIE!

Podrozdziały oznaczone tym symbolem wskazują na występowanie innych zagrożeń, prowadzących do uszkodzenia same-
go urządzenia lub innych urządzeń elektrycznych. Czynności oznaczone tym symbolem muszą być wykonywane z zachowa-
niem szczególnej ostrożności.

WSKAZÓWKA!

Podrozdziały oznaczone tym symbolem wskazują na dodatkowe, ważne informacje i szczególne cechy, które mogą być 
konieczne do zapewnienia niezawodnej eksploatacji. Czynności oznaczone tym symbolem powinny być wykonywane tylko 
w miarę potrzeby.

Wskazówki bezpieczeństwa umieszczone na 
urządzeniu
Na naklejkach umieszczonych po prawej stronie i na dole obudowy oraz na wewnętrznej pokrywie układu elektronicznego 
stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home, znajdują się dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i eksploatacji. 
Znaczenie symboli:

UWAGA!
Proszę przeczytać w pierwszej kolejności instrukcję obsługi dostarczoną w zestawie, w szczególności przed zdjęciem 
osłony obudowy stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home.

UWAGA!

Proszę przeczytać w pierwszej kolejności instrukcję instalacji (niniejszy dokument), przed zdjęciem pokrywy układu elek-
tronicznego umieszczonej wewnątrz stacji Wallbox.

ZAGROŻENIE!

Po otwarciu obudowy mogą, wewnątrz stacji Wallbox oraz na elementach wystawionych na dotyk, występować niebez-
pieczne napięcia elektryczne.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Proszę stosować się do poniższych zaleceń:

• Przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję.

• Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.

• Postępować zgodnie ze wszystkimi wskazówkami.

• Stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home jest dostępna w wersjach przeznaczonych dla różnych krajów. Sprawdzić, 
na podstawie oznaczenia na etykiecie umieszczonej na dole obudowy stacji Wallbox, czy jest ona dopuszczona do instalacji 
i eksploatacji w Twoim kraju.

• Stacja Wallbox musi zostać zainstalowana i, z uwzględnieniem miejscowych przepisów i regulacji, podłączona i przekazana 
do eksploatacji przez wykwalifikowanego elektryka.

• Stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home ma wbudowany bezpiecznik różnicowoprądowy (zwany dalej RCCB, patrz 
także „Glosariusz i definicje“ na stronie 26) typu A. Wersje stacji Wallbox, opisane w niniejszej instrukcji, są dodatkowo 
wyposażone w układ wykrywania błędu zasilania prądu stałego (DC) w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa 
eksploatacji. Nie mniej jednak zawsze muszą być przestrzegane przepisy specyficzne dla danego kraju lub regionu. Przepi-
sy te mogą określać np. wymagania dotyczące typu stosowanych bezpieczników RCCB i ich charakterystyk (np. typu B).

• Podczas instalacji lub po zainstalowaniu stacji Wallbox należy zapewnić wolną przestrzeń z każdej strony urządzenia, wyno-
szącą co najmniej 50 cm.
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• Stosować wyłącznie akcesoria przewidziane i oferowane dla tego urządzenia przez firmę Mercedes-Benz.

• Stacji Wallbox nie należy instalować w bezpośrednim sąsiedztwie wody bieżącej lub strumieni wodnych: Stacja ładowania
Mercedes-Benz Wallbox Home jest, zgodnie z normą IP 55, zabezpieczona przed dostaniem się wody do jej wnętrza.

• Stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home nie wolno instalować na obszarach zagrożonych powodzią.

• Stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home nie wolno instalować na obszarach zagrożonych eksplozją (obszar EX).

• Stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home nie wolno oklejać lub przykrywać innymi przedmiotami lub materiałami, aby
zagwarantować stałą odpowiednią cyrkulację powietrza.

• Nie wolno stawiać na obudowie żadnych przedmiotów lub naczyń zawierających płyny.

• Należy mieć na względzie, że w zależności od podłączonego pojazdu i/lub krajowych przepisów, może być wymagana do-
datkowa ochrona przed przepięciem.

• Należy mieć na względzie, że kabla ładowania stacji Mercedes-Benz Wallbox Home nie wolno podłączać przez złącza po-
średnie, adaptery oraz w żaden inny sposób go przedłużać.

• Należy mieć na względzie, że eksploatacja nadajnika radiokomunikacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Wallbox (<
20 cm), może prowadzić do zakłóceń jej działania i należy tego unikać.

• Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, senso-
rycznych lub umysłowych albo nieposiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą one korzystać
z urządzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub będą otrzymywać od niej stosowne wskazów-
ki dotyczące prawidłowej obsługi.

• Dzieci muszą pozostawać pod nadzorem, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki.

• Należy mieć na względzie, że stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home może być instalowana i eksploatowana do
maksymalnej wysokości bezwzględnej wynoszącej 2 000 metrów n.p.m.

Ogólne wskazówki dotyczące produktu
Konstrukcja stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home jest zgodna z aktualnym stanem techniki i spełnia wszystkie 
obowiązujące wytyczne, dyrektywy i normy bezpieczeństwa. Wskazówki bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji służą 
do zagwarantowania prawidłowej i bezpiecznej instalacji stacji, dla jej późniejszej eksploatacji. Naruszenie lub nieprzestrze-
ganie wskazówek bezpieczeństwa i poleceń zawartych w niniejszej instrukcji, może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, 
ciężkich obrażeń i/lub śmierci.

Stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home musi zostać zainstalowana przez wykwalifikowanego elektryka, podłączona 
z uwzględnieniem miejscowych przepisów i regulacji oraz przyjęta przez niego do eksploatacji.

Zakłócenia, które naruszają bezpieczeństwo osób, podłączonego pojazdu lub samego urządzenia, mogą być usuwane wyłącz-
nie przez autoryzowanego elektryka.

Jeżeli wystąpią zakłócenia pracy stacji Wallbox, należy najpierw przeczytać podrozdziały dotyczące „Wyszukiwanie błędów i 
ich usuwanie“ na stronie 18. Jeżeli błąd lub zakłócenie pojawi się ponownie i ich usunięcie nie będzie nadal możliwe, należy 
skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz.

Należy zlecić wyłączenie stacji Wallbox z eksploatacji i jej wymianę wykwalifikowanemu elektrykowi lub skontaktować się 
z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz, w przypadku:

• mechanicznego uszkodzenia obudowy,

• usunięcia osłony obudowy lub braku możliwości jej zamknięcia,

• oczywistego braku wystarczającej ochrony przed dostaniem się wody i/lub ciał obcych,

• kiedy podłączony na stałe kabel ładowania nie funkcjonuje lub został w widoczny sposób uszkodzony,

• nieprawidłowego działania stacji Wallbox lub jej uszkodzenia w inny sposób.
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ZAGROŻENIE!

W razie stwierdzenia uszkodzenia obudowy lub kabla ładowania, należy natychmiast przerwać instalację stacji Wallbox lub 
rozłączyć podłączoną już stację za pomocą odpowiedniego wyłącznika nadmiarowo-prądowego instalacji domowej (zwane-
go poniżej MCB, patrz także „Glosariusz i definicje“ na stronie 26) i bezpiecznika wewnętrznego RCCB: Dalsze używanie 
stacji Wallbox jest w takim przypadku niedozwolone! Należy wymienić stację Wallbox lub skontaktować się  
z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz!

Wskazówki dotyczące instalacji
Należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących instalacji stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home:

• Urządzenie musi być zawsze połączone z przewodem ochronnym zasilania. Połączenie z przewodem ochronnym zostaje
wykonane i sprawdzane przez instalatora. Wszelkie zmiany po zakończeniu instalacji mogą być dokonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanego elektryka.

• Należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa w kraju, w którym ma miejsce eksploatacja stacji
Wallbox.

• W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania, stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home musi być podłączona do
sieci elektrycznej przez bezpiecznik nadmiarowo-prądowy MCB (o natężeniu prądu nominalnego zależnym od instalacji i
ustawień stacji Wallbox, ale nie wyższym niż 32 A) o charakterystyce C, do którego nie może być dołączony żaden inny od-
biornik prądu. Podczas wybierania bezpieczników MCB należy koniecznie uwzględnić przepisy obowiązujące w danym kraju.

• W celu całkowitego odłączenia stacji Wallbox od sieci elektrycznej, konieczne jest każdorazowo przerwanie doprowadzania
prądu za pomocą bezpiecznika MCB i wewnętrznego bezpiecznika RCCB.

• Należy upewnić się, że napięcie znamionowe i prąd znamionowy urządzenia są zgodne z danymi lokalnej sieci elektrycznej
oraz, że w trakcie ładowania nie dochodzi do przekroczenia mocy znamionowej.

• Nie należy instalować stacji Wallbox w miejscach, w których często przebywają ludzie. W szczególności nie należy jej insta-
lować wzdłuż dróg przechodnich i przy oznaczonych drogach ewakuacyjnych.

• Stacji Wallbox nie należy nigdy montować w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Należy w szczególności zadbać o to, by
pojazd w celu ładowania mógł być zaparkowany w odpowiedniej odległości od stacji Wallbox oraz kabel ładowania nie był
naprężony. Odstęp między pojazdem a stacją Wallbox powinien wynosić od 50 cm do 5 m.

• W żadnym wypadku nie dokonywać zmian w obrębie obudowy lub wewnętrznego okablowania stacji Wallbox. Nieprzestrze-
ganie tej zasady stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, narusza w sposób zasadniczy warunki gwarancyjne, a tym samym
może prowadzić do natychmiastowego zerwania obowiązywania gwarancji.
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Prezentacja produktu
Wersje stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home są w całości produkowane w Niemczech. Spełniają one obowiązujące 
w całej Europie normy i wytyczne dotyczące ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z normą IEC 61851-1, tryb 3 – pro-
szę zapoznać się z podrozdziałem „Dyrektywy i normy“ na stronie 25. W zależności od potrzeb, użytkownik może wybierać 
między wersjami o różnej mocy ładowania, z na stałe zamontowanym kablem ładowania z wtykiem typu 2, przeznaczonymi do 
użytku prywatnego oraz w miejscach częściowo ogólnodostępnych.

Przywiązujemy ogromną wagę do tego, by wszystkie nasze produkty zapewniały maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom. 
Z tego względu stacja Wallbox jest wyposażona w wewnętrzny bezpiecznik RCCB typu A oraz ma wbudowany czujnik wykry-
wania błędu zasilania DC, które w połączeniu z zabezpieczeniami domowej sieci elektrycznej i zabezpieczeniami pojazdu, 
gwarantują skuteczną ochronę przed zwarciem, porażeniem prądem i innymi zagrożeniami w trakcie eksploatacji.

Codzienna eksploatacja stacji Wallbox jest niezwykle prosta: Kolorowy wskaźnik LED widoczny z przodu stacji Wallbox umoż-
liwia w każdej chwili odczytanie aktualnych stanów pracy. W przypadku wystąpienia nieprawidłowego działania stacji, przy-
czynę zakłócenia można określić na podstawie charakterystycznego kodu błędu wskaźnika LED, bez konieczności otwierania 
obudowy. Po uruchomieniu stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home przez specjalistę, jest ona w każdej chwili gotowa 
do podjęcia ładowania. Sam proces ładowania wymaga oddzielnej autoryzacji za pomocą wbudowanego przełącznika kluczy-
kowego.

Rozpakowanie i zakres dostawy
Stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home jest dostarczana z różnymi, dodatkowymi elementami wyposażenia, potrzeb-
nymi do jej instalacji i prawidłowej eksploatacji. Bezpośrednio po rozpakowaniu należy sprawdzić czy zestaw zawiera następu-
jące elementy:

Element Ilość Opis

Wallbox 1
Stacja ładowania, składająca się szali tylnej z wbudowanym układem elektronicznym, wewnętrznej 
pokrywy układu elektronicznego i osłony obudowy
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Skrócona instrukcja 
obsługi

1 Skrócona instrukcja obsługi wraz ze wskazówkami bezpieczeństwa w formie drukowanej

Zestaw montażowy 1
Zestaw śrub do montażu naściennego, składający się z 1 x 4 śrub do płyt wiórowych wraz z dopaso-
wanymi kołkami, klucz do wyłącznika kluczykowego (2 sztuki), klucz do ryglowania osłony obudowy, 
szablon do wiercenia otworów mocujących

Jeżeli po rozpakowaniu stwierdzony zostanie brak jednego lub kilku z powyższych elementów, należy natychmiast skontakto-
wać się z lokalnym sprzedawcą, u którego została zakupiona stacja Wallbox.

Identyfikacja wersji produktu
Stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home jest dostępna w różnych wersjach, 
które są pod względem mechanicznym i elektrycznym zoptymalizowane do różnych 
profili użytkowania. 

Na dole stacji Wallbox znajduje się etykieta produktu ze specyficznym numerem rze-
czowym stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home. Do identyfikacji istotne jest 
w szczególności oznaczenie modelu (A 000 906 XX XX) oraz umieszczone poniżej 
dane dotyczące zasilania (nominalne napięcie, prąd, częstotliwość sieci).

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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Po zdjęciu osłony obudowy w celu instalacji można zobaczyć, na wewnętrznej  
stronie klapy dostępu do RCCB, dodatkową tabliczkę znamionową zawierającą 
alternatywnie numer produktu ABL. Przed instalacją należy koniecznie upewnić się, 
na podstawie numeru rzeczowego Mercedes-Benz lub numeru produktu ABL, że 
instalacja danej wersji stacji Wallbox została opisana w niniejszym dokumencie. 
Zestawienie różnych wersji stacji Wallbox opisanych w niniejszym dokumencie oraz 
przyporządkowanie numerów rzeczowych Mercedes-Benz i numerów produktu ABL 
można znaleźć w poniższej tabeli.

Numer rzeczowy 
Mercedes-Benz 

Numer produktu 
ABL

Przyłączenie do 
sieci

Wersja

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

Trwale podłączony kabel ładowania zgodnie z normą IEC 62196-2, typ 2, ok. 6 m; 
moc ładowania 22 kW

A0009067508 2W72M9
230 V 50 Hz
1 x 32 A

Trwale podłączony kabel ładowania zgodnie z normą IEC 62196-2, typ 2, ok. 6 m; 
moc ładowania 7,2 kW

OSTROŻNIE!

Zawarte w niniejszej instrukcji informacje i specyfikacje techniczne odnoszą się wyłącznie do wersji stacji ładowania 
wymienionych w instrukcji i nie mogą być stosowane do innych modeli stacji Wallbox: Pozostałe wersje stacji ładowania są 
dostarczane z odpowiednimi instrukcjami.
Jeżeli dana wersja stacji ładowania Wallbox nie została opisana w niniejszej instrukcji, prosimy skontaktować się z lokalnym 
serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz: Nie wolno samodzielnie instalować stacji Wallbox, ponieważ może to dopro-
wadzić do jej uszkodzenia, obrażeń ciała i/lub śmierci.

Budowa stacji Mercedes-Benz Wallbox Home
Stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home jest zbudowana w następujący sposób:

1 Osłona obudowy

Zdejmowalna plastykowa osłona obudowy, do zamontowania na szali głównej przy pomocy zaczepu (na górnej krawędzi obu-
dowy) i ryglowana na klucz zamkiem (w dolnej krawędzi obudowy)

2 Pokrywa układu elektronicznego

Wewnętrzna pokrywa układu elektronicznego z wbudowaną klapą umożliwiającą dostęp do bezpiecznika RCCB (różnicowoprądowego)

3 Tylna szala obudowy

Korpus z wbudowanym układem elektronicznym, zamontowanym na stałe kablem ładowania z wtykiem typu 2 i uchwytem do 
zawieszania kabla

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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Szczegółowy widok osłony obudowy

4 Plastykowy zaczep i prowadnice

Plastykowy zaczep służy do zawieszenia osłony obudowy na szali urządzania. Dwa kołki prowadzące gwarantują umocowanie 
osłony na właściwej wysokości.

5 Wskaźnik LED

W tej części osłony obudowy znajduje się kolorowy wskaźnik LED.

6 Obejma rygla

Obejma służy do ryglowania osłony obudowy przez zamek umieszczony w szali.

Szczegółowy widok pokrywy układu elektronicznego

7 Otwór na śrubę mocującą M4

Otwór służy do przykręcenia (śrubą M4 x 10) pokrywy układu elektronicznego do szali tylnej.

8 Klapa osłaniająca RCCB (bezpiecznik różnicowoprądowy)

Klapa umożliwia dostęp do bezpiecznika RCCB wewnątrz stacji Wallbox.

9 Okienko kolorowego wskaźnika LED

Przez okienko wyświetlane są wskazania LED.

Widok z przodu Widok z tyłu

4

5

6

Widok z przodu

7

8

9
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Szczegółowy widok tylnej szali obudowy

0 Uchwyt osłony obudowy

Uchwyt służy do zahaczenia zaczepu 4 osłony obudowy.

q Przepusty dla kabli transmisji danych

Przepusty osłaniają otwory dla kabli transmisji danych w miejscu ich podłączenia wewnątrz szali urządzenia. Podłączenia kabli 
transmisji danych jest możliwe np. w celu połączenia z urządzeniem Mercedes-Benz Wallbox Advanced. Wskazówki dotyczące 
połączenia znajdują się w instrukcji instalacji Mercedes-Benz Wallbox Advanced, którą można znaleźć na stronie internetowej: 
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Przepusty do przeprowadzenia kabli zasilających

Przepusty osłaniają otwory dla kabli doprowadzających prąd w miejscu ich podłączenia wewnątrz szali urządzenia.

e RCCB (bezpiecznik różnicowoprądowy)

Bezpiecznik RCCB i znajdujące się obok niego zaciski PE, służą do podłączenia kabli doprowadzających prąd.

r Otwór dostępu do przełącznika (kodera) obrotowego

Otwór umożliwia dostęp do przełącznika obrotowego w celu ustawiania maksymalnego prądu ładowania i aktywacji trybu 
Setup i Test (patrz strona 21).

t Otwór wskaźnika LED

Przez ten otwór widoczny jest stan kolorowego wskaźnika LED.

y Zamek śrubowy osłony obudowy

Zamek służy do ryglowania osłony obudowy. Pasujący klucz jest dostarczony w zestawie.

u Otwory na śruby

Dwa otwory na śruby do zawieszenia szali obudowy w miejscu montażowym.

i Prowadnica kabli

Prowadnica kabli przeznaczona jest do podłączenia kabla natynkowego.

o Otwory na śruby mocujące 

Dwa otwory na śruby do przytwierdzenia szali obudowy do podłoża, u po jej zawieszeniu na wcześniej zamontowanych 
śrubach.

Widok z tyłuWidok z przodu

o

w

e

u

i
t

y

r

0

q
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Przygotowanie, instalacja 
i uruchomienie
Ogólne wytyczne dotyczące miejsca montażu
Stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home jest urządzeniem elektrotechnicznym, dlatego też jej montaż podlega 
określonym wytycznym dotyczącym instalacji urządzeń w pomieszczeniach i na zewnątrz. Przy wyborze miejsca montażu 
należy przestrzegać poniższych punktów:

• Należy uwzględnić wszystkie lokalne przepisy dotyczące instalacji elektrycznych, zapobiegania pożarom oraz ochrony przed 
wypadkami.

• Stacja Wallbox musi być zamontowana w sposób umożliwiający swobodny dostęp osobom 
uprawnionym do jej obsługi.

• Ponadto należy tak zaplanować miejsce parkingowe obok stacji Wallbox, aby gniazdo łado-
wania pojazdu było w zasięgu kabla ładowania zamocowanego na stałe w stacji Wallbox.

• Jako wysokość montażową zaleca się odległość od 120 do 140 cm od podłoża do dolnej 
krawędzi obudowy: Zalecenie to można odpowiednio dopasować, zależnie od lokalnych 
warunków (montaż wyżej lub niżej). Miejsce montażu musi gwarantować odpowiednią cyr-
kulację powietrza aby stacja Wallbox była chłodzona w trakcie ładowania: W tym celu należy 
przestrzegać dopuszczalnych temperatur roboczych (patrz „Dane techniczne“ na stronie 
23).

• W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji stacji Wallbox, należy z każdej strony obudowy 
zapewnić wolną przestrzeń, wynoszącą co najmniej 50 cm. 

• Powierzchnia montażowa musi mieć płaskie podłoże zapewniające odpowiednią stabilność 
montażu stacji Wallbox.

• Wymagana powierzchnia montażowa dla stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home wynosi co najmniej 440 x 330 mm 
(wys. x szer.). Ściana tylna stacji Wallbox musi w całości przylegać do powierzchni montażowej. 

• Stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home została zaprojektowana do eksploatacji w wysokich temperaturach oto-
czenia. Nie należy dopuścić do przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej, np. wskutek czynników 
zewnętrznych takich, jak bezpośrednie nasłonecznienie itp.

• Stacja Wallbox spełnia wytyczne dotyczące montażu na zewnątrz. W celu zmniejszenia zabrudzenia powodowanego przez 
wpływy atmosferyczne, zaleca się montaż stacji Wallbox na zewnątrz w miejscach zadaszonych. 

Wytyczne dotyczące podłączenia elektrycznego
Należy przestrzegać następujących wytycznych dotyczących elektrycznego podłączenia stacji ładowania Mercedes-Benz 
Wallbox Home:

• Zastosowanie mają wszystkie przepisy dotyczące montażu instalacji niskonapięciowych zgodnie z normami IEC 60364-1 
i IEC 60364-5-52.

• Model A0009067408 jest przewidziany do przyłączenia i eksploatacji w sieci o napięciu znamionowym 230 V (faza-zero,  
zasilanie 1-fazowe) albo 400 V (międzyfazowo, zasilanie 3-fazowe) i o częstotliwości 50 Hz. Wersja stacji Wallbox 
A0009067508 została zaprojektowana do przyłączenia i eksploatacji w sieci o napięciu znamionowym 230 V (faza-zero, 
zasilanie 1-fazowe) i o częstotliwości 50 Hz.

min.  
50 cm

120 do  
140 cm
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• Zgodnie z normą HD 60364-7-722:2012 w miejscu instalacji musi znajdować się odpowiednio dopasowane przyłącze do
sieci elektrycznej: Przyłącze to musi być przewidziane wyłącznie dla stacji Wallbox i nie może służyć do podłączenia żadne-
go innego odbiornika elektrycznego.

• W razie potrzeby należy doprowadzić oddzielny przewód zasilający, przewidziany wyłącznie do podłączenia stacji Wallbox i
uwzględniający ogólne wytyczne w zakresie instalacji przewodów elektrycznych i techniki budowlanej.

• W zależności od żądanej mocy przyłączeniowej należy instalację stacji Wallbox zgłosić, przed jej uruchomieniem, do
lokalnego dostawcy prądu lub otrzymać jego zezwolenie. W tym celu należy przestrzegać lokalnych przepisów określonych
przez dostawcę prądu.

• Średnica przewodu elektrycznego musi być dopasowana do żądanej mocy przyłączenio-
wej i innych wymogów (np. długość przewodu, materiał przewodu, sposób ułożenia itp.).
Zaciski przyłączeniowe w stacji Wallbox są zaprojektowane dla przewodu o przekroju od
1,5 mm2 do 16 mm2.

• Przewód doprowadzający można prowadzić podtynkowo lub natynkowo. Dla podłączenia
przewodu poprowadzonego natynkowo przewidziano w ściance tylnej obudowy, prowadni-
cę, przez którą może być doprowadzony do miejsca podłączenia wewnątrz szali obudowy.

• Przewód zasilający stacji Wallbox musi zawsze być zabezpieczony własnym bezpieczni-
kiem nadmiarowo-prądowym MCB (o natężeniu prądu nominalnego zależnym od dopro-
wadzonego zasilania i ustawień stacji Wallbox, jednak nie wyższym niż 32 A). Podczas
wybierania bezpieczników MCB należy koniecznie uwzględnić przepisy obowiązujące w
danym kraju.

• Jeśli stacja Wallbox ma zostać wyłączona z eksploatacji, należy przełączyć bezpiecznik MCB sieci elektrycznej i wbudowany
bezpiecznik RCCB w pozycję 0 (Off/Wył).

• Należy koniecznie upewnić się, że wytyczne dotyczące instalacji, wymienione w niniejszej instrukcji, zostały uwzględnione.
Naruszenie lub nieprzestrzeganie tych wytycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała spowodowanych porażeniem
prądem, ze śmiercią włącznie. Ponadto w przypadku naruszenia tych wytycznych nie możne zostać zagwarantowana prawi-
dłowa eksploatacja stacji Wallbox.

WSKAZÓWKA!
Dla osiągnięcia maksymalnej mocy ładowania stacji Wallbox, zasilanie doprowadzone do stacji musi być dostosowane 
do prądu o natężeniu 32 A. Ponadto maksymalne natężenie prądu ładowania (patrz „Tryb ustawień (setup) i testowy“ na 
stronie 15) musi być ustawione na 32 A. Fabrycznie ustawione maksymalne natężenie prądu ładowania wznosi 16 A dla 
wersji A0009067408 i 32 A dla wersji A0009067508.

WSKAZÓWKA!

Wytyczne dotyczące podłączania urządzeń do lokalnej sieci elektrycznej mogą różnić się w poszczególnych krajach. 
W takim przypadku stacja Wallbox musi zostać zainstalowana zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danym kraju. 
Przegląd przepisów specyficznych dla danego kraju można znaleźć strona 28 w niniejszej instrukcji albo na stronie 
internetowej www.yourwallbox.de pod następującym adresem:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Instalacja mechaniczna i elektryczna
Po wyznaczeniu miejsca do montażu stacji Wallbox można przystąpić do instalacji mechanicznej. Do montażu potrzebne są 
następujące elementy:

• Wiertarka lub wkrętarka akumulatorowa (nieobjęte zakresem dostawy)

• Wiertło Ø 8 mm dla danego podłoża montażowego (nieobjęte zakresem dostawy)

• Szablon z rozmieszczeniem otworów dla opisanych w instrukcji wersji stacji Wallbox (dostarczony w zestawie)

• Wkrętak z wymiennymi grotami torx (TX20, TX30) (nieobjęte zakresem dostawy)
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• Wkrętak płaski do prac elektrycznych (grubość x szerokość i długość ostrza: 0,5 x 2,5 mm, zalecane 80 mm) (nieobjęte 
zakresem dostawy)

• Nóż do wycięcia otworu w obudowie do przeciągnięcia przewodu elektrycznego (nieobjęty zakresem dostawy)

• Cztery śruby do płyt wiórowych 6 x 60 do zamocowania szali (dostarczone w zestawie)

• Ponadto mogą być potrzebne: Kołki do podłoża montażowego (zakres dostawy obejmuje: kołki nylonowe, 8 x 40)

• Ewentualnie poziomica (nieobjęta zakresem dostawy)

ZAGROŻENIE!

Należy zawsze przestrzegać 5 zasad bezpieczeństwa:
1. Odłączenie od zasilania
2. Zabezpieczenie przed ponownym włączeniem
3. Upewnienie się o braku napięcia
4. Uziemienie i zwarcie
5. Osłonięcie lub odgraniczenie sąsiadujących części znajdujących pod napięciem
Przed przystąpieniem do instalacji należy zawsze wyłączyć bezpiecznik MCB w tablicy rozdzielczej oraz wbudowany w sta-
cję bezpiecznik RCCB. Należy ponadto upewnić się, że w trakcie instalacji nie dojdzie do ponownego włączenia bezpiecz-
ników MCB i RCCB. W przeciwnym razie może dojść do ciężkich obrażeń ciała na skutek porażenia prądem, ze śmiercią 
włącznie!

W celu zainstalowania stacji Wallbox należy postąpić w następujący sposób:

1. Upewnić się, że do żądanego miejsca montażu doprowadzony jest odpowiednio zwymiarowany przewód doprowadzający. 
W przeciwnym razie należy poprowadzić nowy przewód zasilający.

2. Szablon z otworami montażowymi należy przyłożyć pionowo do powierzch-
ni montażu: W razie potrzeby użyć poziomicy. Zaznaczyć położenie otwo-
rów szablonu na powierzchni montażu.

3. Wywiercić zaznaczone otwory montażowe (Ø 8 mm). W zależności od 
rodzaju podłoża użyć dołączonych kołków dla śrub mocujących.

4. Wkręcić wkrętakiem TX30 dwie z czterech dostarczonych śrub 6 x 60 w dwa 
górne otwory, zachowując odstęp 4 mm między łbem śruby, a podłożem.
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5. Położyć stację Wallbox na stole montażowym i otworzyć śrubę ryglującą, 
znajdującą się w dolnej części szali obudowy, używając do tego klucza do-
starczonego w zestawie. Odchylić osłonę do góry i odczepić od obudowy. 
 
Adnotacja: Osłonę obudowy należy chronić przed zadrapaniami i innymi 
zewnętrznymi uszkodzeniami. Folię ochronną osłony obudowy należy usu-
nąć dopiero po zakończeniu instalacji.

6. Odkręcić wkrętakiem TX20 śrubę M4, znajdującą się w części górnej stacji 
Wallbox, która mocuje wewnętrzną pokrywę układu elektronicznego z sza-
lą i zdjąć pokrywę. Śrubę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

7. Naciąć otwór dużej tulei w: Przez ten otwór przeprowadzany jest prze-
wód doprowadzający zasilanie. 
 
Adnotacja: Dwa mniejsze otwory osłaniające tuleje q służą do podłą-
czania z zewnętrznym układem sterowania, np. Mercedes-Benz Wallbox 
Advanced. Wskazówki dotyczące połączenia znajdują się w instrukcji  
instalacji Mercedes-Benz Wallbox Advanced, którą można znaleźć  
na stronie internetowej: 
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Zawiesić szalę obudowy na miejscu przewidzianym do montażu. Szala 
obudowy ma w tym celu, w górnej części, zaczepy u przewidziane dla 
śrub zamontowanych w kroku 4. Tym samym obudowa stacji ładowania 
Mercedes-Benz Wallbox Home jest prowizorycznie przyczepiona do miej-
sca montażu.

9. Zamocować szalę obudowy, używając pozostałych dwóch śrub z zesta-
wu, wkręcając je przez dwa otwory o w dolnej części szali, w zamon-
towane w kroku 3 kołki, używając wkrętaka TX30. Stacja ładowania  
Mercedes-Benz Wallbox Home jest teraz na stałe przytwierdzona do 
podłoża.
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10. W przypadku elastycznego przewodu doprowadzającego należy się upew-
nić, że odizolowane żyły (zalecana długość 12 mm) są zakończone tulejka-
mi. Odkręcić dolne klemy wbudowanego bezpiecznika RCCB, wprowadzić 
żyły do odpowiednich zacisków i dokręcić przewód doprowadzający, 
momentem dokręcania od 2,5 do 3 Nm. Przyporządkowanie przewodów 
jest przedstawione na poniższej ilustracji i w tabeli. 
Zwrócić uwagę na właściwą pozycję fabrycznie dołączonego przewodu w 
klemie L1! 
Nacisnąć zacisk sprężynowy klemy PE i zamontować przewód ochronny.

Dla 3-fazowej wersji A0009067408 przewody doprowadzające są podłączane w następujący sposób:

Oznaczenie Kolor żyły Oznaczenie przyłącza

Przewód prowadzący prąd, faza 1 Brązowy 5 (L1)

Przewód prowadzący prąd, faza 2 Czarny 3 (L2)

Przewód prowadzący prąd, faza 3 Szary 1 (L3)

Przewód neutralny Niebieski N

Przewód ochronny Zielono-żółty PE

Dla 1-fazowej wersji A0009067508 przewody doprowadzające są podłączane w następujący sposób:

Oznaczenie Kolor żyły Oznaczenie przyłącza

Przewód prowadzący prąd Brązowy 5 (L1)

Przewód neutralny Niebieski N

Przewód ochronny Zielono-żółty PE

ZAGROŻENIE!

Proszę zwrócić uwagę, że doprowadzenie napięcia przekraczającego 250 V do przewodów L1 i N, prowadzi do uszkodzenia 
elektroniki stacji Wallbox.

WSKAZÓWKA!

Wersję 3-fazową A0009067408 można, na życzenie, także eksploatować podłączając jednofazowo do zacisku 2 (L1):  
W takim przypadku moc znamionowa, podana dla stacji Wallbox, nie jest osiągana.
W przypadku niesymetrycznego obciążenia sieci zasilającej, należy przestrzegać lokalnie obowiązujących warunków przyłą-
czeń elektrycznych. Stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home jest wyposażona w funkcję nadzoru symetrii obciąże-
nia sieci, która może być włączona obrotowym przełącznikiem kodującym. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w 
części „Tryb ustawień (setup) i testowy“ na stronie 15.

PEL1L2L3 N
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WSKAZÓWKA!

W niektórych krajach wymogi dotyczące podłączania urządzeń do lokalnej sieci elektrycznej różnią się od podanych w 
niniejszej instrukcji. W takim przypadku stacja Wallbox musi zostać zainstalowana zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w danym kraju. Przegląd rodzajów instalacji elektrycznych specyficznych dla danego kraju można znaleźć na stronie  
strona 28 w niniejszej instrukcji lub na stronie internetowej www.yourwallbox.de pod następującym adresem: 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

WSKAZÓWKA!

Stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home ma fabrycznie ustawiony maksymalny prąd ładowania 16 A (wersja 
A0009067408) lub 32 A (wariant A0009067508). Jeśli parametry sieci lub przewodu zasilającego odbiegają od ustawień 
fabrycznych, prąd ładowania stacji Wallbox musi zostać odpowiednio dopasowany przed zamknięciem pokrywy układu 
elektronicznego i przyjęciem stacji do eksploatacji: Czynność ta została opisana w podrozdziale „Tryb ustawień (setup) i 
testowy“ na stronie 15 i następnych.
Należy zwrócić uwagę, że podane na etykiecie produktu i ustawione w oprogramowaniu firmware natężenie prądu znamio-
nowego nie może zostać w żadnym wypadku przekroczone.

11. Umieścić pokrywę układu elektronicznego w obudowie i przykręcić za
pomocą śruby M4 x 10.

12. Zawiesić osłonę obudowy na górnej krawędzi szali i zaryglować dostar-
czonym kluczem.

Adnotacja: Przed ponownym zamontowaniem osłony obudowy, stacja
ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home musi zostać uruchomiona
elektrycznie – procedura opisana w następnym podrozdziale.

Uruchamianie elektryczne
Po dokonaniu instalacji mechanicznej i podłączeniu do sieci elektrycznej, należy sprawdzić prawidłowość działania stacji łado-
wania Mercedes-Benz Wallbox Home i usunąć ewentualne błędy.

Aby uruchomić stację ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home, należy postępować w następujący sposób:

1. Włączyć główny bezpiecznik MCB na tablicy rozdzielczej.
2. Otworzyć klapę 8 w wewnętrznej pokrywie układu elektronicznego i włączyć bezpiecznik różnicowoprądowy RCCB (sta-

cja Wallbox zostaje podłączona do prądu).
Po połączeniu z siecią elektryczną stacja Wallbox rozpoczyna proces inicjalizacji: W jej trakcie przeprowadzana jest kontrola 
wewnętrznej elektroniki w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stacji. 

Proces ten jest sygnalizowany wskaźnikiem LED, umieszczonym na płycie czołowej stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox 
Home w następujący sposób. 

Wskazania LED Opis

Wskaźnik LED błyska jednorazowo na biało...

...i pulsuje następnie na niebiesko.
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Pojazd może zostać teraz podłączony w celu ładowania. Rozpoczęcie i zakończenie procesu ładowania jest opisane w załą-
czonej skróconej instrukcji obsługi oraz w pełnej instrukcji obsługi stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home: Pełna 
instrukcja obsługi może być ściągnięta ze strony internetowej www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/. 
Należy także pamiętać o uwzględnieniu instrukcji obsługi pojazdu, który ma być ładowany ze stacji Wallbox.

Po zgodnym z przepisami uruchomieniu stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home, należy zamontować i zaryglować 
osłonę obudowy stacji: Ta czynność została opisana wcześniej w kroku 12.

WSKAZÓWKA!
Na zakończenie uruchamiania elektrycznego musi zostać sprawdzone ustawienie maksymalnego natężenia prądu ładowa-
nia w stacji Wallbox, i w razie potrzeby zmienione przełącznikiem obrotowym na wartość dopasowaną do sieci zasilającej. 
W celu ostatecznego sprawdzenia funkcjonowania stacji Wallbox, musi zostać skontrolowane działanie bezpiecznika stacji 
przy użyciu trybu testowego. Tryb testowy został opisany w następnym podrozdziale.

Tryb ustawień (setup) i testowy
Jeśli w trakcie uruchamiania i późniejszej eksploatacji stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home brak pojazdu, do które-
go stacja mogłaby zostać podłączona, można sprawdzić jej funkcje (bezpieczniki, działanie CP i RCD) używając trybu testo-
wego. Ponadto fabryczne ustawienia maksymalnego prądu ładowania stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home, mogą 
być w trybie setup zmienione przy użyciu przełącznika obrotowego, jeśli prąd ładowania dostępny w sieci elektrycznej odbiega 
od ustawionej wstępnie wartości. W żadnym wypadku nie wolno przekraczać natężenia prądu znamionowego, podanego na 
etykiecie produktu.

Przez otwór znajdujący się po lewej stronie stacja ładowania 
Mercedes-Benz Wallbox Home możliwy jest dostęp do obrotowe-
go przełącznika układu elektronicznego, ustawionego fabrycznie 
w pozycji 0.

W celu przeprowadzenie trybu testowego i setup stacji, prze-
łącznik obrotowy może być przekręcony płaskim wkrętakiem (do 
prac elektrycznych, z ostrzem 0,5 x 2,5 mm) na wartości opi-
sane na pokrywie, wokół otworu dostępu do przełącznika. Opis 
znaczenia tych wartości znajduje się w podrozdziale „Ustawienia 
przełącznika obrotowego” na stronie 17.

W celu zmiany ustawień przełącznika obrotowego musi zostać 
zdemontowana osłona obudowy stacji oraz usunięta, a następnie 
ponownie zamontowana wewnętrzna osłona układu elektronicz-
nego, w zależności od bieżącego etapu pracy (patrz krok 5 i 6 na 
stronie strona 12 opisane w podrozdziale „Instalacja mecha-
niczna i elektryczna“). 

ZAGROŻENIE!

Po usunięciu pokrywy układu elektronicznego, może pojawić się we wnętrzu stacji Wallbox oraz na wystawionych na dotyk 
elementach, niebezpieczne napięcie elektryczne. Należy ZAWSZE najpierw wyłączyć bezpiecznik MCB instalacji domowej i 
bezpiecznik RCCB wewnątrz stacji Wallbox, przed przełączeniem jej w tryb setup i testowy.
Należy zawsze przestrzegać 5 zasad bezpieczeństwa:
1. Odłączenie od zasilania
2. Zabezpieczenie przed ponownym włączeniem
3. Upewnienie się o braku napięcia
4. Uziemienie i zwarcie
5. Osłonięcie lub odgraniczenie sąsiadujących części znajdujących pod napięciem
W przeciwnym razie może dojść do ciężkich obrażeń ciała na skutek porażenia prądem, ze śmiercią włącznie!

I
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Tryb testowy

Aby sprawdzić funkcjonowanie stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home używając do tego trybu testowego, należy 
postępować w następujący sposób:

Kroki robocze Stan wskaźnika LED

1. Wyłączyć zasilanie stacji Wallbox za pomocą bezpiecznika MCB w instalacji domowej i 
wbudowanego bezpiecznika RCCB.

2. Usunąć wewnętrzną pokrywę układu elektronicznego. Przełączyć przełącznik obrotowy 
w pozycję E (patrz tabela na stronie strona 17).

3. Zamontować wewnętrzną pokrywę układu elektronicznego. Włączyć zasilanie stacji 
Wallbox za pomocą bezpiecznika MCB w instalacji domowej i wbudowanego bezpieczni-
ka RCCB. 

4. Stacja Wallbox zostaje włączona w trybie testowym. Natężenie prądu jest w trybie 
testowym ograniczone do 6 A. 

5. Stacja Wallbox przeprowadza najpierw test wewnętrzny.

• W razie wystąpienia błędu w trakcie testu wewnętrznego, wskaźnik LED sygnalizuje 
błąd F2: Przeczytać opis na strona 19.

• Jeśli w trakcie testu wewnętrznego nie wystąpił żaden błąd, przejść do kroku 6.

ZAGROŻENIE!

W trakcie trybu testowego panują niebezpieczne napięcia elektryczne na zestykach ładowania stacji Wallbox, stanowiące 
zagrożenie dla życia i zdrowia: W żadnym wypadku nie dotykać tych zestyków i podczas wszystkich czynności postępo-
wać z najwyższą ostrożnością. W przeciwnym razie może dojść do ciężkich obrażeń ciała na skutek porażenia prądem, ze 
śmiercią włącznie!

Kroki robocze Stan wskaźnika LED

6. W trybie testowym możliwy jest przez 120 sekund pomiar napięcia na wtyku ładowania 
(patrz „Przyporządkowanie zestyków typ 2“ na stronie 25). Ponadto możliwy jest po-
miar sygnału na styku CP (częstotliwość i wypełnienie, pomiar względem PE). Po upływie 
120 sekund funkcja ładowania zostaje zablokowana i wbudowany bezpiecznik RCCB 
wyłącza się.

 

7. W celu zakończenia trybu testowego, należy wyłączyć zasilanie stacji Wallbox za pomocą 
bezpiecznika MCB w instalacji domowej i przełączyć bezpiecznik RCCB w pozycję 0. 

8. Usunąć wewnętrzną pokrywę układu elektronicznego. Przestawić przełącznik obrotowy 
w pozycję 0 lub F (ustawienia fabryczne dla normalnej pracy) albo w inną pozycję, jeśli 
stacja Wallbox ma być używana z prądem o natężeniu różniącym się od ustawień fabrycz-
nych (patrz tabela na następnej stronie).

9. Zamontować wewnętrzną pokrywę układu elektronicznego. Przełączyć bezpiecznik RCCB 
w pozycję I. Zamontować i zaryglować osłonę obudowy. 

10. Włączyć zasilanie stacji Wallbox bezpiecznikiem MCB w instalacji domowej. 

11. W trakcie inicjalizacji stacja Wallbox zapamiętuje ustawienie przełącznika obrotowego i 
podejmuje pracę z ustawionym przełącznikiem prądem ładowania.

120 sekund
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Tryb ustawień (setup)

W celu zmiany maksymalnego natężenia prądu ładowania w stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home, należy postępo-
wać w następujący sposób:

Kroki robocze Stan wskaźnika LED

1. Wyłączyć zasilanie stacji Wallbox za pomocą bezpiecznika MCB w instalacji domowej i 
wbudowanego bezpiecznika RCCB. 

2. Usunąć wewnętrzną pokrywę układu elektronicznego. Wybrać żądane natężenie prądu, 
przestawiając przełącznik obrotowy w odpowiednia pozycję (patrz tabela na następnej 
stronie).

3. Zamontować wewnętrzną pokrywę układu elektronicznego. Przełączyć bezpiecznik RCCB 
w pozycję I. Zamontować i zaryglować osłonę obudowy.

4. Włączyć zasilanie stacji Wallbox bezpiecznikiem MCB w instalacji domowej. 

5. W trakcie inicjalizacji stacja Wallbox zapamiętuje ustawienie przełącznika obrotowego i 
podejmuje pracę z ustawionym przełącznikiem prądem ładowania.

Ustawienia przełącznika obrotowego

Za pomocą przełącznika obrotowego można dokonać następujących ustawień:

Pozycja Opis funkcji Wyjaśnienie
0 Tryb normalny Tryb fabryczny

1

Ustawienie maksymalnego natężenia 
prądu ładowania

  8 A

2 10 A

3 13 A

4 16 A

5 20 A

6 20 A z czujnikiem przeciążenia fazy 16 A

7 30 A

8 30 A z czujnikiem przeciążenia fazy 16 A

9 30 A z czujnikiem przeciążenia fazy 20 A

A 32 A

B 32 A z czujnikiem przeciążenia fazy 16 A

C 32 A z czujnikiem przeciążenia fazy 20 A

D Brak funkcji -

E Tryb testowy
Możliwość pomiaru napięcia znamionowego (bezpiecznik włączony) oraz łączności (CP) między stykami 
ładowania, w celu sprawdzenia funkcjonowania stacji ładowania bez podłączania do pojazdu.

F Tryb normalny Tryb fabryczny
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Wyszukiwanie błędów i ich usuwanie
Jeśli w trakcie eksploatacji stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home pojawia się zakłócenie, jest ono sygnalizowane 
kolorowym wskaźnikiem LED, umieszczonym na dole osłony obudowy. Wskaźnik LED może sygnalizować zakłócenia przez...

...błyskanie w różnych kolorach

...pulsowanie i błyskanie w różnych kolorach

Poniższy rozdział zawiera opis zakłóceń i nieprawidłowych stanów stacji oraz działań służących do ich usunięcia.

Zakłócenia podczas pracy stacji i ich usuwanie
W celu bezpiecznego funkcjonowania stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home musi być chroniona bezpiecznikiem 
MCB w instalacji domowej i wbudowanym bezpiecznikiem RCCB. W celu przywrócenia sprawności urządzenia, w razie wystą-
pienia błędu, należy najpierw ustalić rodzaj zakłócenia. Możliwe zakłócenia:

Zakłócenie Możliwa przyczyna Propozycja rozwiązania

Wskaźnik LED nie  
funkcjonuje.

Brak napięcia zasilania stacji 
Wallbox.

Przerwa w dostawie prądu: Sprawdzić bezpiecznik MCB instalacji domowej i wewnętrzny bezpiecznik 
RCCB oraz, w razie potrzeby ponownie je włączyć. W przypadku powtarzającego się lub trwałego 
występowania błędu, skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz.

Stacja Wallbox nie została 
zainstalowana zgodnie 
z wymogami określającymi 
sposób podłączenia, obowią-
zującymi w danym kraju.

Sprawdzić sposób podłączenia stacji Wallbox właściwy dla danego kraju opisany w informacji  
znajdującej się strona 28 w niniejszej instrukcji albo na stronie internetowej www.yourwallbox.de 
pod następującym adresem:  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
W razie potrzeby należy zmienić sposób podłączenia stacji zgodnie z wyżej wymienionym opisem.

Błąd wewnętrzny stacji 
Wallbox.

Stacja Wallbox musi zostać wymieniona. W takim przypadku, skontaktować się z lokalnym serwisem 
technicznym firmy Mercedes-Benz.

Pojazd elektryczny nie 
zostaje rozpoznany.

Kabel ładowania nie został 
prawidłowo podłączony do 
pojazdu.

Wyciągnąć wtyczkę ładowania z pojazdu i włożyć ją ponownie: Jeżeli błąd nadal pojawia się, należy 
sprawdzić czy kabel ładowania nie jest uszkodzony i skontaktować się z lokalnym serwisem technicz-
nym firmy Mercedes-Benz.

Wskaźnik LED pokazuje 
komunikat o błędzie.

Stacja ładowania  
Mercedes-Benz Wallbox 
Home rozpoznaje błąd.

Dalsze informacje dotyczące komunikatów o błędach znajdują się w następnym podrozdziale. Rozpo-
cząć na nowo proces ładowania: W przypadku powtarzającego się lub trwałego występowania błędu, 
wyłączyć stację Wallbox z eksploatacji (patrz „Unieruchamianie i ponowne uruchamianie urządzenia“ 
na stronie 22) i wyłączyć bezpiecznik MCB w instalacji domowej. Skontaktować się z serwisem 
technicznym firmy Mercedes-Benz.

WSKAZÓWKA!
W razie uszkodzenia przewodu elektrycznego doprowadzającego zasilanie do stacji Wallbox, wyłączyć stację z eksploatacji 
(patrz „Unieruchamianie i ponowne uruchamianie urządzenia“ na stronie 22) i wyłączyć bezpiecznik MCB w instalacji 
domowej. Skontaktować się z serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz lub serwisem firmy obsługującej instalację 
elektryczną.

Wskazania nieprawidłowych stanów i ich 
usuwanie
W celu zasygnalizowania nieprawidłowych stanów stacji, wskaźnik LED błyska zgodnie z określonym, powtarzającym się wzo-
rem. Związek między optyczną sygnalizacją i błędami znajduje się w poniższym zestawieniu:
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Wskazanie Opis

Błąd F1: Bezpiecznik stacji Wallbox nie funkcjonuje.Wskaźnik LED błyska jednorazowo na czerwono, 
a następnie cztery razy na zielono.

Rozwiązanie: Stacja Wallbox wyłącza bezpiecznik RCCB po upływie 20 sekund od rozpoznania błędu. Włączyć ponownie zasi-
lanie bezpiecznikiem RCCB w stacji Wallbox (zob. „Kontrola wewnętrznego bezpiecznika RCCB“ na stronie 21). 

Jeśli błąd nadal powtarza się oznacza to, że występuje błąd wewnętrzny i stacja Wallbox musi zostać wymieniona. Wyłączyć 
stację Wallbox z eksploatacji (zob. „Unieruchamianie i ponowne uruchamianie urządzenia“ na stronie 22) i skontaktować 
się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz

Wskazanie Opis

Błąd F2: Stacja Wallbox rozpoznała błąd wewnętrzny.Wskaźnik LED błyska jednorazowo na czerwono, 
trzy razy na zielono a następnie jednorazowo na 
niebiesko.

Rozwiązanie: W obydwu przypadkach należy wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie stacji. Jeśli błąd nadal powtarza się ozna-
cza to, że występuje błąd wewnętrzny i stacja Wallbox musi zostać wymieniona. Wyłączyć stację Wallbox z eksploatacji (zob. 
„Unieruchamianie i ponowne uruchamianie urządzenia“ na stronie 22) i skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym 
firmy Mercedes-Benz

Wskazanie Opis

Błąd F3: Wewnętrzny moduł kontroli zasilania DC zgłosił błąd zasilania 
prądem stałym.Wskaźnik LED błyska jednorazowo na czerwono, 

a następnie dwa razy na zmianę na zielono i na 
niebiesko.

Rozwiązanie: Jeżeli błąd pojawia się po raz pierwszy, proces ładowania zostaje przerwany na 30 sekund i ponownie automa-
tycznie uruchomiony. Jeżeli błąd natychmiast ponownie pojawi się, proces ładowania zostaje ostatecznie przerwany: Ponowny 
proces ładowania jest możliwy dopiero po odłączeniu pojazdu od stacji Wallbox. 

Jeżeli błąd nadal pojawia się oznacza to, że w pojeździe istnieje prawdopodobnie błąd systemu ładowania lub stacja Wallbox 
musi zostać sprawdzona. Nie ładować pojazdu i niezwłocznie skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy  
Mercedes-Benz. Ponadto należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi pojazdu.

Wskazanie Opis

Błąd F4: Stacja Wallbox rozpoznała błąd wewnętrzny.Wskaźnik LED błyska jednorazowo na czerwono, 
jednorazowo na zielono, a następnie trzy razy na 
niebiesko.

Rozwiązanie: W obydwu przypadkach należy wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie stacji. Jeśli błąd nadal powtarza się ozna-
cza to, że występuje błąd wewnętrzny i stacja Wallbox musi zostać wymieniona. Wyłączyć stację Wallbox z eksploatacji (zob. 
„Unieruchamianie i ponowne uruchamianie urządzenia“ na stronie 22) i skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym 
firmy Mercedes-Benz
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Wskazanie Opis

Błąd F7: Pojazd wymaga ładowania z wentylacją.
Wskaźnik LED błyska jednorazowo na czerwono, 
a następnie dwa razy na niebiesko.

Rozwiązanie: Stacja Wallbox po 60 sekundach rozpoczyna automatycznie proces ponownego ładowania. Jeżeli błąd nadal po-
jawia się, skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz. Stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox 
Home nie nadaje się do ładowania pojazdów wymagających wentylacji w trakcie ładowania.  

Wskazanie Opis

Błąd F8: Stwierdzono zwarcie między zestykiem CP i przewodem 
ochronnym PE, lub interfejs komunikacyjny pojazdu jest uszkodzony.Wskaźnik LED błyska jednorazowo na czerwono, 

a następnie dwa razy na zielono.

Rozwiązanie: Stacja Wallbox po 60 sekundach rozpoczyna automatycznie proces ponownego ładowania. Jeżeli błąd nadal 
pojawia się, sprawdzić czy kabel ładowania nie ma zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli kabel nie jest uszkodzony, skontrolować 
pojazd i stację Wallbox: W tym celu skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz. 

Wskazanie Opis

Błąd F9: Moduł nadzorowania prądu stwierdził, że prąd ładowania prze-
wyższa ustawiony prąd maksymalny.Wskaźnik LED błyska jednorazowo na czerwono, 

trzy razy na zielono, a następnie jednorazowo 
na żółto.

Rozwiązanie: Stacja Wallbox po 60 sekundach rozpoczyna automatycznie proces ponownego ładowania. Jeżeli błąd nadal 
pojawia się, skontrolować pojazd i stację Wallbox: Skontaktować się z serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz. 

Wskazanie Opis

Błąd F10: System nadzorowania temperatury wewnątrz obudowy wykrył 
temperaturę przekraczającą 80°C.

Wskaźnik LED błyska jednorazowo na czerwono, 
dwa razy na zielono, a następnie dwa razy na 
żółto.

Rozwiązanie: Czujnik temperatury przerywa proces ładowania.

• Proces ładowania zostaje ponownie uruchomiony po 10 minutach, jeżeli temperatura wewnątrz obudowy spadnie poniżej 70°C.

• Proces ładowania zostaje natychmiast ponownie uruchomiony, jeżeli temperatura wewnątrz obudowie spadnie poniżej 60°C. 

W przypadku powtarzającego się lub trwałego występowania błędu, zadbać o lepszą wentylację i/lub zacienienie stacji 
ładowania Wallbox w miejscu instalacji. Jeżeli błąd nadal pojawia się, stacja ładowania Wallbox musi zostać sprawdzona lub 
wymieniona: Skontaktować się z serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz. 

Wskazanie Opis

Błąd F11: Bezpiecznik stacji Wallbox nie funkcjonuje.Wskaźnik LED błyska jeden raz na czerwono, 
jeden raz na zielono i na zakończenie trzy razy 
na żółto.

Rozwiązanie: Stacja Wallbox po 60 sekundach rozpoczyna automatycznie proces ponownego ładowania. Jeżeli błąd pojawi się 
powtórnie, proces ładowania rozpocznie się ponownie po 10 minutach. Jeśli błąd nadal pojawia się oznacza to, że występuje 
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błąd wewnętrzny i stacja Wallbox musi zostać wymieniona: Wyłączyć stację Wallbox z eksploatacji (patrz „Unieruchamianie 
i ponowne uruchamianie urządzenia“ na stronie 22) i wyłączyć bezpiecznik MCB w instalacji domowej. Skontaktować się 
z serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz. 

Wskazanie Opis

Błąd F15: System nadzorowania prądu wykrył przekroczenie maksymal-
nej wartości prądu fazy i obniżył maksymalne natężenie prądu ładowa-
nia.Wskaźnik LED pulsuje na zielono i błyska jedno-

krotnie na niebiesko.

Rozwiązanie: Proces ładowania jest nadal możliwy, jednak moc ładowania zostaje zmniejszona. Jeśli błąd nadal pojawia się 
może to oznaczać, że w pojeździe istnieje błąd systemu ładowania albo ustawienie maksymalnego prądu faz musi zostać 
sprawdzone. Skontaktować się z serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz. Ponadto należy przestrzegać wskazówek 
zawartych w instrukcji obsługi pojazdu. 

Wskazanie Opis

Błąd F16: Przesyłanie danych do wbudowanego systemu nadzorowania 
prądu jest zakłócone. Maksymalne natężenie prądu ładowania jest w 
trakcie występowania zakłócenia ograniczone do 10 A.Wskaźnik LED pulsuje na zielono i błyska jedno-

razowo na czerwono.

Rozwiązanie: Proces ładowania jest nadal możliwy, jednak moc ładowania zostaje zmniejszona. Jeśli błąd powtarza się lub 
pojawia się na stałe oznacza to, że występuje wewnętrzny błąd i stacja Wallbox musi zostać wymieniona: Wyłączyć stację Wall-
box z eksploatacji (patrz „Unieruchamianie i ponowne uruchamianie urządzenia“ na stronie 22) i wyłączyć bezpiecznik MCB 
w instalacji domowej. Skontaktować się z serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz. 

Wskazanie Opis

Błąd F17: System nadzorowania temperatury wewnątrz obudowy wykrył 
temperaturę przekraczającą 60°C. Maksymalne natężenie prądu łado-
wania zostaje ograniczone do 6 A.

Wskaźnik LED pulsuje na zielono i błyska jedno-
razowo na czerwono.

Rozwiązanie: Proces ładowania jest nadal możliwy, jednak moc ładowania zostaje zmniejszona. W przypadku powtarzają-
cego się lub trwałego występowania błędu, zadbać o lepszą wentylację i/lub zacienienie stacji ładowania Wallbox w miejscu 
instalacji. Jeżeli błąd nadal pojawia się, stacja ładowania Wallbox musi zostać sprawdzona lub wymieniona: Skontaktować się 
z serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz.

OSTROŻNIE!

Jeżeli stacja Wallbox podłączona do pojazdu nadal lub trwale pokazuje komunikaty o błędach, należy ją wyłączyć z eksplo-
atacji (patrz „Unieruchamianie i ponowne uruchamianie urządzenia“ na stronie 22) i skontaktować się z lokalnym serwi-
sem technicznym firmy Mercedes-Benz. Być może przed kolejnym procesem ładowania konieczna będzie naprawa stacji.

Kontrola wewnętrznego bezpiecznika RCCB
W celu zapewnienia trwałego bezpiecznego funkcjonowania stacji Wallbox, wbudowany bezpiecznik RCCB musi być sprawdza-
ny w odstępach półrocznych: Bezpiecznik RCCB ma wbudowany przycisk umożliwiający uruchomienie funkcji testującej.

WSKAZÓWKA!

Wewnętrzny czujnik rozpoznawania błędu zasilania DC przeprowadza automatycznie, przed każdym ładowaniem, test we-
wnętrzny i stąd dodatkowa, ręczna kontrola nie jest konieczna. W przypadku wystąpienia błędu wskaźnik LED sygnalizuje 
kod błędu odpowiednią sekwencją błysków (patrz od strony strona 18).
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W celu sprawdzenia bezpiecznika RCCB należy postępować w następujący sposób:

1. Zdjąć osłonę obudowy stacji Wallbox kluczem dostarczonym w zestawie.
2. Otworzyć klapę pokrywy układu elektronicznego osłaniającą wewnętrzne bezpieczniki.
3. Odnaleźć przycisk oznaczony symbolem T albo z napisem Test.
4. Nacisnąć przycisk: Bezpiecznik RCCB musi w tym momencie zadziałać i przestawić dźwignię w pozycję środkową (połącze-

nie z siecią elektryczną zostaje przerwane).
5. Wyłączyć całkowicie bezpiecznik RCCB (pozycja 0) następnie włączyć go ponownie przestawiając dźwignię do góry w 

pozycję I.
6. Zamknąć klapę, zamontować osłonę obudowy i zaryglować ją kluczem.

ZAGROŻENIE!

Jeśli bezpiecznik RCCB w trakcie testu nie zadziała (dźwignia w pozycji środkowej), nie wolno pod żadnym pozorem używać 
dalej stacji Wallbox! Wyłączyć stację Wallbox z eksploatacji i zwrócić się do serwisu technicznego firmy Mercedes-Benz.

Unieruchamianie i ponowne uruchamianie 
urządzenia
W razie potrzeby stację ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home można wyłączyć z eksploatacji. W celu wyłączenia stacji 
Wallbox z eksploatacji, należy postępować w następujący sposób:

1. Włączyć zewnętrzny bezpiecznik RCCB (połączenie z siecią elektryczną zostaje przerwane).
2. Zdjąć osłonę obudowy stacji Wallbox, otworzyć klapę w pokrywie układu elektronicznego i przełączyć bezpiecznik RCCB w 

pozycję 0 (wyłączony). 
3. Należy zawsze przestrzegać 5 zasad bezpieczeństwa!
Dalsza eksploatacja stacji ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home nie jest możliwa i stacja może w razie potrzeby zdemon-
towana przez uprawnionego elektryka. Jeśli nie ma potrzeby demontażu stacji ładowania Wallbox, należy zawiesić osłonę 
obudowy na górnych zaczepach i zaryglować dostarczonym kluczem.

W celu ponownego uruchomienia stacji Wallbox, należy postępować w następujący sposób:

1. Usunąć osłonę obudowy stacji Wallbox, otworzyć klapę w pokrywie układu elektronicznego i przełączyć dźwignię bezpiecz-
nika RCCB w pozycję I.

2. Zamknąć klapę bezpiecznika. Zawiesić osłonę obudowy na górnej krawędzi szali i zaryglować dostarczonym kluczem.
3. Włączyć dodatkowo bezpiecznik MCB w instalacji domowej.
Stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home po ponownym połączeniu z siecią elektryczną rozpoczyna proces inicjalizacji: 
Zgodnie z opisem w podrozdziale „Uruchamianie elektryczne“ na stronie 14 można podłączyć pojazd w celu przeprowadze-
nia procesu ładowania.

Zwrot stacji Wallbox
Jeśli stacja Wallbox w trakcie instalacji lub późniejszej eksploatacji stale sygnalizuje błąd funkcjonowania lub działa w sposób 
niewłaściwy, skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz. Jeśli błąd funkcjonowania nadal nie 
może zostać usunięty, urządzenia musi zostać wymienione. W tym celu stacja Wallbox musi zostać wyłączona z eksploatacji, 
zdemontowana i za pośrednictwem serwisu technicznego firmy Mercedes-Benz wysłana do naprawy.

Dodatkowo musi zostać wypełniony dokument „Lista kontrolna wysyłki“ i wysłany wraz z urządzeniem. Należy zwrócić uwa-
gę na to, aby wszystkie wpisane do dokumentu dane były poprawne i pełne oraz by dokument został podpisany przez klienta 
i montera. W innym przypadku wymiana stacji Wallbox nie jest możliwa.

Dokument „Lista kontrolna wysyłki“ znajduje się na stronie internetowej www.yourwallbox.de pod adresem:  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Załącznik
Dane techniczne
Wersja A0009067408 A0009067508

Przepisy zgodnie z IEC 61851-1 / 61439-7

Przyłączenie do sieci
dla przewodu doprowadzającego  

do maks. 5 x 16 mm²
dla przewodu doprowadzającego  

do maks. 3 x 16 mm²

Napięcie znamionowe 230 / 400 V 230 V

Prąd znamionowy 32 A, 1- lub 3-fazowy 32 A, 1-fazowy

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Moc ładowania maks. 22 kW 7.2 kW

Przyłącze ładowania
Zamontowany na stałe kabel ładowania ze znormalizowanym  

wtykiem według normy IEC 62196-2 Typ 2, ca. 6 m

Wyłączniki ochronne RCCB, typ A, 30 mA i układ DC-RCM rozpoznawania błędu zasilanie DC, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Układ sterowania / Parametryzacja
Wewnętrzny interfejs RS485 (do połączenia z zewnętrznym układem sterowania ładowania,  

niedostępny dla instalatora/użytkownika)

Bezpiecznik sieci zasilającej
MCB, charakterystyka C, prąd nominalny zależny od przewodów zasilających i ustawień stacji Wallbox,  

maksymalnie 32 A

Ustawienia fabryczne dla maksymalnego natężenia 
prądu ładowania

16 A 32 A

Uziemienie TN-S

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji -30 do 50°C

Temperatura składowania -30 do 85°C

Wilgotność, względna 5 do 95% (nieskondensowana)

Klasa ochronności I

Kategoria przepięcia III

Stopień zabrudzenia 3

Znamionowe napięcie izolacji (Ui) 4 kV

Impulsowe napięcie izolacji (Uimp) 4 kV

Znamionowa wytrzymałość prądowa (Ipk) 6 kA

Krótkotrwała wytrzymałość prądowa (Icw) 5 kA

Wartość znamionowa prądu zwarciowego (Icc) 6/10 kA (charakterystyka wyzwolenia C)

Znamionowy współczynnik obciążenia (RDF) 1.0

Rodzaj ochrony obudowy IP 55

Odporność udarowa IK08

Wymiary (obudowa) 438 x 328 x 170 mm (W x S x G)

Maksymalna wysokość bezwzględna montażu ≤ 2,000 m n.p.m.

Waga (netto) ok. 8.5 kg

Waga (brutto) ok. 10 kg
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Rysunki wymiarowe i rozmiary
Stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home jest dostarczana całkowicie zmontowana i sprawdzona. Wymiary obudowy i 
odstępy między otworami montażowymi są pokazane na rysunkach.

Stacja Wallbox z wbudowanym kablem ładowania

Widok z góry i z boku (wszystkie dane w mm)

Widok od tyłu (szala obudowy, wszystkie dane w mm)

 328 

 4
38
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 328  170 
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38

 

www.yourwallbox.de

Betriebsbereit

Ladung wird angefordert

Outlet nicht verfügbar

Warten auf Freigabe
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Przyporządkowanie zestyków typ 2

Dyrektywy i normy
Stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home spełnia poniższe normy i klasy ochronności:

Ogólne wytyczne i normy

Dyrektywa Wyjaśnienie

2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa

2014/30/UE Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

2011/65/UE Dyrektywa dotycząca ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym

2012/19/UE Dyrektywa dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

ElektroG Ustawa dotycząca sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Normy dotyczące bezpieczeństwa urządzeń

Norma Wyjaśnienie

IEC 61851-1: Wydanie 2017. 3.0 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych – Część 1: Wymagania ogólne

IEC/TS 61439-7:2014 Część 7: Rozdzielnice specjalnego zastosowania do instalacji w miejscach publicznych takich jak: mariny, 
kempingi, place targowe i tym podobnych zastosowań oraz do stacji ładowania pojazdów elektrycznych

IEC 61000-6-2:2016 Odporność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Podstawowe normy – odporność na zakłócenia w zastoso-
waniach przemysłowych

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 Odporność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3: Podstawowe normy – emisja zakłóceń w obszarach miesz-
kalnych, biurowych i przemysłowych oraz małych przedsiębiorstwach

IEC 61000-6-7:2014 Odporność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-7: Podstawowe normy – Wymagania dotyczące odporności 
na zakłócenia urządzeń i instalacji, służących do spełniania funkcji w systemach zabezpieczeń (bezpieczeństwo 
funkcjonalne) w ośrodkach przemysłowych

IEC 61851-21-2: Wydanie 2018. 1.0 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych – Część 21-2: Wymagania EMC dotyczące zewnętrz-
nych systemów ładowania pojazdów elektrycznych

L1

L2

CP

PE

N

L3

PP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1
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Klasy ochronności i stopnie ochronności

Klasa ochronności / stopień 
ochronności

Wyjaśnienie

Urządzenie odpowiada klasie ochronności 1.

IP 55
Stopień ochronności urządzenia: pełna ochrona przed dotykiem, ochrona przed kurzem w szkodliwej ilości i 
strumieniem wody z dowolnego kierunku (DIN EN 60529: 2014-09)

Oznaczenie CE i deklaracja zgodności
Stacja ładowania Mercedes-Benz Wallbox Home posiada oznaczenie CE. Przynależna deklaracja zgodności 
jest dostępna w formie elektronicznej do skopiowania pod adresem  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf.

Glosariusz i definicje
Poniżej znajduje się wyjaśnienie ważnych skrótów i pojęć, używanych w niniejszej instrukcji.

Skrót Wyjaśnienie Znaczenie

DC Direct Current Prąd stały 

DC-RCM Direct Current Residual Current Monitor Urządzenie nadzorujące do zgłaszania prądów uszkodzeniowych prądu stałego 

LED Light Emitting Diode Dioda elektroluminescencyjna

MCB Miniature Circuit Breaker Wyłącznik nadmiarowo-prądowy

NHN Normalhöhennull Poziom odniesienia dla określenia położenia nad poziomem morza

RCCB Residual Current Circuit Breaker Wyłącznik różnicowoprądowy (przełącznik FI)

Znaki towarowe
Wszystkie wymienione w niniejszym podręczniku i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki markowe i towarowe pod-
legają w nieograniczonym zakresie postanowieniom aktualnie obowiązującego prawa używania znaków zastrzeżonych i prawa 
posiadania danych, zarejestrowanych właścicieli. 

Wszystkie wymienione znaki towarowe, nazwy handlowe i firmowe są lub mogą stanowić znak towarowy lub zarejestrowany 
znak towarowy danych właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrze-
żone.

Z braku szczegółowego oznaczenia wszystkich zastosowanych w niniejszym podręczniku znaków towarowych nie należy wywo-
dzić braku obowiązywania praw osób trzecich do danej nazwy.
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Prawo autorskie & Copyright
Copyright © 2021

Wersja 1.3, MB-IM_Home-2021-04-14

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie dane w niniejszej instrukcji mogą być zmieniane bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie i nie stanowią 
zobowiązania ze strony producenta.

Wszystkie rysunki zawarte w niniejszej instrukcji mogą różnić się od dostarczonego produktu i nie stanowią zobowiązania ze 
strony producenta.

Producent nie przejmuje odpowiedzialności za straty i/lub uszkodzenia, które powstaną wskutek danych lub ewentualnych 
nieprawidłowych informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

Bez wyraźnej, pisemnej zgody producenta kopiowanie niniejszego podręcznika w całości lub w części, jego zapisywanie na 
nośnikach elektronicznych lub elektroniczne, elektryczne, mechaniczne, optyczne, chemiczne przenoszenie, wykonywanie 
fotokopii lub nagrań audiowizualnych jest zabronione.

Wskazówki dotyczące utylizacji
W celu ochrony środowiska, zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska i polepszenia powtórnego 
wykorzystania surowców (recykling), Komisja Europejska uchwaliła dyrektywę (dyrektywa dotycząca 
zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektrycznego 2012/19/WE oraz rozporządzenie w sprawie 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych), zgodnie z którą urządzenia elektryczne i elektro-
techniczne muszą być odbierane przez producentów w celu utylizacji lub powtórnego wykorzystania.

Urządzenia oznaczone niniejszym symbolem nie mogą być utylizowane w obrębie Unii Europejskiej, 
jako nieposortowane odpady komunalne: Informacji na temat prawidłowej utylizacji należy zasięgnąć u 
lokalnych władz. 

Materiały nadają się do ponownego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Ponowne użycie, wykorzystanie 
poszczególnych materiałów lub inne formy wykorzystania starych urządzeń przyczyniają się w znacz-
nym stopniu do ochrony środowiska naturalnego.
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Mains Connection Schemes

1

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

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

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

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

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

L1 N x

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

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

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

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

Brazil 60 Hz 220 / 440 V L1 N x

Cayman Islands 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

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

China 50 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Colombia 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 
(Belarus, Kazakhstan, 
Russia)

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Ecuador 60 Hz 120 / 220 V L1 L2 x

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

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

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

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

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

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

Jamaica 60 Hz 110 / 220V L1 L2 x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mexico 60 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

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

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

2

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

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

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

L1 N x

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

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

Panama 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Philippiness 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

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

Saudi Arabia 60 Hz 230 / 400 V L1 N x

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

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

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

South Korea 60 Hz 220 / 380 V L1 N x

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

Taiwan 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

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

Turkey 50 Hz 230 / 400 V
L1 N x

L1 L2 L3 N x

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

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

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

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

Region Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

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

"Europe 

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

L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
230 V L1 L2 x

L1 L2 N x

UK 50 Hz 240 / 415V L1 N x
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Mains Connection Schemes

1

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

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

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

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

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

L1 N x

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

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

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

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

Brazil 60 Hz 220 / 440 V L1 N x

Cayman Islands 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

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

China 50 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Colombia 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 
(Belarus, Kazakhstan, 
Russia)

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Ecuador 60 Hz 120 / 220 V L1 L2 x

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

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

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

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

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

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

Jamaica 60 Hz 110 / 220V L1 L2 x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mexico 60 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

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

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

2

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

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

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

L1 N x

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

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

Panama 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Philippiness 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

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

Saudi Arabia 60 Hz 230 / 400 V L1 N x

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

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

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

South Korea 60 Hz 220 / 380 V L1 N x

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

Taiwan 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

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

Turkey 50 Hz 230 / 400 V
L1 N x

L1 L2 L3 N x

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

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

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

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

Region Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

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

"Europe 

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

L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
230 V L1 L2 x

L1 L2 N x

UK 50 Hz 240 / 415V L1 N x



Po opublikowaniu niniejszej instrukcji instalacji, producent może dokonać niewielkich zmian technicznych w produkcie. Może się to przyczynić do nieznacznej 
zmiany w jego wyglądzie zewnętrznym. Powstałe ewentualnie różnice kolorów wynikają z techniki drukarskiej.

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