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Informações importantes
Prefácio
Estas instruções descrevem a instalação mecânica e elétrica da Wallbox Home da Mercedes-Benz. Os procedimentos descri-
tos nestas instruções só podem ser realizados por técnicos qualificados (instalação mecânica) ou por um eletricista qualifi-
cado (instalação elétrica) que, devido à sua formação, experiência e conhecimentos técnicos e ao conhecimento das normas 
aplicáveis, conseguem avaliar e executar os procedimentos descritos nas instruções de instalação e reconhecer eventuais 
perigos.

As versões da Wallbox Home da Mercedes-Benz podem ser identificadas de forma clara através das etiquetas afixadas: Estas 
etiquetas têm o código de referência Mercedes-Benz (base, exterior), assim como o número de produto ABL (lado de dentro 
da tampa da cobertura dos componentes eletrónicos, interior), mas no que se refere aos dados técnicos são idênticas. Em 
todo o caso, antes da instalação certifique-se de que a versão que vai instalar é descrita nestas instruções!

Nas presentes instruções são descritas as seguintes versões da Wallbox:

Código de referência Mercedes-Benz Número de produto ABL
A0009067408 2W22M1
A0009067508 2W72M9

Indicações sobre estas instruções
As presentes instruções documentam os passos e os ajustes necessários para a instalação, a colocação em serviço e fora de 
serviço da Wallbox, bem como para a resolução de erros durante a operação. Por isso, para permitir uma orientação o mais 
rápida e clara possível, determinadas passagens de texto destas instruções têm uma formatação especial. 

• As descrições que indicam várias opções equivalentes (como neste caso) são identificadas por listas de pontos.

• As descrições que indicam a execução de uma função são representadas por números e definem, por isso, a sequência 
das operações individuais.

Leia atentamente estas instruções e, em especial, observe todas as indicações relativas à segurança constantes destas 
instruções.

Todas as medidas indicadas nestas instruções são-no em milímetros. Se necessário, também é indicada a respetiva escala 
junto com as diversas figuras.

Tenha em atenção que todos os dados técnicos, especificações e características de design do produto estão sujeitos a altera-
ções sem aviso prévio.

Indicações de segurança nestas instruções
Em especial, têm de ser observados os avisos e as precauções destas instruções marcados como se indica a seguir. Os 
símbolos têm o seguinte significado:

PERIGO!
As secções marcadas com este símbolo advertem para a presença de tensões elétricas que representam um perigo para 
a integridade física e a vida: A violação das indicações pode dar origem a lesões graves e morte. As ações identificadas 
com este símbolo não podem, em circunstância alguma, ser realizadas.
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CUIDADO!

As secções marcadas com este símbolo advertem para a presença de outros perigos que podem causar danos no próprio 
aparelho ou noutros consumidores elétricos. As ações identificadas com este símbolo têm de ser realizadas com especial 
cuidado.

NOTA!

As secções marcadas com este símbolo advertem para a existência de outras informações importantes e especificidades, 
que é necessário ter em conta para uma operação fiável. As ações identificadas com este símbolo devem ser realizadas 
se for necessário.

Indicações de segurança no aparelho
Nos autocolantes no lado direito e na base da caixa e na cobertura interior dos componentes eletrónicos da Wallbox estão 
afixadas outras indicações de segurança e indicações de operação. Estes símbolos têm o seguinte significado:

ATENÇÃO!
Leia sempre primeiro as instruções de operação incluídas no âmbito de fornecimento da Wallbox Home da Mercedes-Benz, 
em especial antes de abrir o painel da caixa da sua Wallbox.

ATENÇÃO!

Leia sempre primeiro as instruções de instalação (este documento) antes de remover a cobertura interior dos componen-
tes eletrónicos da Wallbox.

PERIGO!

Com a caixa aberta, no interior da Wallbox e nos componentes em que pode tocar, podem estar presentes tensões elétri-
cas perigosas.

Instruções gerais de segurança
Tenha em atenção os seguintes pontos:

• Leia atentamente estas instruções.

• Observe todas as advertências.

• Cumpra todas as instruções.

• A Wallbox Home da Mercedes-Benz está disponível em várias versões para diferentes países. Verifique, através da identifi-
cação na etiqueta do produto localizada na base da Wallbox, se a Wallbox está aprovada para instalação e operação no seu 
país.

• A Wallbox tem de ser instalada por um eletricista qualificado e a aceitação da sua ligação e colocação em serviço tem de 
ser feita em conformidade com as normas e as disposições locais.

• A Wallbox Home da Mercedes-Benz tem integrado um interruptor de corrente diferencial residual (interruptor FI, doravante 
designado RCCB, ver também “Glossário e definições” na página 26) do tipo A. Adicionalmente, as versões da Wallbox 
descritas nestas instruções possuem um sistema de deteção de corrente de fuga CC integrado para garantir a máxima 
segurança durante a operação. No entanto, é preciso cumprir sempre as exigências locais e específicas do país. Estas 
podem prescrever a utilização de um RCCB com uma característica de disparo diferente (por exemplo, do tipo B).

• Durante ou após a instalação, tem de existir em toda a volta da Wallbox um espaço livre mínimo de 50 cm.

• Utilize exclusivamente acessórios previstos e vendidos pela Mercedes-Benz para o aparelho.

• Não instale a Wallbox nas imediações de água corrente ou jatos de água: A Wallbox Home da Mercedes-Benz está protegi-
da contra a entrada de água em conformidade com a norma IP 55.
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• A Wallbox Home da Mercedes-Benz não pode ser instalada em zonas com risco de inundação.

• A Wallbox Home da Mercedes-Benz não pode ser instalada em atmosferas potencialmente explosivas.

• Não é permitido colar quaisquer materiais na Wallbox Home da Mercedes-Benz nem cobrir a mesma com outros objetos ou
materiais, de modo a garantir em todos os momentos uma circulação de ar suficiente.

• Sobre a caixa não podem ser colocados líquidos nem objetos ou recipientes contendo líquidos.

• Tenha em atenção que, dependendo do veículo ligado e/ou das normas nacionais, pode ser necessária uma proteção
contra sobretensão adicional.

• Tenha em atenção que o cabo de carga fixo da Wallbox Home da Mercedes-Benz durante o funcionamento não pode ser
prolongado com acoplamentos, cabos de extensão ou outros.

• Tenha em atenção que a operação de um radioemissor nas imediações da Wallbox (< 20 cm) pode causar anomalias fun-
cionais e, como tal, deve ser evitada.

• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou men-
tais reduzidas ou com falta de experiência e/ou de conhecimento, a menos que sejam vigiadas por alguém responsável
pela sua segurança ou tenham sido instruídas por esta pessoa sobre a utilização adequada do aparelho.

• As crianças têm de ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

• Tenha em atenção que a Wallbox Home da Mercedes-Benz só pode ser instalada e operada a uma altura máxima de 2000
m acima do nível do mar.

Instruções gerais sobre o produto
A presente Wallbox Home da Mercedes-Benz reflete o estado atual da técnica e cumpre todas as disposições técnicas de 
segurança, diretrizes e normas. As indicações de segurança das presentes instruções destinam-se a garantir uma instalação 
correta e segura para a operação. A violação ou o incumprimento das indicações de segurança e instruções pode dar origem 
a choque elétrico, incêndio, lesões graves e/ou morte.

A Wallbox Home da Mercedes-Benz tem de ser instalada por um eletricista qualificado, a sua ligação ser feita em conformida-
de com as normas e as disposições locais e finalmente realizada a sua aceitação de colocação em serviço.

As falhas que afetem a segurança de pessoas, do veículo ligado ou do próprio aparelho só podem ser eliminadas por um 
eletricista encartado.

Se ocorrerem anomalias na Wallbox, leia primeiro as secções relativas a “Diagnóstico e resolução de erros” na página 18. 
Se o erro ou a falha ocorrer repetidamente e não for possível eliminá-lo(a), contacte o Serviço de Assistência Técnica local da 
Mercedes-Benz.

Providencie a desativação e a substituição da Wallbox por um eletricista qualificado ou contacte o Serviço de Assistência 
Técnica local da Mercedes-Benz nos seguintes casos:

• A caixa sofreu danos mecânicos

• O painel da caixa foi removido ou já não pode ser fixado à caixa

• Seja óbvio que já não existe uma proteção suficiente contra entrada de água e/ou corpos estranhos

• O cabo de carga fixo apresente danos funcionais ou visíveis

• A Wallbox não funciona corretamente ou sofreu outros danos.

PERIGO!

Se detetar danos na caixa ou no cabo de carga, tem de interromper imediatamente a instalação da Wallbox ou colocar a 
Wallbox já instalada fora de serviço através do disjuntor instalado a montante na instalação doméstica (doravante desig-
nados de MCB, ver também “Glossário e definições” na página 26) e do RCCB integrado: Neste caso, a Wallbox não 
pode ser mais ligada à corrente! Troque a Wallbox ou contacte o Serviço de Assistência Técnica local da Mercedes-Benz!
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Indicações de instalação
Tenha em atenção as seguintes instruções para instalação da Wallbox da Mercedes-Benz Home:

• Este aparelho tem de ser sempre ligado ao condutor de terra da alimentação elétrica. A ligação do condutor de terra é rea-
lizada e controlada pelo instalador. Após a instalação, eventuais alterações só podem ser levadas a cabo por um eletricista
qualificado.

• Observe sempre as normas de segurança aplicáveis no país onde a Wallbox é utilizada.

• Para a operação correta, a cablagem de alimentação para a Wallbox Home da Mercedes-Benz tem de ser protegida na ins-
talação doméstica através de um MCB (corrente nominal dependente da cablagem de alimentação e do ajuste da Wallbox,
no entanto, 32 A no máximo) com característica C, ao qual não esteja conectado mais nenhum consumidor a jusante. Para
a escolha do dispositivo MCB, observe obrigatoriamente as exigências nacionais aplicáveis.

• Para desligar a Wallbox completamente da rede elétrica, a alimentação tem de ser sempre interrompida através do disposi-
tivo MCB instalado a montante e do RCCB interno.

• Certifique-se de que a tensão nominal e a corrente nominal do aparelho correspondem às especificações da rede elétrica
local e que a potência nominal não é excedida durante a operação de carga.

• A Wallbox não deve ser instalada em zonas onde passem pessoas com frequência. Em especial, deve ser evitada a instala-
ção em corredores e zonas de passagem, assim como caminhos de fuga identificados.

• Nunca instale a Wallbox em espaços exíguos. Em especial é necessário assegurar que, para a operação de carga, o veículo
está devidamente afastado da Wallbox e pode ser ligado à mesma sem o cabo de carga ficar esticado e sujeito a tensões
mecânicas. A distância entre o veículo e a Wallbox deve ser de 50 cm, no mínimo, até cerca de 5 m.

• Em caso algum realize alterações na caixa ou nos circuitos internos da Wallbox. Uma violação destas indicações constitui
um risco para a segurança e uma infração das condições de garantia, podendo levar à anulação imediata da garantia.
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Apresentação do produto
Todas as versões da Wallbox Home da Mercedes-Benz são integralmente fabricadas na Alemanha e cumprem todas as dispo-
sições e normas vigentes na Europa no momento relativas a sistemas de carga condutiva para veículos elétricos segundo a 
norma IEC 61851-1, "Modo 3" – ler a este respeito também a secção sobre “Normas e diretrizes” na página 25. Em função 
das necessidades, o utilizador pode escolher entre versões com diferentes potências de carga e com cabo de carga fixo com 
ficha de carga do tipo 2, concebidas para utilização na esfera privada ou também semipública.

Em todos os nossos produtos temos uma preocupação central, que é garantir a segurança do utilizador. Por essa razão, a sua 
Wallbox tem um sistema de deteção de corrente de fuga CC integrado que, em combinação com o sistema de segurança da 
sua instalação e do seu veículo elétrico, protege efetivamente contra curto-circuito, choque elétrico e outros perigos durante 
a operação.

Na utilização diária, a Wallbox é extremamente fácil de operar: Um LED multicolorido na parte da frente da Wallbox permite 
ver claramente em qualquer momento os estados operacionais atuais. Caso ocorra uma anomalia, pode verificar a causa 
através de um código de erro no indicador LED multicolorido específico, sem ter de abrir a caixa da Wallbox. Após a coloca-
ção em serviço pelo técnico, a Wallbox Home da Mercedes-Benz está pronta a efetuar o carregamento em qualquer altura, 
tendo a operação de carga de ser, eventualmente, autorizada de forma separada através do interruptor de chave integrado.

Desembalagem e âmbito de fornecimento
A Wallbox Home da Mercedes-Benz é fornecida com vários acessórios, que são necessários para a instalação e a operação 
corretas. Por isso, verifique imediatamente a seguir à desembalagem, se os seguintes componentes estão incluídos no âmbito 
de fornecimento:

Componente Quantidade Descrição

Wallbox 1
Estação de carga, constituída por invólucro posterior com unidade eletrónica integrada, cobertura 
interior dos componentes eletrónicos e painel da caixa

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

Guia Rápido 1 Guia Rápido, incluindo as indicações de segurança em formato impresso

Kit de montagem 1
Jogo de parafusos para montagem mural, constituído por 1 x 4 parafusos para placas de partículas 
e as respetivas buchas, chave para o interruptor de chave (2 un.), chave do painel para trancar o 
painel da caixa, molde de perfuração

Se um ou mais dos componentes acima indicados estiver em falta aquando da desembalagem, entre imediatamente em con-
tacto com o ponto de venda em que adquiriu a Wallbox.

Identificação da versões do produto
A Wallbox Home da Mercedes-Benz está disponível em várias versões, que estão 
otimizadas do ponto de vista mecânico e elétrico para perfis de utilização diferentes. 

Na base da Wallbox encontra-se uma etiqueta de produto com o código de referên-
cia específico Mercedes-Benz para a Wallbox. Para a identificação são especialmen-
te relevantes a designação do modelo (A 000 906 XX XX) e os valores indicados por 
baixo relativos à ligação elétrica (tensão, corrente e frequência da rede).

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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Quando remover o painel da caixa para realizar a instalação, no lado de dentro da  
tampa do RCCB existe outra etiqueta do produto, que indica, em alternativa, o 
número de produto ABL. Em todo o caso, antes da instalação certifique-se, com 
base no código de referência Mercedes-Benz ou no número de produto ABL, de que 
a versão da Wallbox que vai instalar é descrita neste documento. A tabela a seguir 
contém uma lista das versões da Wallbox descritas no presente documento e a 
correspondência entre o código de referência Mercedes-Benz e o número de 
produto ABL.

Código de referência 
Mercedes-Benz 

Número de 
produto ABL

Ligação de rede Versão

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

Cabo de carga fixo de acordo com a norma IEC 62196-2 Tipo 2, aprox. 6 m; 
potência de carga 22 kW

A0009067508 2W72M9
230 V 50 Hz
1 x 32 A

Cabo de carga fixo de acordo com a norma IEC 62196-2 Tipo 2, aprox. 6 m; 
potência de carga 7,2 kW

CUIDADO!

As informações e as especificações técnicas constantes destas instruções dizem exclusivamente respeito às versões 
indicadas neste manual, não podendo ser aplicadas a outros modelos da Wallbox: Essas versões são fornecidas com as 
suas próprias instruções, se for o caso.
Se a sua versão da Wallbox não for descrita nestas instruções, contacte o Serviço de Assistência Técnica local da  
Mercedes-Benz: Não instale, em caso algum, a Wallbox, caso contrário esta pode ser danificada, além de poderem correr 
lesões e/ou morte.

Constituição da Wallbox Home da Mercedes-Benz
A Wallbox Home da Mercedes-Benz tem a seguinte constituição:

1 Painel da caixa

Tampa exterior amovível de plástico para fixação ao invólucro posterior da caixa da Wallbox através da abraçadeira de suspen-
são (aresta superior) e bloqueio com parafuso francês (aresta inferior)

2 Cobertura dos componentes eletrónicos

Cobertura interior do módulo eletrónico com tampa integrada para o acesso manual ao RCCB (interruptor diferencial de 
corrente de fuga)

3 Invólucro posterior da caixa

Corpo com módulo eletrónico integrado, cabo de carga fixo com ficha de carga do tipo 2 e alojamento da ficha de carga

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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Vista detalhada do painel da caixa

4 Lingueta de plástico e guias

A lingueta de plástico serve para pendurar o painel da caixa no invólucro posterior da caixa. Os dois pinos-guia asseguram um 
alinhamento vertical correto do painel da caixa.

5 Área de LED

Nesta área do painel da caixa encontra-se o indicador LED multicolorido.

6 Alojamento do cadeado

O alojamento do cadeado serve para trancar o painel da caixa com o parafuso francês do invólucro posterior da caixa.

Vista detalhada da cobertura dos componentes eletrónicos

7 Abertura para parafusos de fixação M4

Através desta abertura, a cobertura dos componentes eletrónicos é fixada com um parafuso de fixação (M4 x 10) ao invólu-
cro posterior da caixa.

8 Tampa para RCCB (interruptor diferencial de corrente de fuga)

Esta tampa permite aceder ao RCCB na Wallbox.

9 Lente do indicador LED multicolorido

Esta lente permite a apresentação do indicador LED multicolorido.

Vista dianteira Vista traseira

4

5

6

Vista dianteira

7

8

9
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Vista detalhada do invólucro posterior da caixa

0 Alojamento do painel da caixa

Neste alojamento é encaixada a lingueta de plástico 4 do painel da caixa.

q Passa-cabos para cabos de dados

Estes passa-cabos tapam as aberturas para cabos de dados na área de ligação do invólucro posterior da caixa. Por exemplo, 
pode realizar-se uma ligação de cabos de dados em conexão com uma Wallbox Advanced da Mercedes-Benz. As indicações 
para ligação podem ser consultadas nas instruções de instalação da Wallbox Advanced da Mercedes-Benz, disponível no link 
a seguir: www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Passa-cabos para cablagem de alimentação elétrica

Este passa-cabos tapa a abertura para a cablagem de alimentação elétrica na área de ligação do invólucro posterior da caixa.

e RCCB (interruptor diferencial de corrente de fuga)

O RCCB e os terminais PE ao lado servem para ligar a cablagem de alimentação elétrica.

r Abertura para interruptores de codificação rotativos

Esta abertura permite o acesso aos interruptores de codificação rotativos para o ajuste da corrente de carga máxima e para a 
ativação do modo de configuração ("Setup") e de teste ("Test") (ver página 21).

t Abertura do indicador LED

Esta abertura permite a apresentação do indicador LED multicolorido.

y Parafuso francês para painel da caixa

Este parafuso francês é usado para trancar o painel da caixa. A respetiva chave do painel está incluída no âmbito de forneci-
mento.

u Alojamentos para parafusos

O invólucro posterior da caixa é encaixado na posição de montagem através dos dois alojamentos.

i Guia para cabo

Esta guia para cabo foi prevista para uma cablagem de alimentação instalada à superfície.

o Aberturas para aparafusamento 

Através destas aberturas, o invólucro posterior da caixa, previamente encaixado nos alojamentos para parafusos u, é fixado 
com dois parafusos na posição de montagem.

Vista traseiraVista dianteira
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Preparação, instalação e colocação 
em serviço
Disposições gerais relativas ao local de 
montagem
A Wallbox Home da Mercedes-Benz é um aparelho eletrotécnico e por isso tem de cumprir determinadas disposições relativas 
à instalação no interior e no exterior. Ao escolher o local de montagem, tenha em conta os seguintes pontos:

• Tenha em consideração todas as disposições locais aplicáveis a instalações elétricas, por ex., de prevenção de incêndios e 
de proteção contra acidentes.

• A Wallbox tem de ser montada livremente acessível a pessoas autorizadas a operá-la.

• Adicionalmente deve ser previsto um lugar de estacionamento em frente à Wallbox, de 
modo que a ligação de carga no veículo possa ser facilmente acedida com o cabo de carga 
fixo da Wallbox.

• Como altura de montagem recomenda-se uma distância de 120 a 140 cm entre o chão e a 
aresta inferior da caixa: Este valor recomendado também pode ser aumentado ou diminuí-
do em função das condições locais. Na posição de montagem deve ser assegurada uma 
circulação de ar suficiente para que a Wallbox seja arrefecida durante a operação de carga: 
Tenha sempre em conta as temperaturas de serviço admissíveis (ver “Dados técnicos” na 
página 23).

• Para a operação segura da Wallbox tem de ser deixado um espaço livre mínimo de 50 cm 
em toda a volta da caixa. 

• A superfície de montagem tem de ter uma base plana, com capacidade de carga suficiente 
para a montagem da Wallbox.

• A superfície de montagem necessária para a Wallbox Home da Mercedes-Benz é de 
440 x 330 mm (A x L), no mínimo. A parte de trás da caixa da Wallbox tem de assentar com toda a sua superfície sobre a 
superfície de montagem. 

• Em princípio, a Wallbox Home da Mercedes-Benz foi concebida para operação a temperaturas ambiente altas. No entanto, 
tem de se garantir que a temperatura de serviço máxima admissível não é excedida devido a influências externas como, 
por exemplo, luz solar direta, entre outros.

• A Wallbox cumpre as exigências de montagem no exterior. Para minimizar a sujidade causada por intempéries, recomenda-
mos que no exterior a Wallbox seja montada em locais cobertos. 

Exigências aplicáveis à cablagem de 
alimentação elétrica
Para a ligação eletrotécnica da Wallbox Home da Mercedes-Benz é necessário ter sempre em conta as seguintes exigências:

• São aplicáveis todos os requisitos para a montagem de instalações de baixa tensão de acordo com IEC 60364-1 e 
IEC 60364-5-52.

• O modelo A0009067408 foi previsto para a ligação e a operação com uma tensão nominal de 230 V (fase-nula, monofási-
ca) ou 400 V (fase-fase, trifásica) e 50 Hz. A versão da Wallbox A0009067508 foi concebida para a ligação e a operação 
com uma tensão nominal de 230 V (fase-nula, monofásica) 50 Hz.

mín. 50 cm

120 a  
140 cm
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• No local de instalação, de acordo com HD 60364-7-722:2012, tem de existir uma ligação à rede elétrica com dimensões 
calculadas com margem ampla: Esta ligação tem de ser prevista exclusivamente para a Wallbox, não podendo alimentar 
quaisquer outros consumidores elétricos.

• Se necessário, tem de ser instalada uma cablagem de alimentação separada, prevista exclusivamente para ligação da Wall-
box e que preencha as exigências gerais relativas às instalação de cablagens e tecnologia de edifícios. 

• Dependendo da potência de ligação desejada, a instalação da Wallbox tem de ser comunicada ao operador da rede de 
distribuição de eletricidade antes da colocação em serviço e, eventualmente, ser aprovada por esta. A este respeito, obser-
var as normas locais do operador da rede de distribuição de eletricidade.

• A secção da cablagem tem de ser ajustada à potência de ligação pretendida e a outros 
aspetos (tais como comprimento da cablagem, material do condutor, tipo de instalação, 
etc.). Os terminais de ligação na Wallbox foram concebidos para uma secção de cabo 
entre 1,5 mm2 e 16 mm2.

• A cablagem de alimentação pode ser instalada sob o reboco ou à superfície. Para uma 
cablagem de alimentação instalada à superfície, o aparelho tem na parte de trás uma 
guia para cabo através da qual o cabo pode ser conduzido para a zona de ligação do 
invólucro posterior da caixa.

• A cablagem de alimentação para a Wallbox tem de ser sempre protegida através de um 
MCB próprio (corrente nominal dependente da cablagem de alimentação e do ajuste 
da Wallbox, no entanto, 32 A no máximo). Para a escolha do dispositivo MCB, observe 
obrigatoriamente as exigências nacionais aplicáveis.

• Se quiser colocar a Wallbox fora de serviço, terá de colocar o dispositivo MCB instalado a montante na instalação domésti-
ca e o RCCB integrado na posição 0 (Off/desligado).

• Em todo o caso, deverá sempre assegurar-se de que as exigências relativas à instalação indicadas nas presentes instru-
ções são satisfeitas. A violação ou o incumprimento pode dar origem a lesões graves e/ou morte causadas por choque 
elétrico. Além disso, se as indicações referidas forem desrespeitadas não é possível garantir a operação correta da Wall-
box.

NOTA!
Para alcançar a potência de carga máxima da Wallbox, a cablagem de alimentação da tem de ser dimensionada e insta-
lada para 32 A. Adicionalmente, o ajuste da corrente de carga máxima (ver “Modo de configuração (“Setup”) e de teste 
(“Test”)” na página 15) tem de ser adaptado para 32 A. O ajuste de fábrica da corrente de carga máxima é de 16 A para 
a versão A0009067408 e de 32 A para a versão A0009067508.

NOTA!

Em vários países, as exigências acima referidas divergem das condições de ligação para a rede elétrica local.  
Neste caso, a Wallbox tem de ser ligada de acordo com o tipo de ligação prescrito no país de instalação. Uma visão  
geral com os tipos de ligação específicos de diferentes países está incluída página 28 nestas instruções ou pode ser 
consultada no site www.yourwallbox.de no seguinte link:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Instalação mecânica e elétrica
Depois de ter escolhido o local de montagem da Wallbox pode dar início, de seguida, à instalação mecânica. Para a monta-
gem precisa dos seguintes componentes:

• Berbequim ou aparafusadora elétrica (não incluídos no âmbito de fornecimento)

• Broca com Ø 8 mm adequada ao material do substrato onde vai ser feita a montagem (não incluída no âmbito de fornecimento)

• Molde de perfuração para as versões de Wallbox descritas nas instruções (incluídas no âmbito de fornecimento)

• Chave de parafusos com pontas Torx (TX20, TX30) (não incluída no âmbito de fornecimento)
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• Chave de parafusos de fenda VDE (espessura e comprimento da lâmina: 0,5 x 2,5 mm, 80 mm recomendados) (não incluí-
da no âmbito de fornecimento)

• X-ato para cortar o passo-cabos para a cablagem de alimentação elétrica (não incluído no âmbito de fornecimento)

• Quatro parafusos para placas de partículas 6 x 60 para fixação do invólucro posterior da caixa (incluídos no âmbito de 
fornecimento)

• Se necessário: Buchas adequadas ao material do substrato onde vai ser feita a montagem (incluídas no âmbito de forneci-
mento: buchas de Nylon, 8 x 40)

• Nível de bolha de ar (não incluído no âmbito de fornecimento)

PERIGO!

Observe sempre as cinco regras de segurança:
1. Desligar da corrente
2. Bloquear contra religação
3. Comprovar a ausência de corrente
4. Ligar à terra e curto-circuitar
5. Tapar ou isolar as peças adjacentes que estejam sob tensão
Em qualquer caso, desative sempre o MCB no quadro doméstico e o RCCB integrado antes de começar a instalação. Cer-
tifique-se de que não existe a possibilidade de os dispositivos MCB e RCCB serem religados durante a instalação. Caso 
contrário, existe o perigo de lesões graves e/ou morte causadas por choque elétrico!

Proceda como se segue para instalar a Wallbox:

1. Certifique-se de que na posição de montagem desejada existe uma cablagem de alimentação com dimensões  
suficientes. Caso contrário, tem de ser instalada uma cablagem de alimentação.

2. Alinhe o molde de perfuração vertical na superfície de montagem: Se 
necessário, utilize um nível de bolha de ar. Marque os furos que serão 
executados com o molde.

3. Execute os furos no lugar marcado (Ø 8 mm). Dependendo do material do 
substrato onde vai ser feita a montagem, utilize as buchas fornecidas com 
os parafusos de fixação.

4. Com a chave de parafusos TX30 aperte dois dos quatro parafusos para 
placas de partículas 6 x 60 fornecidos, com uma distância de 4 mm em 
relação à parede nos dois furos superiores.
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5. Coloque a Wallbox numa superfície de trabalho e desaperte o parafuso 
francês na aresta inferior do invólucro posterior da caixa com a ajuda 
da chave do painel fornecida. De seguida, rebata o painel para cima e 
retire-o. 
 
Observação: Proteja o painel da caixa contra riscos e outros danos 
externos. Retire a película de proteção do painel como último passo de 
montagem quando estiver a terminar a instalação.

6. Desaperte com a chave de parafusos TX20 o parafuso M4 na zona supe-
rior da Wallbox, com qual a cobertura interior dos componentes eletró-
nicos está fixada ao invólucro posterior da caixa e retire a cobertura dos 
componentes eletrónicos. Guarde os parafusos num local seguro.

7. Corte a membrana do passa-cabos maior w: Passe agora a cablagem de 
alimentação por esta abertura. 
 
Observação: As duas aberturas mais pequenas, tapadas com passa- 
cabos q, são necessárias para a ligação a um comando de carga externo 
como, p. ex., através da Wallbox Advanced da Mercedes-Benz. As indica-
ções para ligação podem ser consultadas nas instruções de instalação da 
Wallbox Advanced da Mercedes-Benz, disponível no link a seguir: 
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Pendure o invólucro posterior da caixa da Wallbox na posição de monta-
gem. Para o efeito, o invólucro posterior da caixa tem na zona superior 
do lado de trás dois alojamentos para parafusos integrados u para os 
parafusos montados no passo 4. A Wallbox Home da Mercedes-Benz 
encontra-se agora pré-fixada na posição de montagem.

9. Fixe o invólucro posterior da caixa, enfiando os dois parafusos para placas 
de partículas restantes, incluídos no âmbito de fornecimento, nas duas 
aberturas o na zona inferior do invólucro posterior da caixa e apertan-
do com a chave de parafusos TX30 nas buchas colocadas no passo 3. A 
Wallbox Home da Mercedes-Benz encontra-se agora firmemente fixada à 
superfície de montagem.
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10. No caso de uma cablagem de alimentação com cabos flexíveis, certifique-
-se de que os condutores descarnados (recomendado 12 mm) são provi-
dos de terminais. Solte os terminais de ligação do RCCB integrado, insira 
os condutores no respetivo terminal e aperte a cablagem de alimentação 
com um binário entre 2,5 e 3 Nm. A atribuição é indicada na representa-
ção e na tabela abaixo. 
Quando apertar o terminal L1 tenha sempre em atenção à colocação 
correta do condutor já ligado de fábrica! 
Acione o mecanismo de mola do terminal PE e fixe aqui o condutor de 
proteção da cablagem de alimentação.

Na versão trifásica A0009067408, a cablagem de alimentação é ligada como se segue:

Designação Cor do condutor Identificação de ligação

Condutor ativo Fase 1 Castanho 5 (L1)

Condutor ativo Fase 2 Preto 3 (L2)

Condutor ativo Fase 3 Cinzento 1 (L3)

Neutro Azul N

Condutor de terra Verde/amarelo PE

Na versão monofásica A0009067508, a cablagem de alimentação é ligada como se segue:

Designação Cor do condutor Identificação de ligação

Condutor ativo Castanho 5 (L1)

Neutro Azul N

Condutor de terra Verde/amarelo PE

PERIGO!

Tenha em atenção que o sistema eletrónico da Wallbox será danificado, se for conduzida uma tensão superior a 250 V 
entre o condutor ativo L1 e o condutor neutro.

NOTA!

Se se desejar, a versão trifásica A0009067408 também pode ser ligada de forma monofásica ao terminal 2 (L1) e operada 
dessa maneira: No entanto, neste caso, a potência nominal indicada para a Wallbox não é atingida.
No caso de carga assimétrica da rede de alimentação, tenha em atenção as condições de ligação técnicas locais. A Wallbox 
Home da Mercedes-Benz está equipada com uma função de monitorização da simetria, que pode ser ativada através do 
interruptor de codificação rotativo. Para mais informações, consulte a secção “Modo de configuração (“Setup”) e de teste 
(“Test”)” na página 15.

PEL1L2L3 N
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NOTA!

Em vários países, as exigências referidas nestas instruções divergem das condições de ligação para a rede elétrica local. 
Neste caso, a Wallbox tem de ser ligada de acordo com o tipo de ligação prescrito no país de instalação. Uma visão geral 
com os tipos de ligação específicos de diferentes países está incluída página 28 nestas instruções ou pode ser consul-
tada no site www.yourwallbox.de no seguinte link: 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

NOTA!

A Wallbox Home da Mercedes-Benz é fornecida pré-ajustada de fábrica para uma corrente de carga máxima de 16 A (versão 
A0009067408) ou 32 A (versão A0009067508). Se através da instalação doméstica ou cablagem de alimentação estiver dispo-
nível uma corrente de carga diferente deste pré-ajuste, terá de adaptar o ajuste da corrente de carga na Wallbox em conformi-
dade, antes de voltar a montar a cobertura dos componentes eletrónicos e colocar a Wallbox em serviço no final: Este procedi-
mento encontra-se descrito na secção “Modo de configuração (“Setup”) e de teste (“Test”)” na página 15 e seguintes.
Tenha em atenção que a corrente nominal indicada na etiqueta do produto e configurada no firmware não pode ser exce-
dida em circunstância alguma.

11. Coloque a cobertura dos componentes eletrónicos novamente no invó-
lucro posterior da caixa e aparafuse-a com os respetivos parafusos  
M4 x 10.

12. Pendure o painel da caixa na aresta superior do invólucro posterior da 
caixa e tranque-o com a chave do painel fornecida. 
 
Observação: Antes de voltar a montar o painel da caixa, tem de colocar 
em funcionamento a parte elétrica da Wallbox Home da Mercedes-Benz. 
Leia a secção a seguir para o efeito.

Colocação em serviço da parte elétrica
Após a instalação mecânica e a ligação elétrica, terá de verificar o funcionamento correto da Wallbox Home da Mercedes-Benz 
para serviço e eliminar eventuais erros.

Para colocar a Wallbox Home da Mercedes-Benz em serviço, proceda da seguinte forma:

1. Ligue o dispositivo MCB instalado a montante no quadro doméstico.
2. Abra a tampa de serviço 8 da cobertura interior dos componentes eletrónicos e ligue adicionalmente o RCCB interno  

(a ligação da Wallbox à rede elétrica é ativada).
Quando a Wallbox for ligada à rede elétrica, começa a operação de inicialização: Durante a mesma é realizada uma verifica-
ção dos componentes eletrónicos internos para assegurar a funcionalidade correta. 

Esta operação é indicada pelo indicador LED na parte da frente da Wallbox Home da Mercedes-Benz como se segue. 

Indicações do LED Descrição

O LED pisca uma vez a branco...

...e de seguida pisca lentamente a azul.
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O veículo pode agora ser ligado à Wallbox para a operação de carga. O início e/ou o fim de uma operação de carga encontra-
-se descrito no guia rápido em anexo, bem como no manual de operação completo da Wallbox Home da Mercedes-Benz:  
Pode transferir o manual de operação completo no site www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/.  
Adicionalmente, tenha em atenção o manual de operação do veículo que será carregado com a Wallbox.

Depois de a Wallbox Home da Mercedes-Benz ter sido colocada em funcionamento de forma correta, coloque e tranque o 
painel da caixa: Este procedimento é descrito mais acima, no passo 12.

NOTA!
Para terminar a colocação em serviço da parte elétrica, tem de se verificar o ajuste da corrente máxima da cablagem de 
alimentação na Wallbox e, se necessário, adaptá-la com o interruptor de codificação rotativo na Wallbox. Para verificar o 
funcionamento da Wallbox no final, o contactor da Wallbox tem de ser verificado no modo de teste em relação a funciona-
mento correto. O modo de teste encontra-se descrito na secção seguinte.

Modo de configuração ("Setup") e de teste 
("Test")
Se durante a colocação em serviço e na operação posterior, não estiver um veículo disponível, pode verificar o funcionamento 
da Wallbox Home da Mercedes-Benz (disparo do RCD, CP e contactor) no modo de teste. Adicionalmente, pode alterar o ajus-
te de fábrica da corrente de carga máxima da Wallbox Home da Mercedes-Benz no modo de configuração ("Setup") através 
do interruptor de codificação rotativo interno, se a corrente de carga fornecida pela instalação doméstica divergir deste pré-a-
juste. Em todo o caso, a corrente nominal indicada na etiqueta do produto não pode ser excedida em circunstância alguma.

O módulo eletrónico da Wallbox Home da Mercedes-Benz permi-
te aceder, através da abertura no lado esquerdo, ao interruptor 
de codificação rotativo, que vem ajustado de fábrica para a 
posição 0.

Para o modo de teste ("Test") e de configuração ("Setup"), pode 
ajustar o interruptor de codificação rotativo com a chave de 
parafusos de fenda VDE (0,5 x 2,5 mm) para um dos valores 
apresentados na cobertura em volta da abertura. Consulte a 
explicação dos valores na secção “Ajustes para o interruptor de 
codificação rotativo” na página 17.

Para realizar ajustes através do interruptor de codificação rotati-
vo, tem de desmontar o painel da caixa da Wallbox e remover e 
voltar a colocar a cobertura interior dos componentes eletróni-
cos de acordo com o respetivo passo de trabalho (ver os passos 
5 e 6 descritos página 12 na secção “Instalação mecânica e 
elétrica”). 

PERIGO!

Com a cobertura dos componentes eletrónicos removida, no interior da Wallbox e nos componentes em que pode tocar, 
podem estar presentes tensões elétricas perigosas. EM QUALQUER CASO, desative sempre primeiro o dispositivo MCB na 
instalação doméstica e o RCCB interno da Wallbox antes de continuar o modo de configuração ("Setup") e teste ("Test").
Observe sempre as cinco regras de segurança:
1. Desligar da corrente
2. Bloquear contra religação
3. Comprovar a ausência de corrente
4. Ligar à terra e curto-circuitar
5. Tapar ou isolar as peças adjacentes que estejam sob tensão
Caso contrário, existe o perigo de lesões graves e/ou morte causadas por choque elétrico!
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Modo de teste ("Test")

Proceda como se segue para verificar o funcionamento da Wallbox Home da Mercedes-Benz no modo de teste ("Test"):

Passo Estado do LED

1. Desligue a alimentação de corrente da Wallbox através do dispositivo MCB instalado a 
montante e do RCCB interno.

2. Remova a cobertura interior dos componentes eletrónicos. Coloque o interruptor de 
codificação rotativo na posição E (ver a tabela na página 17).

3. Monte a cobertura interior dos componentes eletrónicos. Ligue a alimentação de cor-
rente da Wallbox através do RCCB interno e do MCB instalado a montante. 

4. A Wallbox é agora iniciada no modo de teste ("Test"). A intensidade de corrente está 
limitada a 6 A no modo de teste ("Test"). 

5. A Wallbox realiza primeiro um autoteste interno.

• Se durante o autoteste ocorrer um erro, o LED indica o erro F2: Leia a este respeito 
a descrição na página 19.

• Se não ocorrerem erros durante o autoteste, continue no passo 6.

PERIGO!

No modo de teste ("Test") estão presentes tensões elétricas perigosas nos contactos de carga da Wallbox, que constituem 
um perigo para a integridade física e/ou a vida: Em circunstância alguma toque nestes contactos e durante os passos  
seguintes proceda com extrema cautela. Caso contrário, existe o perigo de lesões graves e/ou morte causadas por cho-
que elétrico!

Passo Estado do LED

6. No modo de teste ("Test") pode realizar durante 120 segundos uma medição das tensões 
na ficha de carga (ver “Atribuição dos contactos Tipo2” na página 25). Adicionalmen-
te, é possível realizar uma medição do sinal no contacto CP (frequência e ciclo de servi-
ço, medição contra PE). Decorridos os 120 segundos, a função de carga é bloqueada e 
o RCCB integrado dispara.

 

7. Para terminar o modo de teste ("Test"), desligue a alimentação de corrente da Wallbox 
através do MCB instalado a montante e coloque o RCCB na posição 0. 

8. Remova a cobertura interior dos componentes eletrónicos. Coloque o interruptor de co-
dificação rotativo na posição 0 ou F (respetivamente o ajuste de fábrica para a operação 
de carga normal) ou noutra posição, se pretender operar a Wallbox com uma corrente de 
carga diferente do ajuste de fábrica (ver tabela na página a seguir).

9. Monte a cobertura interior dos componentes eletrónicos. Coloque o RCCB na posição I. 
Monte e tranque o painel da caixa. 

10. Ligue a alimentação de corrente da Wallbox através do MCB instalado a montante na 
instalação doméstica. 

11. Durante a inicialização, a Wallbox carrega o ajuste do interruptor de codificação rotativo, 
funcionando com a corrente de carga ajustada.

120 segundos
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Modo de configuração ("Setup")

Proceda como se segue para alterar os ajustes da corrente de carga máxima da Wallbox Home da Mercedes-Benz:

Passo Estado do LED

1. Desligue a alimentação de corrente da Wallbox através do dispositivo MCB instalado a 
montante e do RCCB interno. 

2. Remova a cobertura interior dos componentes eletrónicos. Selecione a intensidade de 
corrente pretendida, colocando o interruptor de codificação rotativo na posição corres-
pondente (ver tabela na página seguinte).

3. Monte a cobertura interior dos componentes eletrónicos. Coloque o RCCB na posição I. 
Monte e tranque o painel da caixa.

4. Ligue a alimentação de corrente da Wallbox através do MCB instalado a montante na 
instalação doméstica. 

5. Durante a inicialização, a Wallbox carrega o ajuste do interruptor de codificação rotativo, 
funcionando com a corrente de carga ajustada.

Ajustes para o interruptor de codificação rotativo

Com o interruptor de codificação rotativo podem ser realizados os seguintes ajustes:

Posição Descrição de funcionamento Explicação
0 Operação normal Ajuste de fábrica

1

Ajuste da corrente de carga máxima

  8 A

2 10 A

3 13 A

4 16 A

5 20 A

6 20 A com deteção de desequilíbrio de carga 16 A

7 30 A

8 30 A com deteção de desequilíbrio de carga 16 A

9 30 A com deteção de desequilíbrio de carga 20 A

A 32 A

B 32 A com deteção de desequilíbrio de carga 16 A

C 32 A com deteção de desequilíbrio de carga 20 A

D sem função -

E Modo de teste ("Test")
Possibilidade de medição da tensão da rede (contactor ligado), assim como da comunicação (CP) nos 
contactos de carga para verificar o funcionamento sem um veículo presente

F Operação normal Ajuste de fábrica



18

Diagnóstico e resolução de erros
Se durante a utilização da Wallbox Home da Mercedes-Benz ocorrer qualquer falha, esta é indicada pelo indicador LED multi-
colorido na parte inferior do painel da caixa. Para indicação, o LED pode...

...piscar normalmente em diferentes cores

...piscar lenta e normalmente em diferentes cores

O capítulo seguinte descreve como identificar falhas e estados de erro e as medidas que devem ser tomadas para eliminar os 
mesmos.

Falhas operacionais e resolução
Para garantir uma operação segura, a Wallbox Home da Mercedes-Benz tem de ser protegida por um MCB na instalação 
doméstica e pelo RCCB integrado. Para tomar medidas adequadas em caso de falha e retomar a operação, é necessário 
determinar primeiro de forma clara de que tipo de falha se trata. Podem ocorrer as seguintes falhas:

Falha Causa possível Proposta de resolução

O LED não funciona.

A Wallbox não está a ser 
alimentada com corrente.

A alimentação de corrente foi interrompida: Verifique o MCB instalado a montante e o RCCB interno, 
caso aplicável, volte a ligá-los. Se o erro ocorrer repetida ou continuamente, contacte o Serviço de 
Assistência Técnica local da Mercedes-Benz.

A Wallbox não foi ligada 
de acordo com o tipo de 
ligação prescrito no país de 
instalação.

Verifique o tipo de ligação da Wallbox com a ajuda da visão geral com os tipos de ligação 
específicos de diferentes países, que pode consultar página 28 nestas instruções ou no site 
www.yourwallbox.de no seguinte link:  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
Se necessário, altere o tipo de ligação em conformidade com esta visão geral.

Existe um erro interno na 
Wallbox.

A Wallbox tem de ser substituída. Nesta situação, contacte o Serviço de Assistência Técnica local da 
Mercedes-Benz.

O veículo elétrico não é 
reconhecido.

O cabo de carga não está 
corretamente encaixado no 
veículo.

Retire a ficha de carga do veículo e volte a encaixá-la: Se o erro persistir, verifique o cabo de carga 
quanto a danos e contacte o Serviço de Assistência Técnica local da Mercedes-Benz.

O LED indica uma mensa-
gem de erro.

A Wallbox Home da  
Mercedes-Benz deteta  
um erro.

Para mais informações sobre as mensagens de erro, consulte a secção seguinte. Reinicie a operação 
de carga: Se o erro ocorrer repetida ou continuamente, coloque a Wallbox fora de serviço (ver “Co-
locação fora de serviço e nova colocação em serviço do produto” na página 22) e desligue o MCB 
instalado a montante. Contacte o Serviço de Assistência Técnica local da Mercedes-Benz.

NOTA!
Se existir um defeito na cablagem de alimentação elétrica da Wallbox, coloque a Wallbox fora de serviço (ver “Colocação 
fora de serviço e nova colocação em serviço do produto” na página 22) e desligue o MCB instalado a montante. Con-
tacte o Serviço de Assistência Técnica local da Mercedes-Benz ou o seu instalador.
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Estados de erro e resolução
Para indicação dos estados de erro, o LED pisca com base num padrão específico, que se repete. A correspondência entre a 
indicação ótica e os erros é apresentada a seguir:

Símbolo Descrição

Erro F1: O contactor da Wallbox não abre.O LED pisca uma vez a vermelho e, de seguida, 
quatro vezes a verde.

Resolução: A Wallbox desliga o RCCB na Wallbox 20 segundos depois da deteção do erro. Volte a ligar a alimentação de 
corrente através do RCCB na Wallbox (ver “Verificação do RCCB interno” na página 21). 

Se o erro persistir, tal indica que existe um erro interno e a Wallbox tem de ser substituída. Coloque a Wallbox fora de serviço 
(ver “Colocação fora de serviço e nova colocação em serviço do produto” na página 22) e contacte o Serviço de Assistên-
cia Técnica local da Mercedes-Benz.

Símbolo Descrição

Erro F2: A Wallbox detetou um erro interno.O LED pisca uma vez a vermelho, três vezes a 
verde e, de seguida, uma vez a azul.

Resolução: Desligue e ligue novamente a alimentação de corrente. Se o erro persistir, tal indica que existe um erro interno 
e a Wallbox tem de ser substituída. Coloque a Wallbox fora de serviço (ver “Colocação fora de serviço e nova colocação em 
serviço do produto” na página 22) e contacte o Serviço de Assistência Técnica local da Mercedes-Benz.

Indicação Descrição

Erro F3: O módulo interno de deteção de corrente de fuga CC comuni-
cou corrente de fuga CC.O LED pisca uma vez a vermelho e, de seguida, 

duas vezes, alternadamente, a verde e a azul.

Resolução: Quando o erro ocorre pela primeira vez, a operação de carga é interrompida durante 30 segundos e, de seguida, 
reiniciada automaticamente. Se o erro voltar a ocorrer imediatamente de seguida, a operação de carga é cancelada de forma 
definitiva: Só é possível uma nova operação de carga depois da separação da ligação do veículo à Wallbox. 

Se o erro persistir, é possível que o veículo apresente um erro elétrico no sistema de carga ou a Wallbox tem de ser verifica-
da. Não carregue o veículo. Contacte assim que possível o Serviço de Assistência Técnica local da Mercedes-Benz. Adicional-
mente, deve observar as indicações no manual de instruções do veículo.

Símbolo Descrição

Erro F4: A Wallbox detetou um erro interno.O LED pisca uma vez a vermelho, uma vez a 
verde e, de seguida, três vezes a azul.

Resolução: Desligue e ligue novamente a alimentação de corrente. Se o erro persistir, tal indica que existe um erro interno 
e a Wallbox tem de ser substituída. Coloque a Wallbox fora de serviço (ver “Colocação fora de serviço e nova colocação em 
serviço do produto” na página 22) e contacte o Serviço de Assistência Técnica local da Mercedes-Benz.



20

Indicação Descrição

Erro F7: O veículo requer operação de carga com ventilação.
O LED pisca uma vez a vermelho e, de seguida, 
duas vezes a azul.

Resolução: A Wallbox reinicia automaticamente a operação de carga após 60 segundos. Se o erro persistir, contacte o  
Serviço de Assistência Técnica local da Mercedes-Benz. A Wallbox Home da Mercedes-Benz não permite carregar veículos 
que exijam ventilação durante o processo de carga. 

Indicação Descrição

Erro F8: Foi detetado um curto-circuito entre o contacto-piloto CP e 
o condutor de terra PE ou a interface de comunicação do veículo está 
defeituosa.O LED pisca uma vez a vermelho e, de seguida, 

duas vezes a verde.

Resolução: A Wallbox reinicia automaticamente a operação de carga após 60 segundos. Se o erro persistir, verifique o cabo 
de carga quanto a danos externos. Se o cabo não apresentar danos, é necessário verificar o veículo e a Wallbox: Contacte o 
Serviço de Assistência Técnica local da Mercedes-Benz.

Indicação Descrição

Erro F9: O módulo de monitorização da corrente detetou que a corrente 
de carga excede a corrente máxima ajustada.O LED pisca uma vez a vermelho, três vezes a 

verde e, de seguida, uma vez a amarelo.

Resolução: A Wallbox reinicia automaticamente a operação de carga após 60 segundos. Se o erro persistir, o veículo e a 
Wallbox têm de ser verificados: Contacte o Serviço de Assistência Técnica local da Mercedes-Benz.

Indicação Descrição

Erro F10: A monitorização da temperatura detetou no interior da caixa 
uma temperatura superior a 80 °C.O LED pisca uma vez a vermelho, duas vezes a 

verde e, de seguida, duas vezes a amarelo.

Resolução: A monitorização da temperatura interrompe a operação de carga.

• A operação de carga é reiniciada após 10 minutos, quando a temperatura na caixa tiver descido abaixo de 70 °C.

• A operação de carga é imediatamente reiniciada, quando a temperatura na caixa tiver descido abaixo de 60 °C. 

Se o erro ocorrer repetida ou continuamente, deverá assegurar um melhor arrefecimento e/ou um ensombramento mais 
eficaz da Wallbox no local de instalação. Se o erro persistir, a Wallbox tem de ser verificada e, se necessário, substituída:  
Contacte o Serviço de Assistência Técnica local da Mercedes-Benz.

Indicação Descrição

Erro F11: O contactor da Wallbox não fecha.
O LED pisca uma vez a vermelho, uma vez a 
verde e, de seguida, três vezes a amarelo.

Resolução: A Wallbox reinicia automaticamente a operação de carga após 60 segundos. Se o erro ocorrer uma segunda vez, 
a operação de carga é reiniciada após 10 minutos. Se, posteriormente, o erro voltar a ocorrer, tal indica que existe um erro 
interno e a Wallbox tem de ser substituída: Coloque a Wallbox fora de serviço (ver “Colocação fora de serviço e nova colo-
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cação em serviço do produto” na página 22) e desligue o MCB instalado a montante. Contacte o Serviço de Assistência 
Técnica local da Mercedes-Benz.

Indicação Descrição

Erro F15: O sistema de monitorização de corrente detetou a ultrapassa-
gem do desequilíbrio de carga máximo configurado e reduziu a corrente 
de carga máxima.O LED pisca lentamente a verde e pisca rapida-

mente uma vez a azul.

Resolução: Embora a operação de carga continue a ser possível, a potência de carga sofre uma redução. Se o erro persistir, 
é possível que o veículo apresente um erro no sistema de carga ou o ajuste do desequilíbrio de carga máximo tem de ser 
verificado. Se necessário, contacte o Serviço de Assistência Técnica local da Mercedes-Benz. Adicionalmente, deve observar 
as indicações no manual de instruções do veículo.

Indicação Descrição

Erro F16: A transmissão de dados relativa à monitorização de corrente 
integrada tem uma falha. A corrente de carga máxima é limitada a 10 A 
durante a falha.O LED pisca lentamente a verde e pisca rapida-

mente uma vez a vermelho.

Resolução: Embora a operação de carga continue a ser possível, a potência de carga sofre uma redução. Se o erro ocorrer 
repetidamente ou de forma permanente, tal indica que existe um erro interno e a Wallbox tem de ser substituída: Coloque a 
Wallbox fora de serviço (ver “Colocação fora de serviço e nova colocação em serviço do produto” na página 22) e desligue 
o MCB instalado a montante. Contacte o Serviço de Assistência Técnica local da Mercedes-Benz.

Indicação Descrição

Erro F17: A monitorização da temperatura detetou no interior da caixa 
uma temperatura superior a 60 °C. A corrente de carga máxima é 
limitada a 6 A.

O LED pisca lentamente a verde e pisca rapida-
mente uma vez a vermelho.

Resolução: Embora a operação de carga continue a ser possível, a potência de carga sofre uma redução. Se o erro ocorrer 
repetida ou continuamente, deverá assegurar um melhor arrefecimento e/ou um ensombramento mais eficaz da Wallbox no 
local de instalação. Se o erro persistir, a Wallbox tem de ser verificada e, se necessário, substituída: Contacte o Serviço de 
Assistência Técnica local da Mercedes-Benz.

CUIDADO!

Se, durante o funcionamento com o veículo, a Wallbox continuar a emitir mensagens de erro ou o fizer continuamente, 
coloque a Wallbox fora de serviço (ver “Colocação fora de serviço e nova colocação em serviço do produto” na página 
22) e contacte o Serviço de Assistência Técnica local da Mercedes-Benz. Pode ser necessário realizar uma reparação 
antes de ser possível uma operação de carga.

Verificação do RCCB interno
Para assegurar a operação segura contínua da Wallbox, tem de verificar manualmente a funcionalidade do RCCB integrado na 
Wallbox a cada seis meses: Para tal, o RCCB tem um botão com o qual pode ativar a função de teste.

NOTA!

O sistema de deteção de corrente de fuga CC interno realiza automaticamente, antes de cada operação de carga, um 
autoteste, não sendo, por isso, necessária uma verificação manual. No caso de um erro, o indicador LED apresenta um 
código baseado em sinais de piscar correspondente (ver a partir da página 18).
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Proceda como se segue para verificar um RCCB:

1. No estado pronto para funcionamento da Wallbox, remova o painel da caixa com a chave do painel fornecida.
2. Abra a tampa da cobertura dos componentes eletrónicos para os dispositivos de proteção dos circuitos internos.
3. Localize o botão com o T saliente ou a inscrição Test.
4. Acione a tecla: O RCCB tem de disparar agora e colocar a alavanca basculante numa posição intermédia (a ligação à rede 

elétrica está interrompida).
5. Desligue agora o RCCB completamente (posição 0) e, de seguida, novamente, colocando a alavanca basculante em cima, 

na posição I.
6. Feche a tampa, coloque o painel da caixa e tranque-o com a chave do painel.

PERIGO!

Se o RCCB não disparar durante o teste (alavanca basculante na posição intermédia), não pode continuar a operar, em 
caso algum, a Wallbox! Coloque a Wallbox fora de serviço e contacte o Serviço de Assistência Técnica da Mercedes-Benz.

Colocação fora de serviço e nova colocação em 
serviço do produto
Se for necessário, pode colocar a Wallbox Home da Mercedes-Benz fora de serviço. Para o efeito, proceda como se segue:

1. Desligue o MCB instalado a montante (a ligação à corrente da rede elétrica é interrompida).
2. Remova o painel da caixa da Wallbox, abra a tampa de serviço da cobertura dos componentes eletrónicos e coloque a 

alavanca basculante do RCCB na posição 0 (desligado). 
3. Observe sempre as cinco regras de segurança!
Agora não é possível realizar uma operação de carga com a Wallbox Home da Mercedes-Benz e, se necessário, pode ser 
desmontada por um eletricista qualificado. Se não quiser desmontar a Wallbox, volte a pendurar o painel da caixa na aresta 
superior do invólucro posterior da caixa e tranque-o com a chave do painel fornecida.

Para mais tarde voltar a colocar a Wallbox em serviço, proceda da seguinte forma:

1. Remova o painel da caixa da Wallbox, abra a tampa de serviço da cobertura dos componentes eletrónicos e coloque a 
alavanca basculante do RCCB na posição I.

2. Feche a tampa de serviço. Volte a pendurar o painel da caixa na aresta superior do invólucro posterior da caixa e tranque-
-o com a chave do painel fornecida.

3. Ligue o MCB instalado a montante.
Quando a Wallbox Home da Mercedes-Benz for novamente ligada à rede elétrica, começa a operação de inicialização: Tal 
como descrito na secção “Colocação em serviço da parte elétrica” na página 14, no final o veículo pode ser ligado para 
realizar uma operação de carga.

Devolução da Wallbox
Se a Wallbox durante a instalação ou a operação emitir permanentemente mensagens de erro ou não funcionar corretamen-
te, contacte o Serviço de Assistência Técnica local da Mercedes-Benz. Se continuar a não ser possível eliminar o erro, será 
necessário substituir a Wallbox. Para tal, tem de colocar a Wallbox fora de serviço, mandar desmontá-la por um eletricista 
qualificado e mandá-la para reparação através do Sistema de Assistência Técnica da Mercedes-Benz.

Além da Wallbox tem de enviar o documento "Checkliste bei Rücksendung" (Lista de controlo para devolução) preenchido 
junto com o produto. Certifique-se de que o documento é preenchido correta e completamente, bem como assinado pelo 
cliente e pelo instalador. Caso contrário, não será possível proceder à substituição da Wallbox.

O documento "Checkliste bei Rücksendung" (Lista de controlo para devolução) está disponível no site www.yourwallbox.de 
no seguinte link: www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Anexo
Dados técnicos
Versão A0009067408 A0009067508

Disposições de acordo com a IEC 61851-1/61439-7

Ligação de rede
para cablagem de alimentação até 5 x 16 mm²  

no máximo
para cablagem de alimentação até 3 x 16 mm²  

no máximo

Tensão nominal 230/400 V 230 V

Corrente nominal 32 A, monofásica ou trifásica 32 A, monofásica

Frequência nominal 50 Hz

Potência de carga máx. 22 kW 7.2 kW

Ligação de carga Cabo de carga fixo com ficha de carga de acordo com a norma IEC 62196-2 Tipo 2, aprox. 6 m

Dispositivos de proteção dos circuitos RCCB, tipo A, 30 mA e sistema de deteção de corrente de fuga CC eletrónico DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Controlo/parametrização
Interface interna RS485 (interface para o comando de carga externo,  

sem acesso através do utilizador/instalador)

Pré-fusível
MCB, característica C, corrente nominal dependendo da cablagem de alimentação e do ajuste da Wallbox,  

no entanto 32 A, no máximo

Ajuste de fábrica para corrente de carga máxima 16 A 32 A

Sistema de ligação à terra TN-S

Temperatura ambiente de serviço -30 até 50°C

Temperatura de armazenamento -30 a 85°C

Humidade do ar, relativa 5 a 95% (sem condensação)

Classe de proteção I

Categoria de sobretensão III

Grau de poluição 3

Tensão de isolamento atribuída (Ui) 4 kV

Tensão transitória atribuída (Uimp) 4 kV

Resistência a pico de corrente atribuído (Ipk) 6 kA

Resistência a corrente de curta duração atribuída (Icw) 5 kA

Corrente de curto-circuito atribuída condicional (Icc) 6/10 kA (característica de disparo C)

Fator de carga atribuído (RDF) 1.0

Tipo de proteção, caixa IP 55

Resistência aos choques IK08

Dimensões (caixa) 438 x 328 x 170 mm (A x L x P)

Altitude de montagem máxima ≤ 2000 m acima do nível do mar

Peso por unidade (líquido) aprox. 8.5 kg

Peso por unidade (bruto) aprox. 10 kg
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Desenhos cotados e dimensões
A Wallbox Home da Mercedes-Benz é fornecida totalmente montada e verificada. As dimensões da caixa e as distâncias dos 
alojamentos para parafusos necessários para a montagem são apresentadas nos desenhos cotados a seguir.

Wallbox com cabo de carga integrado

Vista de cima e lateral (todas as indicações em mm)

Vista traseira (invólucro posterior da caixa, todos os dados em 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

193

22
7,

7

 328 

 4
38

 

 170 
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Atribuição dos contactos Tipo2

Normas e diretrizes
A Wallbox Home da Mercedes-Benz cumpre as seguintes normas e classes de proteção:

Diretrizes/diretivas gerais e leis

Diretriz/diretiva Explicação

2014/35/UE Diretiva "Baixa tensão"

2014/30/UE Diretiva "Compatibilidade eletromagnética" (CEM)

2011/65/UE Diretiva "Substâncias perigosas" (RoHS 2)

2012/19/UE Diretiva "Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos" (REEE)

ElektroG Lei alemã relativa aos aparelhos elétricos e eletrónicos

Normas de segurança dos aparelhos

Norma Explicação

IEC 61851-1: 2017 Ed. 3.0 Sistemas de carga condutiva para veículos elétricos Parte 1: Requisitos gerais

IEC/TS 61439-7:2014 Parte 7: Conjuntos para aplicações específicas tais como marinas, parques de campismo, espaços de merca-
do, estações de carregamento para veículos elétricos

IEC 61000-6-2:2016 Compatibilidade eletromagnética (CEM) – Parte 6-2: Normas genéricas – Imunidade para os ambientes industriais

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 Compatibilidade eletromagnética (CEM) – Parte 6-3: Normas genéricas – Norma de emissão para os ambientes 
residenciais, comerciais e de indústria ligeira

IEC 61000-6-7:2014 Compatibilidade eletromagnética (CEM) – Parte 6-7: Normas genéricas – Requisitos de imunidade para equi-
pamentos que executam funções em sistemas relacionados com segurança (segurança funcional) em locais 
industriais

IEC 61851-21-2: 2018 Ed. 1.0 Sistemas de carga condutiva para veículos elétricos Parte 21-2: Requisitos CEM para sistemas de carga exter-
nos para veículos elétricos

L1

L2

CP

PE

N

L3

PP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1
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Classes e tipos de proteção

Classe de proteção/tipo de 
proteção

Explicação

O aparelho corresponde à classe de proteção 1.

IP 55
Tipo de proteção do aparelho: proteção completa contra contacto, proteção contra poeiras em quantidades 
prejudiciais e contra jatos de água a com pouca pressão a partir de qualquer ângulo (DIN EN 60529: 2014-09)

Marcação CE e declaração de conformidade
A Wallbox Home da Mercedes-Benz tem aposta a marcação CE. A respetiva declaração de conformidade  
está disponível em formato eletrónico em  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf  
para transferência.

Glossário e definições
Seguidamente são explicados conceitos e abreviaturas importantes usados neste manual.

Abreviatura Explicação Significado
CC Direct Current (DC, Direct Current) 

DC-RCM Direct Current Residual Current Monitor Dispositivo de monitorização para comunicação de correntes de falha CC 

LED Light Emitting Diode Díodo luminoso

MCB Miniature Circuit Breaker Disjuntor

NHN "Normalhöhennull" Superfície de referência para altitudes acima do nível do mar (substitui NN/nível zero)

RCCB Residual Current Circuit Breaker Interruptor de corrente diferencial residual (interruptor FI)

Marcas
Todas as marcas e marcas comerciais mencionadas nas instruções e eventualmente protegidas por terceiros estão sujeitas, 
de forma não limitada, às disposições dos direitos que lhes sejam aplicáveis e aos direitos de propriedade dos respetivos 
titulares. 

Todas as marcas, nomes comerciais ou firmas aqui mencionados são ou podem ser marcas ou marcas registadas dos respeti-
vos titulares. Reservados todos os direitos aqui não expressamente concedidos.

Se uma marca mencionada nestas instruções não for explicitamente identificada, tal não significa que não esteja sujeita a 
direitos de terceiros.
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Direitos de propriedade e direitos de autor
Copyright © 2021

Versão 1.3, MB-IM_Home-2021-04-14

Todos os direitos reservados.

Todos os dados e informações constantes destas instruções podem ser alterados sem aviso prévio e não representam uma 
obrigação por parte do fabricante.

Todas as figuras constantes destas instruções podem divergir do produto fornecido e não representam uma obrigação por 
parte do fabricante.

O fabricante não se responsabiliza por prejuízos e/ou danos decorrentes de dados ou eventuais informações erradas cons-
tantes destas instruções.

Sem autorização expressa por escrito do fabricante, as presentes instruções não podem ser reproduzidas no todo ou em 
parte, armazenadas em suportes eletrónicos ou transmitidas de outra forma por via eletrónica, elétrica, mecânica, ótica, 
química, por fotocópia ou gravação áudio.

Indicações de eliminação
Para conservar e proteger o ambiente, prevenir a poluição do ambiente e melhorar a reutilização de 
matérias-primas (reciclagem), a Comissão Europeia promulgou uma Diretiva (Diretiva REEE 2012/19/
UE e Regulamento CEEA), de acordo com a qual, os aparelhos elétricos e eletrónicos são recebidos de 
volta pelo fabricante para serem encaminhados para processos de eliminação ou reutilização adequa-
dos.

Os aparelhos que estão identificados com este símbolo não podem, por isso, ser eliminados como 
resíduos urbanos não triados dentro da União Europeia: Informe-se junto dos serviços municipalizados 
da sua área de residência sobre as formas de eliminação corretas. 

Os materiais podem ser reciclados de acordo com a respetiva identificação. Através da reciclagem, 
valorização dos materiais e outras formas de valorização de resíduos de aparelhos está a contribuir de 
forma importante para a proteção do ambiente.
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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



29Wallbox Home da Mercedes-Benz|   

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



Após a publicação das presentes instruções de instalação, o produto pode ser sujeito a modificações técnicas ligeiras pelo fabricante. Estas modificações 
poderão, eventualmente, conduzir a uma discrepância pouco significativa na aparência exterior do produto. As eventuais diferenças de cor são consequência do 
processo de impressão.

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