
Mercedes-Benz Wallbox Home

Instrucţiuni de instalare pentru 
specialişti electricieni



Adrese importante
Contact Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart, Germania

Pentru întrebări de natură tehnică, vă rugăm să vă adresaţi service-ului tehnic local.

Este interzisă reproducerea, memorarea pe dispozitive electronice sau transmiterea acestui manual, parţială sau totală, sau 
sub orice altă formă, electronică, electrică, mecanică, optică, chimică, prin fotocopiere sau înregistrarea audio, fără o aproba-
re explicită, în scris din partea firmei noastre.
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Informaţii importante
Cuvânt înainte
Prezentul manual descrie procedurile de instalare mecanică şi electrică a punctului de încărcare Mercedes-Benz Wallbox 
Home. Etapele de lucru descrise în prezentul manual pot fi efectuate doar de către personal de specialitate calificat (insta-
larea mecanică) resp. de către un electrician calificat (instalarea electrică), care, pe baza educaţiei de specialitate, a cunoş-
tinţelor şi experienţelor precum şi pe baza cunoaşterii normelor în vigoare au posibilitatea de a evalua şi executa operaţiunile 
descrise în manual şi de a recunoaşte eventualele pericole.

Versiunile punctului de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home pot fi identificate în mod clar cu ajutorul etichetelor de pe 
produs: Aceste etichete sunt marcate cu numărul de produs Mercedes-Benz (la exterior, în partea inferioară) precum şi numă-
rul de produs ABL (partea interioară a clapetei de acoperire de la capacul intern al sistemului electronic), sunt însă identice în 
raport cu datele tehnice. Înainte de instalare, în orice caz, asiguraţi-vă că varianta existentă este cea descrisă şi în prezentul 
manual!

În acest manual sunt descrise următoarele versiuni de puncte de încărcare:

Cod produs Mercedes-Benz Număr produs ABL
A0009067408 2W22M1
A0009067508 2W72M9

Indicaţii referitoare la acest manual
Prezentul manual documentează etapele şi setările necesare pentru instalarea, punerea în funcţiune şi oprirea punctului de 
încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home, precum şi pentru remedierea erorilor pe parcursul funcţionării. Pentru o orientare 
cât mai rapidă şi sistematică, anumite pasaje de text din acest manual prezintă o formatare specială. 

• Descrierile care prezintă diverse opţiuni echivalente (precum în acest caz) sunt marcate cu semn de enumerare.

• Descrierile care vizează executarea unei funcţii sunt numerotate şi astfel definesc succesiunea paşilor de lucru individuali.

Citiţi cu atenţie prezentul manual şi urmaţi în special toate indicaţiile privind siguranţa, care sunt incluse în acest manual.

Toate dimensiunile incluse în acest manual sunt indicate în milimetri. Dacă este necesar, pentru diverse figuri este indicată şi 
scara respectivă.

Vă rugăm să aveţi în vedere că toate indicaţiile tehnice, specificaţiile şi caracteristicile de design ale produsului pot fi modifi-
cate fără o înştiinţare prealabilă.

Indicaţiile de siguranţă din acest manual
Este necesară îndeosebi respectarea indicaţiilor de avertizare şi a măsurilor de precauţie marcate după cum urmează. Simbo-
lurile au următoarea semnificaţie:

PERICOL!
Paragrafele marcate cu acest simbol indică tensiuni electrice care reprezintă un pericol pentru integritatea corporală şi 
pentru viaţă: Nerespectarea acestor avertismente poate conduce la vătămări corporale grave şi chiar la deces. Acţiunile 
marcate cu acest simbol nu trebuie în niciun caz executate.

ATENŢIE!

Paragrafele marcate cu acest simbol indică pericole suplimentare care pot provoca pagube la aparat sau altor consumatori 
electrici. Acţiunile marcate cu acest simbol trebuie executate cu grijă deosebită.
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INDICAŢIE!

Paragrafele marcate cu acest simbol fac trimitere la informaţii suplimentare importante şi la particularităţile necesare unei 
utilizări eficiente. Acţiunile marcate cu acest simbol trebuie executate în funcţie de necesităţi.

Indicaţii de siguranţă la aparat
Pe etichetele aplicate pe partea dreaptă şi în zona inferioară a carcasei precum şi pe capacul interior pentru sistemul electro-
nic al punctului de încărcare sunt afişate indicaţii de siguranţă şi de funcţionare suplimentare. Aceste simboluri au următoarea 
semnificaţie:

ATENŢIE!
Vă rugăm să citiţi mai întâi manualul de utilizare cuprins în pachetul de livrare al punctului de încărcare Mercedes-Benz 
Wallbox Home, în special înainte de înlăturarea capacului carcasei de la punctul de încărcare.

ATENŢIE!

Vă rugăm să citiţi mai întâi manualul de instalare (acest document), în special înainte de deschiderea capacului echipa-
mentului electronic din interiorul punctului de încărcare.

PERICOL!

După deschiderea carcasei, în interiorul punctului de încărcare precum şi la componentele cu care veniţi în contact se pot 
acumula tensiuni electrice periculoase.

Indicaţii de siguranţă generale
Respectaţi următoarele puncte:

• Citiţi cu atenţie manualul.

• Respectaţi toate avertizările.

• Urmaţi toate instrucţiunile.

• Punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home este disponibil în diverse variante de ţară specifice. Cu ajutorul mar-
cajului de pe eticheta produsului de pe partea inferioară a punctului de încărcare, vă rugăm să verificaţi dacă acesta este
admis pentru instalare şi utilizare în ţara dumneavoastră.

• Punctul de încărcare trebuie instalat de către un specialist electrician calificat şi trebuie racordat şi recepţionat în vederea
funcţionării cu respectarea prescripţiilor şi normelor locale.

• Punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home integrează un comutator de protecţie contra curenţilor vagabonzi
(disjunctor, denumit în continuare RCCB, vezi şi „Glosar & definiţii” la pagina 26) de tipul A. În plus, versiunile punctului
de încărcare descrise în acest manual dispun de un sistem integrat pentru detectarea curenţilor vagabonzi CC pentru a asi-
gura o siguranţă maximă în timpul funcţionării. Prevederile specifice ţării şi cele locale trebuie însă întotdeauna respectate.
Este posibil ca acestea să prevadă utilizarea unui RCCB cu o caracteristică de declanşare diferită (de ex. tip B).

• În timpul instalării precum şi după finalizarea acesteia, pe toate laturile trebuie prevăzute distanţe minime de 50 cm faţă de
punctul de încărcare.

• Utilizaţi exclusiv accesoriile prevăzute de Mercedes-Benz pentru aparat.

• Nu instalaţi acest punct de încărcare în imediata apropiere a apei curgătoare sau a jetului de apă: Punctul de încărcare
Mercedes-Benz Wallbox Home este protejat contra pătrunderii apei conform IP 55 .

• Punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home nu trebuie instalat în zone cu pericol de inundare.

• Punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home nu trebuie instalat într-un mediu cu pericol de explozie (zone EX).
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• Punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home nu trebuie lipit sau acoperit cu alte obiecte sau materiale, astfel încât
să fie asigurată în permanenţă o circulare suficientă a aerului.

• Nu este permisă depunerea pe carcasă a lichidelor sau a obiectelor şi vaselor cu conţinut de lichide.

• Reţineţi că în funcţie de autovehiculul conectat şi/sau pe baza unor prevederi naţionale poate fi necesară o protecţie supli-
mentară la supratensiune.

• Aveţi în vedere că şi cablul de încărcare cu conectare fixă al punctului de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home nu tre-
buie prelungit pe parcursul funcţionării cu conectoare, cabluri adaptor sau într-un alt mod.

• Aveţi în vedere că utilizarea unui emiţător radio în imediata apropiere a punctului de încărcare (< 20 cm) poate perturba
funcţionarea şi din acest motiv trebuie evitată.

• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate (inclusiv copi-
ii), fără experienţa şi/ sau cunoştinţele necesare, exceptând cazul în care sunt supravegheate de către o persoană respon-
sabilă cu siguranţa acestora sau dacă au primit instrucţiuni referitoare la utilizarea aparatului din partea acesteia.

• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.

• Aveţi în vedere că punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home poate fi instalat şi utilizat la o înălţime maximă de
2.000 metri d.n.m. (deas. nivelului mării).

Indicaţii generale referitoare la produs
Prezentul punct de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home corespunde stadiului actual al tehnicii şi îndeplineşte toate pre-
vederile, directivele şi normele de siguranţă tehnică existente. Indicaţiile de siguranţă din acest manual sunt utilizate pentru 
a garanta o instalare sigură şi în conformitate cu prescripţiile în vederea utilizării ulterioare. Încălcarea sau nerespectarea 
indicaţiilor de siguranţă şi a instrucţiunilor din acest manual poate să provoace electrocutarea, incendierea, rănirea gravă şi/
sau decesul.

Punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home trebuie instalat de către un specialist electrician calificat, trebuie racordat 
şi recepţionat în vederea funcţionării cu respectarea prescripţiilor şi dispoziţiilor locale.

Remedierea defecţiunilor care afectează siguranţa persoanelor, a autovehiculului conectat sau chiar a aparatului este permisă 
doar specialiştilor electricieni calificaţi.

În cazul constatării unor erori de funcţionare la punctul de încărcare, citiţi mai întâi secţiunile „Căutarea erorilor şi soluţii” la 
pagina 18. În cazul în care eroarea sau defecţiunea reapare şi nu poate fi remediată în continuare, vă rugăm să vă adresaţi 
service-ului tehnic local Mercedes-Benz.

Dispuneţi scoaterea din funcţiune şi schimbarea punctului de încărcare de către un specialist electrician şi contactaţi service-
ul tehnic local Mercedes-Benz, dacă:

• carcasa a fost deteriorată mecanic,

• capacul carcasei a fost înlăturat sau nu se mai poate fixa la carcasă,

• nu mai este asigurată o protecţie suficientă contra pătrunderii apei şi/sau a corpurilor străine,

• cablul de încărcare cu conectare fixă nu este funcţional sau este vizibil deteriorat,

• punctul de încărcare nu funcţionează corespunzător sau a fost deteriorat într-un alt mod.

PERICOL!

În măsura în care constataţi daune la carcasă sau la cablul de încărcare, întrerupeţi imediat instalarea punctului de încăr-
care sau scoateţi din funcţiune punctul de încărcare deja instalat folosind întrerupătorul antecuplat de protecţie a liniilor 
de la instalaţia casei (denumit în continuare MCB, vezi şi „Glosar & definiţii” la pagina 26) precum şi RCCB integrat: 
În acest caz nu este permisă o utilizare ulterioară a punctului de încărcare! Înlocuiţi punctul de încărcare sau adresaţi-vă 
service-ului tehnic local Mercedes-Benz!
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Indicaţii privind instalarea
Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele instrucţiuni privind instalarea punctului de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home:

• Acest aparat trebuie să fie întotdeauna conectat la conductorul de protecţie al alimentării electrice. Legarea la conductorul
de protecţie este realizată şi verificată de un instalator. După instalare, efectuarea modificărilor este permisă numai specia-
liştilor electricieni.

• La utilizarea punctului de încărcare, respectaţi întotdeauna prescripţiile de siguranţă naţionale locale în vigoare.

• Pentru o utilizare corespunzătoare, cablul de alimentare al punctului de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home din
instalaţia casei trebuie asigurat cu un MCB (curent nominal în funcţie de alimentarea şi reglajul punctului de încărcare, însă
maxim 32 A) cu caracteristică C, după care nu mai este cuplat niciun alt consumator. La alegerea MCB ţineţi neapărat cont
de normele naţionale valabile.

• Pentru a separa complet punctul de încărcare de la reţeaua electrică, cablul de alimentare trebuie să fie întotdeauna între-
rupt cu dispozitive antecuplate de tip MCB şi RCCB intern.

• Asiguraţi-vă că tensiunea nominală şi curentul nominal al aparatului corespund reţelei electrice locale şi că nu este depăşi-
tă puterea nominală a procesului de încărcare.

• Punctul de încărcare nu trebuie instalat în zonele frecvent circulate. Trebuie evitată în special instalarea de-a lungul căilor
de tranzit şi a căilor de evacuare marcate.

• Nu montaţi niciodată punctul de încărcare în condiţii limitate de spaţiu. Trebuie asigurată în special poziţionarea autovehi-
culului la o distanţă adecvată faţă de punctul de încărcare şi o conectare a acestuia fără tensionarea cablului de încărcare.
Distanţa dintre autovehicul şi punctul de încărcare trebuie să fie cuprinsă între 50 cm şi aproximativ 5 m.

• Nu efectuaţi în niciun caz modificări la carcasă sau la montajul interior al punctului de încărcare. O încălcare a acestei dis-
poziţii reprezintă un risc în materie de siguranţă, contravine în mod fundamental normelor de garanţie şi poate determină
anularea neîntârziată a garanţiei.
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Prezentarea produsului
Versiunile punctelor de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home sunt produse integral în Germania şi îndeplinesc toate  
prescripţiile şi normele valabile la nivel european pentru regimul de încărcare al vehiculelor electrice conform normei  
IEC 61851-1, Mode 3: – citiţi în acest sens şi secţiunea referitoare la „Directive & norme” la pagina 25. În funcţie de nece-
sităţi, utilizatorul poate să opteze între variantele cu diverse puteri de încărcare şi cablu de încărcare cu conectare fixă, cu fişă 
de încărcare tip 2, concepute pentru utilizarea în cadru privat sau semioficial.

În cazul tuturor produselor noastre, punem cel mai mare preţ pe siguranţa utilizatorului. Din acest motiv, punctul dumneavoas-
tră de încărcare dispune de un RCCB intern de tip A şi de un sistem integrat de detectare a curenţilor vagabonzi CC, care, în 
combinaţie cu dispozitivele de protecţie din instalaţia casei şi cu dispozitivele de protecţie de la autovehiculul dumneavoastră 
asigură o protecţie efectivă împotriva scurtcircuitului, electrocutării şi a altor pericole pe parcursul funcţionării.

Punctul de încărcare poate fi operat extrem de uşor în utilizarea de zi cu zi: Prin intermediul unui afişaj LED multicolor din 
zona frontală a punctului de încărcare, stările de funcţionare actuale pot fi întotdeauna citite cu uşurinţă. Dacă apare o 
disfuncţionalitate, puteţi identifica cauza prin intermediul unui cod de eroare specific la afişajul LED multicolor, fără să fie 
necesară deschiderea carcasei punctului de încărcare. După punerea în funcţiune de către specialist, punctul de încărcare 
Mercedes-Benz Wallbox Home este permanent pregătit pentru încărcare, iar procesul de încărcare trebuie autorizat separat 
prin intermediul comutatorului cu cheie integrat, dacă este cazul.

Despachetarea şi pachetul de livrare
Punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home este livrat împreună cu o serie de accesorii necesare pentru instalarea 
şi funcţionarea corespunzătoare. Din acest motiv, verificaţi imediat după despachetare dacă următoarele componente sunt 
incluse în pachetul de livrare:

Componentă Cantitate Descriere

Punct de încărcare 1
Staţie de încărcare, alcătuită din carcasă cu unitate electronică integrată, capac pentru sistemul 
electronic la interior şi capacul carcasei

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

Scurt îndrumar 1 Scurt îndrumar, inclusiv indicaţiile de siguranţă în formă tipărită

Set de montaj 1
Set de şuruburi pentru montajul pe perete, include 1 x 4 şuruburi pentru plăci aglomerate, precum 
şi diblurile potrivite, cheie pentru comutatorul cu cheie (2 buc.), cheie specială pentru blocarea 
capacului carcasei, şablon de găurit

În cazul în care constataţi că una sau mai multe dintre componentele denumite anterior lipsesc la despachetare, luaţi imediat 
legătura cu punctul de vânzare de la care aţi achiziţionat punctul de încărcare.

Identificarea variantei de produs
Punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home este disponibil în diverse varian-
te, optimizate mecanic şi electric pentru diverse profiluri de utilizare. 

Pe partea inferioară a punctului de încărcare se găseşte eticheta produsului cu 
codul specific de produs Mercedes-Benz pentru punctul de încărcare. Pentru iden-
tificare sunt relevante în special denumirea modelului (A 000 906 XX XX), precum şi 
valorile indicate pentru racordarea la reţea (tensiune de reţea, intensitatea curentu-
lui, frecvenţa).

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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Dacă înlăturaţi capacul carcasei în vederea instalării, pe partea interioară a clapetei 
de acoperire a RCCB se află o altă etichetă de produs care prezintă alternativ 
numărul de produs ABL. Vă rugăm ca înainte de instalare să vă asiguraţi, în orice 
caz, pe baza codului de produs Mercedes-Benz sau a codului de produs ABL, că 
instalarea variantei de punct de încărcare pe care o deţineţi este descrisă în acest 
document. Enumerarea variantelor de puncte de încărcare descrise în acest 
document şi relaţia dintre codul de produs Mercedes-Benz şi codul de produs ABL 
se află în următorul tabel.

Cod produs  
Mercedes-Benz 

Număr  
produs ABL

Racordare  
la reţea

Variantă

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

Cablu de încărcare cu conectare fixă conform IEC 62196-2 model 2,  
aprox. 6 m; putere de încărcare 22 kW

A0009067508 2W72M9
230 V 50 Hz
1 x 32 A

Cablu de încărcare cu conectare fixă conform IEC 62196-2 model 2,  
aprox. 6 m; putere de încărcare 7,2 kW

ATENŢIE!

Informaţiile precizate în acest manual şi specificaţiile tehnice se referă exclusiv la variantele desemnate în acest manual şi nu 
trebuie aplicate altor modele de puncte de încărcare: Aceste variante sunt livrate cu manuale specifice, dacă este cazul.
În cazul în care varianta de punct de încărcare pe care o deţineţi nu este descrisă în acest manual, vă rugăm să vă adre-
saţi service-ului tehnic local Mercedes-Benz: Nu instalaţi în niciun caz punctul de încărcare, pentru că altminteri se poate 
ajunge la defectarea punctului de încărcare, la accidentări şi/sau deces.

Structura punctului de încărcare Mercedes-Benz 
Wallbox Home
Punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home este structurat după cum urmează:

1 Capac carcasă
Capac exterior detaşabil din plastic pentru fixarea la partea din spate a carcasei punctului de încărcare cu eclisă de suspenda-
re (marginea superioară) şi sistem de blocare cu şurub cu cap torbant (marginea inferioară)

2 Capac sistem electronic
Capac interior pentru modul electronic cu clapetă de acoperire integrată pentru accesul manual la RCCB (comutator de pro-
tecţie contra curenţilor vagabonzi)

3 Parte posterioară carcasă
Componentă cu modul electronic integrat, cablu de încărcare fix cu fişă de încărcare de tip 2 şi locaş pentru fişa de încărcare

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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Vedere în detaliu capac carcasă

4Sistem de fixare din plastic şi ghidaje

Sistemul de fixare din plastic este utilizat pentru agăţarea capacului carcasei la partea posterioară a carcasei. Ambele ştifturi 
de ghidaj asigură o aliniere verticală corectă a capacului carcasei.

5 Zonă LED

În această zonă se află afişajul LED multicolor.

6 Locaş de închidere

Locaşul de închidere este utilizat pentru blocarea capacului carcasei cu şurubul cu cap torbant de la partea posterioară a 
carcasei.

Vedere în detaliu capac sistem electronic

7 Orificiu pentru şurub de fixare M4

Cu ajutorul acestui orificiu, capacul sistemului electronic este fixat cu un şurub de fixare (M4 x 10) la partea posterioară a 
carcasei.

8 Clapetă de acoperire pentru RCCB (comutator de protecţie contra curenţilor vagabonzi)

Această clapetă de acoperire oferă acces la RCCB în punctul de încărcare.

9 Lentilă pentru afişajul LED

Prin această lentilă apare afişajul LED multicolor.

Vedere din faţă Vedere din spate

4

5

6

Vedere din faţă

7

8

9
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Vedere în detaliu parte posterioară carcasă

0 Locaş pentru capacul carcasei

În acest locaş este acroşat sistemul de fixare din plastic 4 al capacului carcasei.

q Mufe de trecere a cablurilor pentru cablurile de date

Aceste mufe de trecere a cablurilor închid orificiile pentru cablurile de date în zona de racord a părţii posterioare a carcasei. 
Este posibil racordul cablurilor de date, de ex. în combinaţie cu un punct de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Advanced. 
Indicaţii în vederea racordului puteţi prelua din instrucţiunile de instalare pentru punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox 
Advanced, pe care le găsiţi la adresa următoare:  
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Mufă de trecere a cablului pentru cablul electric de alimentare

Această mufă de trecere a cablurilor închide orificiile pentru cablurile de date în zona de racord a părţii posterioare a carcasei.

e RCCB (comutator de protecţie contra curenţilor vagabonzi)

RCCB şi bornele PE alăturate sunt utilizate pentru racordul cablului electric de alimentare.

r Orificiu pentru comutatorul rotativ de codare

Acest orificiu oferă acces la comutatorul rotativ de codare pentru reglarea curentului maxim de încărcare şi pentru activarea 
regimului de configurare şi de testare (vezi pagina 21).

t Orificiu pentru afişaj LED

Prin acest orificiu apare afişajul LED multicolor.

y Şurub cu cap torbant pentru capacul carcasei

Acest şurub cu cap torbant este utilizat pentru blocarea carcasei. Cheia specială aferentă este inclusă în pachetul de livrare.

u Locaşuri şuruburi

Prin intermediul celor două locaşuri, partea posterioară a carcasei este acroşată în poziţia de montaj.

i Ghidaj cablu

Acest ghidaj de cablu este prevăzut pentru un cablu de alimentare dispus pe tencuială.

o Orificii pentru înşurubare 

Cu ajutorul acestor orificii, partea posterioară a carcasei acroşată anterior în locaşurile şuruburilor u este fixată cu două 
şuruburi în poziţia de montare.

Vedere din spateVedere din faţă

o
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Pregătirea, instalarea şi punerea în 
funcţiune
Norme generale la locul de montaj
Punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home este un aparat electronic şi se supune următoarelor norme de instalare la 
interior şi exterior. La alegerea locului de montaj trebuie respectate următoarele puncte:

• Aveţi în vedere toate prevederile locale pentru instalaţii electrice, de ex. în vederea prevenirii incendiilor şi pentru protecţia 
împotriva accidentelor.

• Punctul de încărcare trebuie montat într-un loc liber accesibil în vederea operării de către 
persoanele autorizate.

• În plus trebuie prevăzut un loc de amplasare pentru punctul de încărcare astfel încât 
racordul de încărcare de la autovehicul să fie uşor accesibil pentru cablul de încărcare cu 
conectare fixă al punctului de încărcare.

• Ca înălţime de montaj se recomandă o distanţă de 120 până la 140 cm de la sol până la 
muchia inferioară a carcasei: De la această recomandare se poate face abatere modificând 
înălţimea mai sus sau mai jos în funcţie de condiţiile locale. La poziţia de montaj se va 
asigura circulaţia suficientă a aerului, astfel încât punctul de încărcare să fie răcit în timpul 
regimului de încărcare: Respectaţi întotdeauna temperaturile de funcţionare admise (vezi 
„Date tehnice” la pagina 23).

• Pentru o funcţionare în siguranţă a punctului de încărcare, în jurul carcasei se va respecta o 
distanţă de siguranţă de minim 50 cm faţă de toate laturile. 

• Suprafaţa de montaj trebuie să prezinte un suport uniform, care asigură rezistenţa suficientă 
pentru montarea punctului de încărcare.

• Suprafaţa de montaj necesară pentru punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home este de minim 440 x 330 mm  
(Î x l). Partea posterioară a carcasei punctului de încărcare trebuie să fie aşezată în întregime pe suprafaţa de montaj. 

• În principiu, punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home este dimensionat pentru funcţionarea la temperaturi 
ambiante ridicate. În orice caz trebuie asigurat însă ca temperatura de funcţionare maximă admisă să nu fie depăşită prin 
influenţe exterioare ca de ex. radiaţiile solare directe sau altele.

• Punctul de încărcare respectă condiţiile necesare montării într-un spațiu exterior. Pentru a minimiza gradul de murdărire 
cauzat de intemperii se recomandă montarea punctului de încărcare într-un spațiu exterior acoperit. 

Norme privind cablul electric de alimentare
Următoarele norme trebuie avute în vedere obligatoriu la conectarea electrotehnică a punctului de încărcare Mercedes-Benz 
Wallbox Home:

• Sunt valabile toate condiţiile pentru realizarea instalaţiilor de joasă tensiune conform IEC 60364-1 şi IEC 60364-5-52.

• Modelul A0009067408 este prevăzut pentru racordul şi funcţionarea la o tensiune nominală de 230 V (fază-nul, monofazic) 
sau 400 V (fază-fază, trifazic) şi 50 Hz. Varianta de punct de încărcare A0009067508 este concepută pentru racordarea şi 
funcţionare la o tensiune nominală de 230 V (fază-nul, monofazic) şi 50 Hz.

• La locul de instalare, conform HD 60364-7-722:2012 trebuie să există un racord dimensionat suficient la reţeaua electrică: 
Acest racord trebuie prevăzut exclusiv pentru punctul de încărcare şi nu trebuie să alimenteze alţi consumatori electrici.

min. 50 cm

120 până la 
140 cm
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• Eventual trebuie montat un cablu de alimentare separat, care este prevăzut doar pentru racordarea la punctul de încărcare 
şi corespunde tuturor normelor generale pentru pozarea conductorilor şi tehnica instalaţiilor în clădiri. 

• În funcţie de puterea de racordare dorită, instalarea punctului de încărcare trebuie înregistrată, înainte de punerea în funcţi-
une, la societatea locală de distribuţie a energiei electrice şi trebuie aprobată de aceasta. Aveţi în vedere în acest sens 
normele locale ale societăţii locale de distribuţie a energiei electrice.

• Secţiunea conductorului trebuie adaptată conform puterii de conectare şi a altor aspecte 
(ca de ex. lungimea conductorului, materialul conductorului, tipul de pozare etc.). Bornele 
de conectare din punctul de încărcare sunt dimensionate pentru o secţiune a conducto-
rului cuprinsă între 1,5 mm2 şi 16 mm2.

• Cablul de alimentare poate fi pozat la alegere sub sau peste tencuială. Pentru un cablu de 
alimentare pozat peste tencuială, carcasa prezintă un ghidaj de cablu pe partea posterioară 
prin care cablul poate fi ghidat în zona de racord a părţii posterioare a carcasei.

• Cablul de alimentare pentru punctul de încărcare trebuie asigurat întotdeauna printr-un MCB 
propriu (curent nominal în funcţie de cablul de alimentare şi reglajul punctului de încărcare, 
însă maxim 32 A). La alegerea MCB ţineţi neapărat cont de normele naţionale valabile.

• Dacă doriţi să scoateţi din funcţiune punctul de încărcare, trebuie să aduceţi întotdeauna 
în poziţia 0 (Off/oprit) MCB-ul antecuplat de la instalaţia casei, precum şi RCCB-ul.

• În orice caz asiguraţi-vă că normele indicate în prezentul manual sunt respectate. O încălcare sau o nerespectare a acestei 
dispoziţii poate duce la răniri grave prin electrocutare sau chiar la deces. În plus, în cazul nerespectării indicaţiilor precizate 
nu poate fi garantată funcţionarea corespunzătoare a punctului de încărcare.

INDICAŢIE!
Pentru a asigura puterea maximă de încărcare a punctului de încărcare, cablul de alimentare al punctului de încărcare 
trebuie dimensionat şi pozat pentru 32 A. În plus, trebuie ajustat reglajul curentului maxim de încărcare (vezi „Regimul 
de configurare şi de testare” la pagina 15) la 32 A. Reglajul din fabrică al curentului maxim de încărcare este de 16 A 
pentru versiunea A0009067408 şi de 32 A pentru versiunea A0009067508.

INDICAŢIE!

În diverse ţări, prevederile mai sus menţionate diferă faţă de condiţiile de racordare pentru reţeaua locală de curent. În 
acest caz, punctul de încărcare trebuie să fie racordat conform tipului de racord specific ţării de instalare. Puteţi găsi 
o prezentare generală a tipurilor de racord specifice ţărilor la pagina pagina 28 din acest manual sau pe pagina web 
www.yourwallbox.de, utilizând linkul următor:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Instalarea mecanică şi electrică
După stabilirea locului de montaj pentru punctul de încărcare, puteţi începe mai întâi instalarea mecanică. Pentru montaj aveţi 
nevoie de următoarele componente:

• Maşină de găurit sau şurubelniţă cu acumulatori (nu este inclusă în pachetul de livrare)

• Burghiu Ø 8 mm adecvat pentru respectiva suprafaţă de montaj (nu este inclusă în pachetul de livrare)

• Şablon de găurire pentru versiunile punctului de încărcare descrise în manual (conţinute în pachetul de livrare)

• Şurubelniţă cu cap torx (TX20, TX30) (nu este inclusă în pachetul de livrare)

• Şurubelniţă cu fantă VDE (grosime şi lungime lamă: 0,5 x 2,5 mm, 80 mm recomandat) (nu este inclusă în pachetul de livrare)

• Cutter pentru tăierea mufelor de trecere a cablului de alimentare electrică (nu este inclus în pachetul de livrare)

• Patru şuruburi pentru plăci aglomerate 6 x 60 pentru fixarea părţii posterioare a carcasei (incluse în pachetul de livrare)

• Dacă este necesar: Dibluri adecvate pentru suportul de montaj (incluse în volumul de livrare: Dibluri nylon, 8 x 40)

• Eventual nivelă cu bulă de aer (nu este inclusă în volumul de livrare)
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PERICOL!

În orice caz, respectaţi cele 5 reguli de siguranţă:
1. Deconectare
2. Asigurare împotriva reconectării
3. Verificarea scoaterii de sub tensiune
4. Împământare şi scurtcircuitare
5. Acoperirea sau ecranarea componentelor aflate sub tensiune
Dezactivaţi în orice caz MCB din tabloul de distribuţie, precum şi RCCB integrat înainte de a începe instalarea. În plus 
asiguraţi-vă că dispozitivele MCB şi RCCB nu pot fi reconectate în timpul instalării. În caz contrar există pericolul unor 
accidentări grave prin electrocutare, care pot duce chiar la deces!

Procedaţi după cum urmează pentru instalarea punctului de încărcare:

1. Asiguraţi-vă că la poziţia de montaj dorită există un cablu de alimentare dimensionat corespunzător. În caz contrar este 
necesară pozarea unui cablu de alimentare.

2. Orientaţi şablonul de găurit vertical la suprafaţa de montaj: Dacă este 
necesar, folosiţi o nivelă cu bulă de aer. Marcaţi găurile perforate cu 
şablonul.

3. Realizaţi găurile de montaj marcate (Ø 8 mm). În funcţie de baza de mon-
taj, introduceţi diblurile livrate pentru şuruburile de fixare.

4. Înşurubaţi două din cele patru şuruburi pentru plăci aglomerate 6 x 60 cu 
şurubelniţa TX30, cu o distanţă de 4 mm faţă de perete, în ambele orificii 
superioare.

5. Aşezaţi punctul de încărcare pe o suprafaţă de lucru şi deschideţi şurubul 
cu cap torbant la marginea inferioară a părţii posterioare a carcasei cu aju-
torul cheii speciale livrate. Rabataţi capacul în sus şi detaşaţi-l. 
 
Observaţie: Protejaţi capacul carcasei de zgârieturi şi alte deteriorări. 
Îndepărtaţi folia de protecţie a capacului în ultima etapă de montaj, chiar 
înainte de finalizarea instalării.
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6. Slăbiţi şurubul M4, care fixează capacul sistemului electronic la partea 
posterioară a carcasei, cu şurubelniţa TX20 în zona superioară a punctului 
de încărcare şi detaşaţi capacul sistemului electronic. Păstraţi şurubul 
într-un loc sigur.

7. Tăiaţi membrana de la mufa cea mai mare de trecere a cablului w: Prin 
această deschizătură treceţi cablul de alimentare. 
 
Observaţie: Ambele orificii mai mici, închise cu mufe de trece a cablului 
q sunt necesare pentru conectarea la un sistem de comandă extern de 
încărcare, de ex. pentru Mercedes-Benz Wallbox Advanced. Indicaţii în ve-
derea racordului puteţi prelua din instrucţiunile de instalare pentru punctul 
de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Advanced, pe care le găsiţi la adresa 
următoare: 
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Acroşaţi partea posterioară a carcasei punctului de încărcare în poziţia 
de montaj. În acest scop, partea posterioară a carcasei dispune de două 
locaşuri integrate pentru şuruburi în zona superioară, pe partea din spate 
u pentru şuruburile montate la pasul 4. Mercedes-Benz Wallbox Home 
este acum prefixată în poziţia de montaj.

9. Fixaţi partea posterioară a carcasei prin înşurubarea celor două şuruburi 
rămase din pachetul de livrare prin ambele orificii o în zona inferioară a 
părţii posterioare a carcasei, cu şurubelniţa TX30, în diblurile introduse la 
pasul 3. Punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home este acum 
montat ferm pe suprafaţa de montaj.

10. La alimentarea cu conductori flexibili asiguraţi-vă că firele dezizolate 
(12 mm) sunt prevăzute cu manşoane de capăt de cablu. Deschideţi bor-
nele de racord ale RCCB integrat, introduceţi firele în borna respectivă şi 
strângeţi cablul de alimentare cu un cuplu de 2,5 până la 3 Nm. Ocuparea 
este indicată în reprezentarea şi în tabelul de mai jos. 
La strângerea bornei L1, acordaţi atenţie poziţiei corecte a conductorului 
deja conectat din fabricaţie! 
Acţionaţi mecanismul cu arc al bornei PE şi fixaţi aici conductorul de pro-
tecţie al cablului de alimentare.
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La varianta trifazată A0009060307, cablul de alimentare este conectat după cum urmează:

Denumire Culoare conductor Denumire conexiune

Conductor sub tensiune faza 1 Maro 5 (L1)

Conductor sub tensiune faza 2 Negru 3 (L2)

Conductor sub tensiune faza 3 Gri 1 (L3)

Conductor neutru Albastru N

Conductor de protecţie Verde-galben PE

La varianta monofazată A0009067508 cablul de alimentare este conectat după cum urmează:

Denumire Culoare conductor Denumire conexiune

Conductor sub tensiune Maro 5 (L1)

Conductor neutru Albastru N

Conductor de protecţie Verde-galben PE

PERICOL!

Vă rugăm să aveţi în vedere că sistemul electronic al punctului dumneavoastră de încărcare se va deteriora în cazul în care 
aplicaţi o tensiune de 250 V între conductorul L1 şi conductorul neutru.

INDICAŢIE!

La alegere, varianta trifazată poate fi racordată şi exploatată şi în regim monofazat, la borna 2 (L1): În acest caz, puterea 
nominală indicată pentru punctul de încărcare nu poate fi însă atinsă.
În cazul unei încărcări asimetrice a reţelei de alimentare, respectaţi condiţiile tehnice de conectare valabile la nivel local. 
Punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home este dotat cu o funcţie de monitorizare a simetriei care poate fi activa-
tă cu comutatorul rotativ de codare. Informaţii suplimentare în acest sens puteţi găsi în paragraful „Regimul de configurare 
şi de testare” la pagina 15.

INDICAŢIE!

În diverse ţări, prevederile menţionate în acest manual diferă faţă de condiţiile de racordare pentru reţeaua locală de 
curent. În acest caz, punctul de încărcare trebuie să fie racordat conform tipului de racord specific ţării de instalare. Puteţi 
găsi o prezentare generală a tipurilor de racord specifice ţărilor la pagina pagina 28 din acest manual sau pe pagina web 
www.yourwallbox.de, utilizând linkul următor: 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

PEL1L2L3 N
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INDICAŢIE!

Punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home este presetat din fabricaţie pentru un curent maxim de încărcare de 
16 A (varianta A0009067408) resp. 32 A (varianta A0009067508). În măsura în care curentul de încărcare disponibil de 
la instalaţia casei, resp. prin cablul de alimentare diferă faţă de valoarea prestabilită, trebuie să adaptaţi reglajul curentului 
de încărcare în punctul de încărcare, înainte de a monta din nou capacul sistemului electronic şi de a pune apoi în funcţi-
une punctul de încărcare: Această procedură este descrisă în secţiunea „Regimul de configurare şi de testare” la pagina 
15 şi urm.
Aveţi în vedere ca intensitatea nominală indicată pe eticheta produsului şi configurată în să nu fie depăşită în niciun caz.

11. Montaţi capacul echipamentului electronic la loc în carcasă şi fixaţi-l cu 
şurubul corespunzător M4 x 10.

12. Acroşaţi capacul carcasei la marginea superioară a părţii posterioare a 
carcasei şi blocaţi-l cu cheia specială livrată. 
 
Observaţie: Înainte de a remonta capacul carcasei este necesar să 
puneţi în funcţiune punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home 
d.p.d.v. electric - în acest sens citiţi următorul paragraf.

Punerea în funcţiune electrică
După instalarea mecanică şi racordul electric trebuie să constataţi funcţionarea corectă a punctului de încărcare  
Mercedes-Benz Wallbox Home în vedere exploatării sau să remediaţi eventualele erori.

Pentru a pune în funcţiune punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home, procedaţi după cum urmează:

1. Cuplaţi MCB-ul antecuplat în tabloul de distribuţie de la instalaţia casei.
2. Deschideţi clapeta de operare 8 a capacului sistemului electronic şi cuplaţi suplimentar RCCB-ul (conexiunea punctului 

de încărcare la reţeaua electrică este realizată).
Atunci când punctul de încărcare este conectat la reţeaua electrică, acesta iniţiază procesul de pornire: În acest caz este 
efectuată o verificare a sistemului electronic intern pentru a asigura funcţionalitatea corectă. 

Acest proces este documentat cu afişajul LED pe partea frontală a punctului de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home, 
după cum urmează. 

Prezentare LED-uri Descriere

LED-ul se aprinde o dată alb intermitent...

...şi apoi pulsează albastru.

Autovehiculul poate fi acum conectat pentru procesul de încărcare. Pornirea, resp. terminarea procesului de încărcare este descri-
să în îndrumarul scurt anexat, precum şi în instrucţiunile de utilizare detaliate ale punctului de încărcare Mercedes-Benz Wallbox 
Home: Instrucţiunile de utilizare complete pot fi descărcate de pe www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/. 
În plus, respectaţi instrucţiunile de utilizare ale autovehiculului care trebuie încărcat la punctul de încărcare.

După ce punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home a fost pus în funcţiune în mod corespunzător, aplicaţi capacul 
carcasei şi blocaţi-l: Acest proces este descris în continuare la pasul 12.
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INDICAŢIE!
Pentru finalizarea punerii în funcţiune electrice trebuie verificat reglajul curentului maxim al cablului de alimentare în punc-
tul de încărcare şi, dacă este cazul, trebuie ajustat cu ajutorul comutatorului de rotativ de codare din punctul de încărcare. 
Pentru a verifica la final funcţionarea punctului de încărcare, este necesară verificarea funcţionării corecte a contactorului 
punctului de încărcare în regimul de testare. Regimul de testare este descris în secţiunea următoare.

Regimul de configurare şi de testare
Dacă la punerea în funcţiune şi la exploatarea ulterioară nu este disponibil niciun autovehicul, puteţi verifica funcţionarea punctului 
de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home (contactor, CP şi declanşare RCD) în regimul de testare. În plus, puteţi modifica regla-
jul din fabrică pentru curentul maxim de încărcare al punctului de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home în regimul de configu-
rare, cu ajutorul comutatorului rotativ de codare intern, în măsura în care curentul de încărcare disponibil în instalaţia casei diferă 
faţă de valoarea prestabilită. În orice caz, curentul nominal indicat pe eticheta produsului nu trebuie depăşit în niciun caz.

Modulul electronic al punctului de încărcare Mercedes-Benz 
Wallbox Home oferă acces la comutatorul de decodare prin 
intermediul orificiului de pe partea stângă, care este reglat din 
fabricaţie în poziţia 0.

Pentru regimul de testare şi configurare puteţi regla comutatorul 
rotativ de codare cu şurubelniţa pentru şuruburi cu cap crestat 
(0,5 x 2,5 mm) la una dintre valorile care sunt prezentate pe capac 
în jurul orificiului. Puteţi găsi o explicitare a valorilor în paragraful 
„Setări pentru comutatorul rotativ de codare” la pagina 17.

Pentru a efectua reglajele cu comutatorul rotativ de codare, este 
necesar să demontaţi capacul carcasei punctului de încărcare 
şi să înlăturaţi capacul intern al sistemului electronic, în funcţie 
de pasul de lucru respectiv, resp. să îl aplicaţi din nou (vezi paşii 
5 şi 6 de la pagina 11 în paragraful „Instalarea mecanică şi 
electrică”). 

PERICOL!

După îndepărtarea capacului de pe echipamentul electronic în interiorul punctului de încărcare precum şi la componentele 
pe care le puteţi atinge se pot acumula tensiuni electrice periculoase. DE FIECARE DATĂ decuplaţi mai întâi MCB din insta-
laţia casei şi RCCB intern de la punctul de încărcare, înainte de a continua în regimul de configurare şi testare.
În orice caz, respectaţi cele 5 reguli de siguranţă:
1. Deconectare
2. Asigurare împotriva reconectării
3. Verificarea scoaterii de sub tensiune
4. Împământare şi scurtcircuitare
5. Acoperirea sau ecranarea componentelor aflate sub tensiune
În caz contrar există pericolul unor accidentări grave prin electrocutare, care pot duce chiar la deces!

Regimul de testare

Procedaţi după cum urmează pentru a verifica funcţionarea punctului de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home în regimul 
de testare:

Etapă de lucru Starea LED-urilor

1. Decuplaţi alimentarea cu energie electrică a punctului de încărcare de la MCB antecu-
plat şi RCCB intern.

2. Îndepărtaţi capacul interior al echipamentului electronic. Reglaţi comutatorul rotativ de 
codare în poziţia E (vezi tabelul pagina 17).

I
I

IIIII

I
I

I
I I I I I
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Etapă de lucru Starea LED-urilor

3. Montaţi capacul interior al echipamentului electronic. Decuplaţi alimentarea cu energie 
electrică a punctului de încărcare de la MCB antecuplat şi RCCB intern. 

4. Punctul de încărcare este pornit acum în regimul de testare. În regimul de testare, 
amperajul este limitat la 6 A. 

5. Punctul de încărcare execută mai întâi un test propriu intern.

• Dacă pe parcursul testului propriu apare o eroare, LED-ul emite eroarea F2: În acest 
sens, citiţi descrierea de la pagina 19.

• Dacă testul propriu nu întoarce nicio eroare, continuaţi cu pasul 6.

PERICOL!

În regimul de testare există tensiuni electrice periculoase la contactele de încărcare ale punctului de încărcare, care pun 
în pericol integritatea corporală şi viaţa utilizatorilor: Nu atingeţi în niciun caz aceste contacte şi fiţi extrem de prevăzători 
în timpul acţiunilor următoare. În caz contrar există pericolul unor accidentări grave prin electrocutare, care pot duce chiar 
la deces!

Etapă de lucru Starea LED-urilor

6. În regimul de testare puteţi efectua o măsurare a tensiunilor la fişa de încărcare timp de 
120 secunde (vezi „Alocarea contactelor tip2” la pagina 25). În plus este posibilă o 
măsurare a semnalului la contactul CP (frecvenţă şi raport de tastare, măsurare faţă de 
PE). După expirarea celor 120 de secunde, funcţia de încărcare este blocată şi RCCB 
integrat se declanşează.

 

7. Pentru a încheia regimul de testare, decuplaţi alimentarea electrică a punctului de încăr-
care de la MCB antecuplat şi aduceţi RCCB în poziţia 0. 

8. Îndepărtaţi capacul interior al echipamentului electronic. Reglaţi comutatorul rotativ de 
codare în poziţia 0 sau F (respectiv reglajul din fabrică pentru regimul de încărcare normal) 
sau într-o altă poziţie, în măsura în care doriţi exploatarea punctului de încărcare cu un cu-
rent de încărcare care diferă faţă reglajul din fabrică (vezi tabelul de pe pagina următoare).

9. Montaţi capacul interior al echipamentului electronic. Aduceţi RCCB în poziţia I. Montaţi 
şi blocaţi capacul carcasei. 

10. Decuplaţi alimentarea cu energie electrică a punctului de încărcare de la MCB antecu-
plat de la instalaţia casei. 

11. Punctul de încărcare încarcă setarea comutatorului rotativ de codare pe parcursul iniţiali-
zării şi apoi funcţionează cu curentul de încărcare setat.

Regimul de configurare

Procedaţi după cum urmează pentru a modifica setările pentru curentul de încărcare maxim la punctul de încărcare  
Mercedes-Benz Wallbox Home în regimul de configurare:

Etapă de lucru Starea LED-urilor

1. Decuplaţi alimentarea cu energie electrică a punctului de încărcare de la MCB antecu-
plat şi RCCB intern. 

2. Îndepărtaţi capacul interior al echipamentului electronic. Selectaţi amperajul dorit prin 
aducerea comutatorului rotativ de codare în poziţia aferentă (vezi tabelul de pe pagina 
următoare).

120 secunde
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Etapă de lucru Starea LED-urilor

3. Montaţi capacul interior al echipamentului electronic. Aduceţi RCCB în poziţia I. Montaţi 
şi blocaţi capacul carcasei.

4. Decuplaţi alimentarea cu energie electrică a punctului de încărcare de la MCB antecu-
plat de la instalaţia casei. 

5. Punctul de încărcare încarcă setarea comutatorului rotativ de codare pe parcursul iniţiali-
zării şi apoi funcţionează cu curentul de încărcare setat.

Setări pentru comutatorul rotativ de codare

De la întrerupătorul rotativ de codare pot fi efectuate următoarele setări:

Poziţie Descrierea funcţionării Explicaţie

0 Regim normal Reglaj din fabrică

1

Setarea curentului maxim de încărcare

  8 A

2 10 A

3 13 A

4 16 A

5 20 A

6 20 A cu detectarea solicitării neuniforme a conductorilor 16 A

7 30 A

8 30 A cu detectarea solicitării neuniforme a conductorilor 16 A

9 30 A cu detectarea solicitării neuniforme a conductorilor 20 A

A 32 A

B 32 A cu detectarea solicitării neuniforme a conductorilor 16 A

C 32 A cu detectarea solicitării neuniforme a conductorilor 20 A

D fără funcţie -

E Regimul de testare
Măsurarea tensiunii de reţea (contactor cuplat) precum şi a comunicării (CP) este posibilă la contactele de 
încărcare, pentru a verifica funcţionarea fără autovehicul

F Regim normal Reglaj din fabrică
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Căutarea erorilor şi soluţii
În măsura în care apar defecţiuni în timpul exploatării punctului de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home, acestea sunt 
indicate prin intermediul afişajului LED din partea inferioară a uşii carcasei. Pentru reprezentare, LED-urile...

...pot să se aprindă intermitent în diverse culori

...pot să pulseze şi să se aprindă intermitent în diverse culori

În următorul capitol este descris modul în care puteţi detecta defecţiunile şi stările de eroare precum şi măsurile de remediere.

Disfuncţionalităţi şi soluţii
Pentru o funcţionare sigură, punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home trebuie să fie asigurat în timpul funcţionării 
cu MCB de la instalaţia casei şi un RCCB integrat. Pentru a lua măsurile adecvate în caz de eroare şi pentru a restabili funcţio-
narea, trebuie să stabiliţi mai întâi fără echivoc tipul de defecţiune prezentă. Pot să apară următoarele defecţiuni:

Defecţiune Cauză posibilă Propunere soluţii

LED-ul nu funcţionează.

Punctul de încărcare nu este 
alimentat cu tensiune.

Alimentarea electrică este întreruptă: Verificaţi MCB antecuplat şi RCCB intern şi cuplaţi-l (cuplaţi-le) 
din nou, dacă este caz. Dacă eroarea apare în mod repetat sau dacă apare permanent, contactaţi 
service-ul tehnic al Mercedes-Benz.

Punctul de încărcare trebuie 
să fie racordat conform 
tipului de racord specific 
ţării de instalare.

Verificaţi tipul de racord al punctului dumneavoastră de încărcare cu ajutorul prezentării generale a 
tipurilor de racord specifice ţărilor, pe care le puteţi găsi pagina 28 în acest manual sau pe site-ul 
web www.yourwallbox.de, utilizând linkul următor:  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
Dacă este cazul, modificaţi tipul de racord în conformitate cu această prezentare generală.

Este prezentă o eroare inter-
nă în punctul de încărcare.

Punctul de încărcare trebuie înlocuit. În acest caz, adresaţi-vă service-ului tehnic local  
Mercedes-Benz.

Autovehiculul electric nu 
este detectat.

Cablul de încărcare nu 
este corect introdus la 
autovehicul.

Înlăturaţi fişa de încărcare de la autovehicul şi introduceţi-o din nou: În cazul în care eroarea persistă, 
verificaţi eventualele deteriorări la cablul de încărcare şi contactaţi service-ul tehnic local al  
Mercedes-Benz.

LED indică un mesaj de 
eroare.

Punctul de încărcare 
Mercedes-Benz detectează 
o eroare.

Informaţii suplimentare despre mesajele de eroare pot fi găsite în paragraful următor. Reporniţi 
procesul de încărcare: Dacă eroarea apare în mod repetat sau dacă apare permanent, opriţi punctul 
de încărcare (vezi „Oprirea şi repunerea în funcţiune a produsului” la pagina 22) şi decuplaţi MCB 
antecuplat. Contactaţi service-ul tehnic local Mercedes-Benz.

INDICAŢIE!
Dacă există o defecţiune la cablul electric de alimentare al punctului de încărcare, opriţi punctul de încărcare (vezi „Opri-
rea şi repunerea în funcţiune a produsului” la pagina 22) şi decuplaţi MCB antecuplat. Contactaţi service-ul tehnic local 
Mercedes-Benz sau firma dumneavoastră de depanare.
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Stări de eroare şi soluţii
Pentru reprezentarea stărilor de eroare, LED-ul multicolor se aprinde intermitent conform unui model specific repetitiv. Din 
următoarea prezentare reiese asocierea între reprezentarea vizuală şi erorile corespunzătoare:

Prezentare Descriere

Eroare F1: Contactorul din punctul de încărcare nu deschide.LED-ul se aprinde o dată roşu intermitent şi apoi 
de patru ori verde.

Soluţie: Punctul de încărcare decuplează RCCB din punctul de încărcare la 20 de secunde după detectarea erorii. Reconectaţi 
alimentarea electrică cu RCCB din punctul de încărcare (vezi „Oprirea şi repunerea în funcţiune a produsului” la pagina 22). 

Dacă eroarea apare în continuare, este prezentă o eroare internă şi punctul de încărcare trebuie schimbat. Opriţi punctul de încărca-
re (vezi „Oprirea şi repunerea în funcţiune a produsului” la pagina 22) şi contactaţi service-ul tehnic local Mercedes-Benz.

Prezentare Descriere

Eroare F2: Punctul de încărcare a detectat o eroare internă.LED-ul se aprinde intermitent o dată roşu şi apoi 
o dată albastru.

Soluţie: Decuplaţi şi recuplaţi alimentarea electrică. Dacă eroarea apare în continuare, este prezentă o eroare internă şi 
punctul de încărcare trebuie schimbat. Opriţi punctul de încărcare (vezi „Oprirea şi repunerea în funcţiune a produsului” la 
pagina 22) şi contactaţi service-ul tehnic local Mercedes-Benz.

Prezentare Descriere

Eroare F3: Modulul intern pentru curenţi vagabonzi DC a semnalat un 
curent vagabond continuu.LED-ul se aprinde o dată roşu intermitent şi apoi 

de două ori verde şi albastru, alternativ.

Soluţie: La prima ocurenţă a erorii, procesul de încărcare este întrerupt pentru 30 de secunde şi apoi este repornit automat. 
Dacă eroarea apare din nou, procesul de încărcare este oprit definitiv: Un nou proces de încărcare este posibil doar după 
deconectarea autovehiculului de la punctul de încărcare. 

Dacă eroarea apare în continuare, este posibil ca autovehiculul să prezinte o defecţiune electrică în sistemul de încărcare  
sau punctul de încărcare trebuie verificat. Nu încărcaţi autovehiculul şi luaţi legătura imediat cu service-ul tehnic local  
Mercedes-Benz. Aveţi în vedere totodată şi indicaţiile din manualul de utilizare a autovehiculului.

Prezentare Descriere

Eroare F4: Punctul de încărcare a detectat o eroare internă.LED-ul se aprinde o dată roşu intermitent, o dată 
verde şi apoi de trei ori albastru.

Soluţie: Decuplaţi şi recuplaţi alimentarea electrică. Dacă eroarea apare în continuare, este prezentă o eroare internă şi 
punctul de încărcare trebuie schimbat. Opriţi punctul de încărcare (vezi „Oprirea şi repunerea în funcţiune a produsului” la 
pagina 22) şi contactaţi service-ul tehnic local Mercedes-Benz.
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Prezentare Descriere

Eroare F7: Autovehiculul necesită un regim de încărcare cu ventilare.
LED-ul se aprinde o dată roşu intermitent şi apoi 
de două ori albastru.

Soluţie: Punctul de încărcare reia automat procesul de încărcare după 60 de secunde. În cazul în care eroarea apare din nou, 
vă rugăm să vă adresaţi service-ului local Mercedes-Benz. Încărcarea autovehiculelor care necesită ventilare în timpul proce-
sului de încărcare nu poate fi efectuată folosind punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home. 

Prezentare Descriere

Eroare F8: S-a constatat un scurtcircuit între contactul pilot CP şi con-
ductorul de protecţie PE sau interfaţa de comunicare a autovehiculului 
este defectă.LED-ul se aprinde o dată roşu intermitent şi apoi 

de două ori verde.

Soluţie: Punctul de încărcare reia automat procesul de încărcare după 60 de secunde. Dacă eroarea intervine din nou, 
verificaţi eventualele deteriorări exterioare la cablul de încărcare. În cazul în care cablul nu prezintă nicio deteriorare, trebuie 
verificate autovehiculul şi punctul de încărcare: În acest caz adresaţi-vă service-ului tehnic local Mercedes-Benz.

Prezentare Descriere

Eroare F9: Modulul de supraveghere a intensităţii a constatat că inten-
sitatea de încărcare depăşeşte curentul maxim setat.LED-ul se aprinde o dată roşu intermitent, de 

trei ori verde şi apoi o dată galben.

Soluţie: Punctul de încărcare reia automat procesul de încărcare după 60 de secunde. Dacă eroarea intervine din nou, trebu-
ie verificate autovehiculul şi punctul de încărcare: Contactaţi service-ul tehnic local Mercedes-Benz.

Prezentare Descriere

Eroare F10: Sistemul de monitorizare a temperaturii a constatat în 
interiorul carcasei o temperatură de peste 80° Celsius.LED-ul se aprinde o dată roşu intermitent, de 

două ori verde şi apoi de două ori galben.

Soluţie: Sistemul de supraveghere a temperaturii întrerupe procesul de încărcare.

• Procesul de încărcare este reluat după 10 minute, dacă temperatura în carcasă scade sub 70° Celsius.

• Procesul de încărcare este reluat imediat, dacă temperatura în carcasă scade sub 60° Celsius. 

Dacă eroarea se repetă sau se menţine continuu trebuie asigurată o răcire mai bună sau umbrirea locului de instalare a 
punctului de încărcare. Dacă eroarea intervine din nou, punctul de încărcare trebuie verificat şi schimbat, dacă este cazul: 
Contactaţi service-ul tehnic local Mercedes-Benz.

Prezentare Descriere

Eroare F11: Contactorul din punctul de încărcare nu închide.
LED-ul se aprinde o dată roşu intermitent, o 
dată verde şi apoi de trei ori galben.

Soluţie: Punctul de încărcare reia automat procesul de încărcare după 60 de secunde. Dacă eroarea apare a doua oară, pro-
cesul de încărcare este repornit după 10 minute. Dacă eroarea apare în continuare, este prezentă o eroare internă şi punctul 
de încărcare trebuie schimbat: Opriţi punctul de încărcare (vezi „Oprirea şi repunerea în funcţiune a produsului” la pagina 
22) şi decuplaţi MCB antecuplat. Contactaţi service-ul tehnic local Mercedes-Benz.
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Prezentare Descriere

Eroare F15: Sistemul de monitorizare a curentului a detectat o depăşire 
a solicitării neuniforme maxime configurate a conductorilor şi reduce 
curentul de încărcare maxim.LED-ul pulsează verde şi se aprinde o dată 

albastru intermitent.

Soluţie: Este posibilă continuarea regimului de încărcare, însă puterea de încărcare va fi redusă. Dacă eroarea apare în conti-
nuare, este posibil ca autovehiculul să prezinte o defecţiune în sistemul de încărcare sau trebuie verificat reglajul solicitării ne-
uniforme maximă a conductorilor. Dacă este cazul, contactaţi service-ul tehnic local Mercedes-Benz. Aveţi în vedere totodată 
şi indicaţiile din manualul de utilizare a autovehiculului.

Prezentare Descriere

Eroare F16: Transferul datelor către sistemul integrat de supraveghere 
a curentului este avariat. Curentul maxim de încărcare este limitat pe 
durata avariei la 10 A.LED-ul pulsează verde şi se aprinde o dată roşu 

intermitent.

Soluţie: Este posibilă continuarea regimului de încărcare, însă puterea de încărcare va fi redusă. Dacă eroarea se repetă sau 
dacă apare permanent, este prezentă o eroare internă şi punctul de încărcare trebuie schimbat: Opriţi punctul de încărcare 
(vezi „Oprirea şi repunerea în funcţiune a produsului” la pagina 22) şi decuplaţi MCB antecuplat. Contactaţi service-ul 
tehnic local Mercedes-Benz.

Prezentare Descriere

Eroare F17: Sistemul de monitorizare a temperaturii a constatat în 
interiorul carcasei o temperatură de peste 60° Celsius. Curentul maxim 
de încărcare este limitat la 6 A.

LED-ul pulsează verde şi se aprinde o dată roşu 
intermitent.

Soluţie: Este posibilă continuarea regimului de încărcare, însă puterea de încărcare va fi redusă. Dacă eroarea se repetă sau se 
menţine continuu trebuie asigurată o răcire mai bună sau umbrirea locului de instalare a punctului de încărcare. Dacă eroarea inter-
vine din nou, punctul de încărcare trebuie verificat şi schimbat, dacă este cazul: Contactaţi service-ul tehnic local Mercedes-Benz.

ATENŢIE!

Dacă în timpul funcţionării cu autovehiculul punctul de încărcare emite în continuare sau permanent mesaje de eroare, 
opriţi punctul de încărcare (vezi „Oprirea şi repunerea în funcţiune a produsului” la pagina 22) şi contactaţi service-ul 
tehnic local al Mercedes-Benz. Eventual trebuie efectuată o reparaţie pentru a putea relua procesul de încărcare.

Verificare RCCB intern
Pentru a garanta o funcţionarea sigură de lungă durată a punctului de încărcare este necesară o verificare semestrială a funcţionali-
tăţii RCCB-ului integrat în punctul de încărcare: În acest scop, RCCB dispune de o tastă cu care puteţi declanşa funcţia de testare.

INDICAŢIE!

Sistemul intern de detectare a curenţilor vagabonzi CC efectuează un test propriu automat înainte de fiecare proces de 
încărcare, din acest motiv nu este necesară o verificare manuală. În cazul unei erori, afişajul LED indică un cod intermitent 
corespunzător (vezi de la pagina 18).

Procedaţi după cum urmează pentru a verifica RCCB:

1. Înlăturaţi capacul carcasei de la punctul de încărcare cu cheia specială livrată cu punctul de încărcare în stare pregătită 
de funcţionare.

2. Deschideţi clapeta de acoperire a capacului sistemului electronic pentru aparatele de comutaţie interne.
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3. Localizaţi tasta inscripţionată cu un T resp. inscripţia Test.
4. Acţionaţi tasta: RCCB trebuie să se declanşeze acum şi trebuie să aducă mânerul rabatabil în poziţia centrală (racordul la 

reţeaua electrică este întrerupt).
5. Deconectaţi complet RCCB (poziţia 0) şi reconectaţi-l prin deplasarea mânerului rabatabil în sus în poziţia I.
6. Închideţi clapeta de acoperire, aplicaţi capacul carcasei şi blocaţi-l cu cheia specială.

PERICOL!

Dacă RCCB nu se declanşează în timpul testului (mânerul rabatabil în poziţia centrală), nu trebuie în niciun caz să utilizaţi 
punctul de încărcare! Scoateţi punctul de încărcare din funcţiune şi adresaţi-vă service-ului tehnic local Mercedes-Benz.

Oprirea şi repunerea în funcţiune a produsului
Dacă este necesar, puteţi scoate din funcţiune punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home. Pentru a opri punctul de 
încărcare, procedaţi după cum urmează:

1. Deconectaţi MCB antecuplat (conexiunea cu reţeaua electrică este întreruptă).
2. Înlăturaţi capacul carcasei de la punctul de încărcare, deschideţi clapeta de operare a capacului sistemului electronic şi 

deplasaţi mânerul rabatabil al RCCB în poziţia 0 (oprit). 
3. Respectaţi întotdeauna cele 5 reguli de siguranţă!
Acum nu este posibilă efectuarea unui proces de încărcare cu punctul de încărcare şi poate fi demontat de un specialist elec-
trician, dacă este necesar. Dacă nu doriţi demontarea punctului de încărcare, acroşaţi din nou capacul carcasei la marginea 
superioară a părţii posterioare a carcasei şi blocaţi-l cu cheia specială livrată.

Pentru a repune în funcţiune punctul de încărcare la un moment de timp ulterior, procedaţi după cum urmează:

1. Înlăturaţi capacul carcasei de la punctul de încărcare, deschideţi clapeta de operare a capacului sistemului electronic şi 
deplasaţi mânerul rabatabil al RCCB în poziţia I .

2. Închideţi clapeta de operare. Acroşaţi capacul carcasei la marginea superioară a părţii posterioare a carcasei şi blocaţi-l 
cu cheia specială livrată.

3. Cuplaţi MCB antecuplat.
Atunci când punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home este conectat din nou la reţeaua electrică, acesta iniţiază 
procesul de pornire: Conform descrierii din secţiunea „Punerea în funcţiune electrică” la pagina 14, autovehiculul poate fi 
racordat apoi pentru un proces de încărcare.

Returnarea punctului dumneavoastră de 
încărcare
În cazul în care punctul de încărcare emite constant mesaje de eroare în timpul instalării sau la utilizarea ulterioară sau dacă 
nu funcţionează corespunzător, vă rugăm să contactaţi service-ul tehnic local Mercedes-Benz. În cazul în care eroarea sau 
defecţiunea nu poate fi remediată în continuare, este necesară înlocuirea punctului de încărcare. În acest scop este necesar 
să opriţi punctul de încărcare, să dispuneţi demontarea acestuia de către un specialist electrician demontaţi şi să îl expediaţi 
la service-ul tehnic Mercedes-Benz în vederea reparării.

Suplimentar, trebuie să completaţi documentul „Listă de verificare în caz de returnare“ şi să-l ataşaţi la coletul expediat. 
Aveţi în vedere corectitudinea şi integralitatea datelor din document şi ca acesta să fie semnat atât de client, cât şi de instala-
tor. În caz contrar nu este posibilă schimbarea punctului de încărcare.

Documentul „Listă de verificare în caz de returnare“ poate fi găsit pe pagina web www.yourwallbox.de, 
utilizând linkul următor: www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Anexă
Date tehnice
Variantă A0009067408 A0009067508

Prescripţii conform IEC 61851-1 / 61439-7

Racordare la reţea pentru conductori de alimentare de max. 5 x 16 mm² pentru conductori de alimentare de max. 3 x 16 mm²

Tensiune nominală 230 / 400 V 230 V

Curent nominal 32 A, monofazic sau trifazic 32 A, monofazic

Frecvenţă nominală 50 Hz

Putere de încărcare max. 22 kW 7,2 kW

Racord de încărcare Cablu de încărcare cu conectare fixă cu fişă de încărcare conform IEC 62196-2 model 2, aprox. 6 m

Dispozitive de comutare de protecţie RCCB, tip A, 30 mA şi detectare electronică a curenţilor vagabonzi CC DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Sistem de comandă / parametrizare
interfaţă internă RS485 (interfaţă pentru sistemul de comandă extern al încărcării,  

fără accesul utilizatorului/instalatorului)

Siguranţă preliminară
MCB, caracteristică C, curent nominal în funcţie de cablul de alimentare  

a şi reglajul punctului de încărcare, însă maxim 32 A

Reglaj din fabrică pentru curentul de încărcare maxim 16 A 32 A

Sistem de pământare TN-S

Temperatura ambiantă în timpul funcţionării între -30 şi 50°C

Temperatura de depozitare între -30 şi 85°C

Umiditatea relativă a aerului între 5 şi 95% (fără condens)

Clasa de protecţie I

Categorie de supratensiune III

Grad de murdărire 3

Tensiune de izolaţie nominală (Ui) 4 kV

Tensiune de impuls nominală (Uimp) 4 kV

Rezistenţă nominală la curent de şoc (Ipk) 6 kA

Rezistenţă nominală la curent de scurtă durată (Icw) 5 kA

Curent nominal de scurtcircuit condiţionat (Icc) 6/10 kA (caracteristică de declanşare C)

Factor de sarcină nominal (RDF) 1.0

Grad de protecţie carcasă IP 55

Rezistenţă la şoc IK08

Dimensiuni (carcasă) 438 x 328 x 170 mm (h x L x l)

Altitudine maximă de montaj ≤ 2.000 m d.n.m. (deas. nivelului mării)

Greutate per unitate (net) aprox. 8,5 kg

Greutate per unitate (brut) aprox. 10 kg
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Desene cotate şi dimensiuni
Punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home este montat complet şi este livrat în stare verificată. Dimensiunile carca-
sei, precum şi distanţele locaşurilor de şuruburi necesare pentru montaj sunt prezentate în următoarele desene contate.

Punctul de încărcare cu cablu de încărcare integrat

Vedere de sus şi laterală (toate datele sunt indicate în mm)

Vedere din spate (partea posterioară a carcasei, toate valorile sunt date în 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 



25Mercedes-Benz Wallbox Home| Anexă 

Alocarea contactelor tip2

Directive & norme
Punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home îndeplineşte următoarele norme şi clase de protecţie:

Directive generale şi legi

Directivă Explicaţie

2014/35/UE Directiva privind aparatele de joasă tensiune

2014/30/UE Directiva CEM

2011/65/UE Directiva RoHS 2 (Restriction of Hazardous Substances)

2012/19/UE Directiva DEEE

ElektroG Legea privind aparatele electrice şi electronice

Norme referitoare la siguranţa aparatelor

Normă Explicaţie

IEC 61851-1: 2017 Ed. 3.0 Sisteme de încărcare conductive pentru autovehicule electrice – partea 1: Cerinţe generale

IEC/TS 61439-7:2014 Partea 7: Combinaţii de dispozitive de comutare pentru utilizări specifice precum porturi, campinguri, pieţe, 
staţii de încărcare pentru autovehicule electrice

IEC 61000-6-2:2016 Compatibilitatea electromagnetică (CEM) - partea 6-2: Norme de bază de specialitate - stabilitatea la perturba-
ţii electromagnetice pentru domeniul industrial

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 Compatibilitatea electromagnetică (CEM) - partea 6-3: Norme de bază de specialitate - emisii electromagnetice 
perturbatoare în zonele de locuit, zonele comerciale şi industriale precum şi întreprinderile mici

IEC 61000-6-7:2014 Compatibilitatea electromagnetică (CEM) - partea 6-7: Norme de bază de specialitate - cerinţe privind stabilita-
tea la perturbaţii electromagnetice la aparatele şi dispozitivele care sunt prevăzute pentru executarea funcţiilor 
în sistemele relevante pentru siguranţă (siguranţă funcţională) în locaţiile industriale

IEC 61851-21-2: 2018 Ed. 1.0 Sisteme de încărcare conductive pentru autovehicule electrice – partea 21-2: Cerinţe CEM (compatibilitate 
electromagnetică) pentru sistemele de încărcare externe pentru vehicule electrice

L1

L2

CP

PE

N

L3

PP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1
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Clase de protecţie & tipuri de protecţie

Clasă de protecţie / tip de protecţie Explicaţie

Aparatul corespunde clasei de protecţie 1.

IP 55
Grad de protecţie aparat: protecţie completă contra atingerii, contra prafului dăunător şi contra jeturilor reduse 
de apă (DIN EN 60529: 2014-09)

Marcaj CE şi declaraţie de conformitate
Punctul de încărcare Mercedes-Benz Wallbox Home prezintă marcajul CE. Declaraţia de conformitate aferentă 
este disponibilă în format electronic şi poate fi descărcată de pe  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf.

Glosar & definiţii
În cele ce urmează sunt explicate prescurtările importante şi termenii utilizaţi în prezentul manual.

Prescurtare Explicaţie Semnificaţie

DC Direct Current curent continuu 

DC-RCM Direct Current Residual Current Monitor monitor pentru semnalizarea curenţilor vagabonzi continui 

LED Light Emitting Diode diodă luminiscentă

MCB Miniature Circuit Breaker întrerupător de protecţie a liniilor

NHN Nivelzerocotă normală
Suprafaţă de referinţă pentru înălţimi situate deasupra nivelului mării (înlocuieşte NN/nivel 
zero)

RCCB Residual Current Circuit Breaker comutator de protecţie contra curenţilor vagabonzi (disjunctor)

Semne de avertizare
Toate mărcile comerciale şi mărcile înregistrate menţionate în manual, inclusiv cele protejate de terţi, dacă este cazul, sunt 
supuse fără restricţii dispoziţiilor legii privind mărcile şi drepturilor de proprietate ale proprietarilor respectivi înregistraţi. 

Toate mărcile comerciale, numele comerciale sau numele de firme desemnate aici sunt sau pot fi mărci comerciale sau mărci 
comerciale înregistrate ale proprietarilor respectivi. Toate drepturile neprecizate explicit aici sunt rezervate.

Dacă mărcile comerciale utilizate în acest manual nu sunt indicate explicit, nu se poate conchide că un anumit nume nu se 
află sub incidenţa drepturilor terţilor.

www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf
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Drepturi de autor & Copyright
Copyright © 2021

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

Toate drepturile sunt rezervate.

Toate informaţiile conţinute în acest manual pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă şi nu presupun nicio obligaţie din 
partea producătorului.

Toate figurile conţinute în prezentul manual pot să difere faţă de produsul livrat şi nu implică nicio o obligaţie din partea produ-
cătorului.

Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru pierderile şi/sau pagubele produse din cauza informaţiilor eronate din 
acest manual.

Este interzisă reproducerea, memorarea pe dispozitive electronice sau transmiterea acestui manual, parţială sau totală, sau 
sub orice altă formă, electronică, electrică, mecanică, optică, chimică, prin fotocopiere sau înregistrarea audio, fără o aproba-
re explicită, în scris din partea producătorului.

Indicaţii referitoare la eliminarea ca deşeu
În vederea conservării şi protecţiei mediului, a prevenirii poluării mediului şi îmbunătăţirii reciclării ma-
teriilor prime (recycling), Comisia Europeană a emis o directivă (directiva DEEE 2012/19/CE şi EAG-
VO) conform căreia aparatele electrice şi electronice sunt recuperate de producător pentru a asigura o 
eliminare adecvată ca deşeu sau reciclarea acestora.

În cadrul Uniunii Europene, aparatele marcate cu acest simbol nu pot fi eliminate ca deşeu în guno-
iul nesortat: Vă rugăm să consultaţi autorităţile locale în legătură cu eliminarea corespunzătoare ca 
deşeu. 

Materialele pot fi revalorificate conform marcajului lor. Prin reutilizarea, revalorificarea materiilor prime 
sau alte tipuri de revalorificare a aparatelor uzate, aduceţi o contribuţie importantă la protecţia mediu-
lui nostru.
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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



Este posibil ca producătorul să fi efectuat anumite modificări tehnice minore la produs, ulterior publicării acestor instrucţiuni de instalare. Acest fapt poate deter-
mina, dacă este cazul, o diferenţă nesemnificativă în privinţa aspectului exterior. Eventualele deosebiri de culoare reprezintă o consecinţă a procesului de tipărire.

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

Este posibil ca producătorul să fi efectuat anumite modificări tehnice minore la produs, ulterior publicării acestui manual de utilizare. Acest fapt poate determina, 
dacă este cazul, o diferenţă nesemnificativă în privinţa aspectului exterior. Eventualele deosebiri de culoare reprezintă o consecinţă a procesului de tipărire.

     M e r c e d e s - B e n z  AG ,  M e r c e d e s s t r.  1 2 0 ,  7 0 3 7 2  S t u t t ga r t ,  J e r -
m a n i ya
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