
Mercedes-Benz Wallbox Home

Installationsanvisning för 
elektriker



Viktiga adresser
Kontakt Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart, Germany

För tekniska frågor ska du kontakta Mercedes-Benz lokala tekniska service.

Denna bruksanvisning får inte reproduceras, sparas på elektroniskt medium eller överföras i annan elektronisk, elektrisk, me-
kanisk, optisk, kemisk form eller som fotokopia eller ljudupptagning, varken i sin helhet eller delvis, utan uttryckligt, skriftligt 
medgivande.

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

ii

Artikelnummer: 0301702_c



iiiMercedes-Benz Wallbox Home| Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
Viktiga adresser ii

Viktig information 1

Förord 1

Anvisningar om denna 

bruksanvisning 1

Säkerhetsanvisningar i denna 

bruksanvisning 1

Säkerhetsanvisningar på apparaten 2

Allmänna säkerhetsanvisningar 2

Allmänna produktanvisningar 3

Anvisningar om installationen 4

Produktpresentation 5

Uppackning och leveransomfattning 5

Identifiering av produktvarianten 5

Mercedes-Benz Wallbox Homes  

uppbyggnad 6

Förberedelse, installation och 

idrifttagning 9

Allmänna riktlinjer för  

monteringsplatsen 9

Riktlinjer för den elektriska  

matarledningen 9

Mekanisk och elektrisk installation 10

Elektrisk idrifttagning 14

Inställnings- och testläge 15

Felsökning och lösningar 18

Driftfel och lösningar 18

Feltillstånd och lösningar 18

Kontroll av intern RCCB 21

Nedstängning och ny idrifttagning 

av produkten 22

Returnering av din wallbox 22

Bilaga 23

Tekniska data 23

Måttritningar och mått 24

Anslutning för kontakter typ2 25

Direktiv och standarder 25

CE-märkning och  

konformitetsförklaring 26

Ordlista och definitioner 26

Varumärken 26

Upphovsrätt och copyright 27

Instruktioner angående  

avfallshantering 27

Mains Connection Schemes 28



iv



1Mercedes-Benz Wallbox Home| Viktig information 

Viktig information
Förord
Denna bruksanvisning beskriver den mekaniska och elektriska installationen av Mercedes-Benz Wallbox Home. Arbetsste-
gen som beskrivs i denna bruksanvisning får endast utföras av kvalificerad fackpersonal (mekanisk installation) resp. av en 
behörig elektriker (elektrisk installation), som på grund av sin fackmässiga utbildning, sina kunskaper och sin erfarenhet samt 
kunskaper om de gällande standarderna kan bedöma, utföra och identifiera eventuella faror med arbetsstegen som beskrivs i 
bruksanvisningen.

Varianterna av Mercedes-Benz Wallbox Home kan identifieras entydigt via produktetiketter: Dessa etiketter visar Mercedes-Benz 
artikelnumret (på utsidan av undersidan) samt ABL-produktnumret (insidan av täcklocket för elektronikhöljet på insidan), men 
är identiska med hänseende till de tekniska uppgifterna. Säkerställ ovillkorligen innan installationen att den föreliggande vari-
anten är den som beskrivs i denna bruksanvisning!

I denna bruksanvisning beskrivs följande wallbox-varianter:

Mercedes-Benz artikelnummer Produktnummer ABL
A0009067408 2W22M1
A0009067508 2W72M9

Anvisningar om denna bruksanvisning
Denna bruksanvisning dokumenterar stegen och inställningarna som är nödvändiga för installation, idrifttagning och urdrifttag-
ning av Mercedes-Benz Wallbox Home samt för felavhjälpning i drift. För en så snabb och översiktlig orientering som möjligt är 
därför vissa textpassager i denna bruksanvisning speciellt formaterade. 

• Beskrivningar som specificerar olika likvärdiga alternativ (som i detta fall) är markerade med uppräkningstecken.

• Beskrivningar, som beskriver hur man utför en funktion, specificeras numeriskt och definierar på så sätt de enskilda arbets-
stegens ordningsföljd.

Läs ovillkorligen igenom denna bruksanvisning noggrant och följ särskilt alla anvisningar om säkerhet i denna bruksanvisning.

Alla mått i denna bruksanvisning är angivna i millimeter. När det behövs är även motsvarande skala angiven för de olika bilderna.

Beakta att produktens alla tekniska uppgifter, specifikationer och designegenskaper kan ändras utan föregående meddelande.

Säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning
Man måste särskilt ta hänsyn till varningsanvisningar och försiktighetsåtgärder som är markerade i denna bruksanvisning. 
Symbolerna har följande betydelse:

FARA!
Avsnitt markerade med denna symbol visar på elektriska spänningar som utgör en fara för liv och lem: En överträdelse 
kan leda till allvarliga skador och dödsfall. Åtgärder som är markerade med denna symbol får under inga omständigheter 
utföras.

FÖRSIKTIGHET!

Avsnitt markerade med denna symbol visar på ytterligare faror, som kan leda till skador på själva apparaten eller på andra 
elektriska förbrukare. Åtgärder som är markerade med denna symbol måste utföras extra försiktigt.
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INFORMATION!

Avsnitt markerade med denna symbol visar på ytterligare viktig information och specialfall, som är nödvändiga för en tillför-
litlig drift. Åtgärder som är markerade med denna symbol ska utföras vid behov.

Säkerhetsanvisningar på apparaten
På etiketterna på höger sida och undersidan av höljet på wallboxens inre elektronikhölje sitter ytterligare säkerhets- och drifts-
anvisningar. Dessa symboler har följande betydelse:

OBS!
Läs alltid först bruksanvisningen som tillhör Mercedes-Benz Wallbox Homes leveransomfattning, särskilt innan du tar bort 
höljesluckan på din wallbox.

OBS!

Läs alltid först installationsanvisningen (detta dokument), innan du öppnar elektronikhöljet inuti wallboxen.

FARA!

Efter att höljet har öppnats kan wallboxens inre, samt komponenter som du kan beröra, vara under elektrisk spänning.

Allmänna säkerhetsanvisningar
Beakta följande punkter:

• Läs igenom dessa anvisningar noggrant.

• Observera alla varningar.

• Följ alla anvisningar.

• Mercedes-Benz Wallbox Home finns tillgänglig i olika landsutföranden. Kontrollera med hjälp av märkningen på produkteti-
ketten på undersidan av wallboxen, om wallboxen är godkänd för installation och drift i ditt land.

• Wallboxen måste anslutas och godkännas för drift av en kvalificerad elektriker och under iakttagande av lokala föreskrifter 
och bestämmelser.

• Mercedes-Benz Wallbox Home integrerar en felströmsbrytare (FI-brytare, hädanefter kallad RCCB, se även ”Ordlista och 
definitioner” på sidan 26) av typ A. Dessutom har wallbox-varianterna som beskrivs i denna bruksanvisning en integrerad 
DC-felströmsidentifiering, för att säkerställa maximal säkerhet i drift. Landsspecifika och lokala riktlinjer måste dock alltid 
observeras. De kan föreskriva en RCCB med annan utlösningskarakteristik (till exempel typ B).

• Under resp. efter installationen ska det finnas ett minimiavstånd på 50 cm runt wallboxens alla sidor.

• Använd endast tillbehör som Mercedes-Benz tillhandahåller och erbjuder för apparaten.

• Installera inte wallboxen i omedelbar närhet till rinnande vatten eller andra vattenstrålar: Mercedes-Benz Wallbox Home är 
skyddad mot inträngande vatten enligt IP 55.

• Mercedes-Benz Wallbox Home får inte installeras i områden med risk för översvämning.

• Mercedes-Benz Wallbox Home får inte installeras i ett explosionsfarligt område (EX-område).

• Mercedes-Benz Wallbox Home får inte överklistras eller täckas med andra föremål eller material, för att säkerställa att det 
alltid finns en tillräcklig luftcirkulation.

• Man får varken ställa vätskor eller föremål eller behållare som innehåller vätskor på höljet.
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• Observera att det kan krävas ett extra överspänningsskydd beroende på det anslutna fordonet och/eller på grund av natio-
nella föreskrifter.

• Observera att laddningskabeln som är fast ansluten till Mercedes-Benz Wallbox Home inte får förlängas med kopplingar,
adapterkablar eller på annat sätt under drift.

• Observera att trådlösa sändare i wallboxens omedelbara närhet (< 20 cm) kan leda till funktionella störningar och därför
ska undvikas.

• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala
färdigheter eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap, förutom om de övervakas av en person som är ansvarig för
deras säkerhet eller som ger dem anvisningar om hur apparaten ska användas.

• Man måste ha uppsikt över barn, så att de inte leker med apparaten.

• Observera att Mercedes-Benz Wallbox Home endast får installeras och användas på en höjd upp till maximalt 2 000 m
över havet.

Allmänna produktanvisningar
Denna Mercedes-Benz Wallbox Home motsvarar den aktuella tekniska kunskapsnivån och uppfyller alla aktuella säkerhetstek-
niska standarder, riktlinjer och normer. Säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning är till för att garantera en korrekt och 
säker installation för den efterföljande driften. Om man överträder eller ignorerar säkerhetsanvisningarna och instruktionerna i 
denna bruksanvisning kan det leda till elektriska stötar, brand, allvarliga skador och/eller dödsfall.

Mercedes-Benz Wallbox Home måste anslutas och därefter godkännas för drift av en kvalificerad elektriker och under iaktta-
gande av lokala föreskrifter och bestämmelser.

Fel som påverkar personers säkerhet eller det anslutna fordonet eller själva apparaten negativt får endast åtgärdas av kvalifi-
cerade elektriker.

Om wallboxen inte fungerar korrekt ska du först läsa avsnitten om ”Felsökning och lösningar” på sidan 18. Om felet eller 
störningen inträffar upprepade gånger och fortfarande inte kan åtgärdas ska du kontakta Mercedes-Benz lokala tekniska 
service.

Låt en kvalificerad elektriker ta wallboxen ur drift och byta ut den eller kontakta Mercedes-Benz lokala tekniska service om:

• höljet skadas mekaniskt,

• höljesluckan har lossnat eller inte längre kan fixeras i huset,

• ett tillräckligt skydd mot att det tränger in vatten och/eller främmande föremål uppenbarligen inte längre finns,

• den fast anslutna laddningskabeln har skadats funktionellt eller synligt,

• wallboxen inte fungerar som den ska eller har skadats på annat sätt.

FARA!

Om du fastställer skador på höljet eller laddningskabeln, måste du omedelbart avbryta installationen av wallboxen eller 
ta den redan installerade wallboxen ur drift via den i husinstallationen förkopplade automatsäkringen (hädanefter kallad 
MCB, se även ”Ordlista och definitioner” på sidan 26) och integrerad RCCB: Ytterligare användning av wallboxen är inte 
tillåten i detta fall! Byt ut wallboxen eller kontakta Mercedes-Benz lokala tekniska service!
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Anvisningar om installationen
Beakta följande anvisningar för installationen av Mercedes-Benz Wallbox Home:

• Apparaten måste alltid vara ansluten till strömförsörjningens skyddsledare. Skyddsledaranslutningen upprättas och kontroll-
eras av installatören. Efter installationen får ändringar endast utföras av en kvalificerad elektriker.

• Följ alltid de lokala gällande säkerhetsföreskrifterna för det land där du använder wallboxen.

• För vederbörlig drift måste matningskabeln för Mercedes-Benz Wallbox Home i husinstallationen säkras via en MCB
(märkström beroende på matningskabel och wallboxens inställning, dock maximalt 32 A) med C-karakteristik, som inte är
efterkopplad till någon ytterligare förbrukare. Beakta ovillkorligen nationellt gällande riktlinjer vid val av MCB.

• För att frånskilja wallboxen från elnätet fullständigt måste matarledningen alltid avbrytas via förkopplad MCB och intern
RCCB.

• Säkerställ att apparatens märkspänning och -ström motsvarar det lokala elnätet och att märkeffekten inte överskrids under
laddningsprocessen.

• Wallboxen ska inte installeras i områden där personer ofta går. Man ska särskilt undvika installation längs genomgångs-
vägar och markerade flyktvägar.

• Montera aldrig wallboxen i trånga utrymmen. För laddningsdriften måste man särskilt säkerställa att fordonet kan ställas
på ett lämpligt avstånd till wallboxen där laddningskabeln kan anslutas utan dragspänning. Avståndet mellan fordonet och
wallboxen ska uppgå till minst 50 cm och upp till ca 5 m.

• Utför under inga omständigheter ändringar på wallboxens hölje eller interna kopplingar. En överträdelse utgör en säkerhets-
risk, strider fundamentalt mot garantivillkoren och kan upphäva garantin med omedelbar verkan.
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Produktpresentation
Mercedes-Benz Wallbox Home-varianterna är helt tillverkade i Tyskland och uppfyller alltid alla föreskrifter och standarder som 
är giltiga i Europa för laddning av elfordon enligt standard IEC 61851-1, mode 3 – läs mer om detta i avsnittet om ”Direktiv 
och standarder” på sidan 25. Beroende på användarens behov kan man välja mellan varianter med olika laddningseffekter 
och fast ansluten laddningskabel med typ 2-laddningskontakt, som är utformade för användning inom den privata eller halvof-
fentliga sektorn.

Vi sätter högsta värde på användarsäkerhet för alla våra produkter. Därför erbjuder din wallbox en intern RCCB av typ A och 
en integrerad DC-felströmsidentifiering, som tillsammans med skyddsanordningarna i din husinstallationen och ditt fordons 
skyddsanordningar ger ett effektivt skydd mot kortslutning, strömslag och andra faror under drift.

Vid den dagliga användningen är wallboxen särskilt enkel att manövrera: Via en flerfärgad LED-indikering på wallboxens 
framsida kan man alltid tydligt läsa av de aktuella drifttillstånden. Om det inträffar ett fel kan du läsa av orsaken via en  
specifik felkod på den flerfärgade LED-indikeringen utan att behöva öppna höljet. Efter idrifttagningen av en fackman är 
Mercedes-Benz Wallbox Home alltid redo att ladda, där laddningsprocessen eventuellt måste aktiveras separat via den inte-
grerade nyckelbrytaren.

Uppackning och leveransomfattning
Mercedes-Benz Wallboxen Home levereras med olika tillbehörskomponenter, som krävs för installation och korrekt drift. Kont-
rollera därför direkt efter uppackning om följande komponenter finns med i leveransomfattningen:

Komponenter Mängd Beskrivning

Wallbox 1
Laddningsstation som består av bakstycke med integrerad elektronikenhet, inre elektronikhölje och 
höljeslucka

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

Snabbguide 1 Snabbguide inklusive säkerhetsanvisningarna i tryckt form

Monteringssats 1
Skruvsats för väggmontering, bestående av 1 x 4 skruvar för spånplattor samt passande 
plugg, nycklar för nyckelbrytaren (2 st.), nyckla för låsning av höljesluckan, borrmall

Om en eller flera av ovan nämnda komponenter saknas efter uppackningen ska du omedelbart ta kontakt med försäljnings-
stället där du köpte wallboxen.

Identifiering av produktvarianten
Mercedes-Benz Wallbox Home finns tillgänglig i olika varianter, som är mekaniskt 
och elektriskt optimerade för olika användningsprofiler. 

På undersidan av wallboxen finns det en produktetikett med det specifika 
Mercedes-Benz artikelnumret för wallboxen. För identifieringen är speciellt modell-
beteckningen (A 000 906 XX XX) samt värdena om nätanslutningen (nätspänning, 
-ström, -frekvens) som är angivna där under relevanta.

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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När du öppnar höljesluckan för installationen finns det en ytterligare produktetikett  
på insidan av täcklocket på RCCB, som alternativt visar ABL-produktnumret. Innan 
installationen ska du ovillkorligen säkerställa att installationen av den variant av 
wallboxen som du har är beskriven i detta dokument, med hjälp av Mercedes-Benz 
artikelnumret eller ABL-produktnumret. En uppställning av de wallbox-varianter som 
beskrivs i detta dokument och relationen mellan Mercedes-Benz artikelnumret och 
ABL-produktnumret hittar du i följande tabell.

Mercedes-Benz 
artikelnummer 

Produktnummer 
ABL

Nätanslutning Varianter

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

Fast ansluten laddningskabel enligt IEC 62196-2 typ 2, ca. 6 m;  
laddningseffekt 22 kW

A0009067508 2W72M9
230 V 50 Hz
1 x 32 A

Fast ansluten laddningskabel enligt IEC 62196-2 typ 2, ca. 6 m;  
laddningseffekt 7,2 kW

FÖRSIKTIGHET!

Informationen och de tekniska specifikationerna som omnämns i denna bruksanvisning syftar uteslutande på varianter 
som omnämns i dessa anvisningar och får inte överföras till andra wallbox-modeller: Dessa varianter levereras eventuellt 
med specifika bruksanvisningar.
Om den variant av wallboxen som du har inte beskrivs i denna bruksanvisning, ska du vända dig till Mercedes-Benz lokala 
tekniska service: Installera absolut inte din wallbox, eftersom det då kan leda till skador på wallboxen, eller personskador 
och/eller dödsfall.

Mercedes-Benz Wallbox Homes uppbyggnad
Mercedes-Benz Wallbox Home är uppbyggd på följande sätt:

1 Höljeslucka

Avtagbart ytterhölje av plast för fastsättning på wallbox-höljets bakdel via upphängningsflikar (överkant) och låsning via vagns-
bult (underkant)

2 Elektronikhölje

Inre hölje för elektronikmodul med integrerat täcklock för manuell åtkomst till RCCB (felströmsbrytare)

3 Höljesbakdel

Kropp med integrerad elektronikmodul, fast installerad laddningskabel med typ 2-laddningskontakt och laddningskontakthållare

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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Detaljvy höljeslucka

4 Plastflik och styrningar

Plastfliken används för upphängning av höljesluckan på höljesbakdelen. De båda styrstiften säkerställer korrekt vertikal inrikt-
ning av höljesluckan.

5 LED-område

I detta området på höljesluckan sitter den flerfärgade LED-indikeringen.

6 Låshållare

Låshållaren används för att låsa höljesluckan via vagnsbulten på höljesbakdelen.

Detaljvy elektronikhölje

7 Öppning för fästskruv M4

Via denna öppning fixeras elektronikhöljet på höljesbakdelen med en fästskruv (M4 x 10).

8 Täcklock för RCCB (felströmsbrytare)

Detta täcklock ger åtkomst till RCCB i wallboxen.

9 Lins för flerfärgad LED-indikering

Genom denna lins visas den flerfärgade LED-indikeringen.

Vy framifrån Vy bakifrån

4

5

6

Vy framifrån

7

8

9
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Detaljvy höljesbakdel

0 Hållare för höljeslucka

I denna hållare hängs höljesluckans plastflik 4 upp.

q Genomföringar för datakablar

Dessa genomföringar försluter öppningarna för datakablar i höljesbakdelens anslutningsområde. En anslutning av datakablar 
är t.ex. möjlig tillsammans med en Mercedes-Benz Wallbox Advanced. Anvisningar för anslutning hittar du i installationsanvis-
ningen för Mercedes-Benz Wallbox Advanced, som du hittar på följande länk:  
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Genomföring för elektrisk matningskabel

Denna genomföring försluter öppningen för den elektriska matningskabeln i höljesbakdelens anslutningsområde.

e RCCB (felströmsbrytare)

RCCB och jordplintarna bredvid används för anslutning av den elektriska matningskabeln.

r Öppning för vridkodomkopplare

Denna öppning ger åtkomst till vridkodomkopplaren för inställningen av den maximala laddningsströmmen och för aktivering-
en av inställnings- och testläget (se sida 21).

t Öppning för LED-indikering

Den flerfärgade LED-indikeringen visas genom denna öppning.

y Vagnskruv för höljeslucka

Denna vagnsbult används för låsning av höljesluckan. Den tillhörande nyckeln ingår i leveransen.

u Monteringshål

Via de båda hållarna hängs höljesbakdelen upp på monteringspositionen.

i Kabelspår

Detta kabelspår är avsett för en matningskabel på puts.

o Öppningar för förskruvning 

Via dessa öppningar fixeras höljesbakdelen som tidigare hängdes upp i skruvhållarna u i monteringspositionen med två 
skruvar.

Vy bakifrånVy framifrån

o

w

e

u

i
t

y

r

0

q
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Förberedelse, installation och 
idrifttagning
Allmänna riktlinjer för monteringsplatsen
Mercedes-Benz Wallbox Home är en elektroteknisk apparat och är därför underkastad bestämda riktlinjer för installation 
inom- och utomhus. Vid valet av monteringsplats måste du ta hänsyn till följande punkter:

• Beakta alla lokala föreskrifter för elinstallationer, t.ex. för brandskydd samt för olycksfallsskydd.

• Wallboxen måste monteras fritt tillgängligt för personerna som är behöriga att manövrera den.

• Dessutom ska man ordna med en parkeringsplats framför wallboxen, så att laddningsanslutningen på fordonet lätt kan nås 
med wallboxens fast anslutna laddningskabel.

• När det gäller monteringshöjden rekommenderas ett avstånd på 120 till 140 cm från 
marken till höljets underkant: Denna rekommendation kan även ändras uppåt eller nedåt 
beroende på de lokala förhållandena. Det måste garanteras en tillräcklig luftcirkulation på 
monteringspositionen, så att wallboxen kyls i drift: Observera alltid de tillåtna drifttempera-
turerna (se ”Tekniska data” på sidan 23).

• För en säker drift av wallboxen måste man hålla ett minimiavstånd på 50 cm runt höljet. 

• Monteringsytan måste uppvisa ett jämnt underlag som erbjuder tillräcklig stabilitet för mon-
teringen av wallboxen.

• Den monteringsyta som krävs för Mercedes-Benz Wallbox Home uppgår till minst 
440 x 330 mm (H x B). Baksidan av wallboxens hölje måste ligga på monteringsytan med 
hela sin yta. 

• Principiellt är Mercedes-Benz Wallbox Home dimensionerad för en drift vid höga omgivnings-
temperaturer. Man måste dock alltid säkerställa, att den maximalt tillåtna arbetstemperatu-
ren inte överskrids på grund av yttre inverkan som direkt solljus eller liknande.

• Wallboxen uppfyller kraven för montering utomhus. För att minimera förorening på grund av väderpåverkan, rekommende-
ras det att man monterar wallboxen på takförsedda platser om den monteras utomhus. 

Riktlinjer för den elektriska matarledningen
Följande riktlinjer ska i varje fall beaktas för den elektrotekniska anslutningen av Mercedes-Benz Wallbox Home:

• Alla upplagor för elinstallationer för lågspänning enligt IEC 60364-1 och IEC 60364-5-52.

• Modellen A0009067408 är avsedd för anslutning och drift med en märkspänning på 230 V (fas-noll, 1-fasig) eller 400 V 
(fas-fas, 3-fasig) och 50 Hz. Wallbox-varianten A0009067508 är konstruerad för anslutning och drift med en märkspänning 
på 230 V (fas-noll, 1-fasig) och 50 Hz.

• På installationsplatsen måste det finnas en tillräckligt dimensionerad anslutning till elnätet enligt HD 60364-7-722:2012: 
Denna anslutning måste uteslutande vara avsedd för wallboxen och får inte försörja några andra elektriska förbrukare.

• Eventuellt måste man dra en separat matarledning, som endast är avsedd för anslutningen av wallboxen och motsvarar de 
allmänna riktlinjerna för kabeldragning och byggnadsteknik. 

min. 50 cm

120 till  
140 cm
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• Beroende på önskad anslutningseffekt måste installationen av wallboxen anmälas hos den lokala elnätsoperatören innan 
idrifttagningen och ev. godkännas av den. Observera din elnätsoperatörs lokala föreskrifter för detta.

• Ledartvärsnittet måste anpassas enligt den önskade anslutningseffekten och ytterligare 
aspekter (som kabellängd, ledarmaterial, kabeldragningstyp etc.). Anslutningsplintarna i 
wallboxen är dimensionerade för ett ledartvärsnitt från 1,5 mm2 till 16 mm2.

• Matningskablarna kan dras valfritt under eller på puts. För en matningskabel på puts 
erbjuder höljet ett kabelspår på baksidan, via vilket kabeln kan ledas in i höljesbakdelens 
anslutningsområde.

• Matningskabeln för wallboxen måste alltid säkras via en egen MCB (märkström beroende 
på matningskabel och wallboxens inställning, dock maximalt 32 A). Beakta ovillkorligen 
nationellt gällande riktlinjer vid val av MCB.

• Om du vill ta wallboxen ur drift ska du ställa förkopplad MCB samt intern RCCB i husin-
stallationen i position 0 (off/av).

• Du måste ovillkorligen säkerställa att riktlinjerna för installationen som omnämns i denna 
bruksanvisning följs. Om man överträder eller ignorerar dem kan det leda till allvarliga skador på grund av elstötar eller 
till och med dödsfall. Dessutom kan man inte garantera att wallboxen fungerar korrekt vid en överträdelse av de nämnda 
riktlinjerna.

INFORMATION!
För att uppnå wallboxens maximala laddningseffekt måste wallboxens matningskabel vara dimensionerad och dragen för 
32 A. Dessutom måste inställningen av den maximala laddningsströmmen (se ”Inställnings- och testläge” på sidan 15) 
anpassas till 32 A. Fabriksinställningen för den maximala laddningsströmmen uppgår till 16 A för varianten A0009067408 
och 32 A för varianten A0009067508.

INFORMATION!

I olika länder skiljer sig de ovan nämnda uppgifterna från anslutningsvillkoren för det lokala elnätet. I sådana fall måste 
wallboxen anslutas enligt installationslandets aktuella anslutningstyp. En översikt med landsspecifika anslutningstyper 
hittar du på sida 28 i denna anvisning eller på webbplatsen www.yourwallbox.de under följande länk:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Mekanisk och elektrisk installation
Efter du har valt monteringsplats för wallboxen kan du börja med den mekaniska installationen. Du behöver följande kompo-
nenter för monteringen:

• Borrmaskin eller batteriskruvdragare (ingår inte i leveransen)

• Borr med 8 mm Ø för det aktuella monteringsunderlaget (ingår inte i leveransen)

• Borrmall för wallbox-varianterna som beskrivs i bruksanvisningen (ingår i leveransen)

• Skruvmejsel med stjärninsatser (TX20, TX30) (ingår inte i leveransen)

• VDE-spårskruvmejsel (bladtjocklek och -längd: 0,5 x 2,5 mm, 80 mm rekommenderas) (ingår inte i leveransen)

• Cutterkniv för att snitta genomföringen för den elektriska matningskabeln (ingår inte i leveransen)

• Föra skruvar för spånplattor 6 x 60 för fastsättning av höljesbakdelen (ingår i leveransen)

• Om det behövs: Plugg som är lämplig för monteringsunderlaget (ingår i leveransen: nylonplugg, 8 x 40)

• Ev. vattenpass (ingår inte i leveransen)
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FARA!

Beakta i varje fall de 5 säkerhetsreglerna:
1. Frånkoppla
2. Säkra mot återstart
3. Fastställ spänningsfrihet
4. Jorda och kortslut
5. Täck eller spärra av närliggande delar som står under spänning
Inaktivera ovillkorligen MCB i husets elnät och integrerad RCCB innan du påbörjar installationen. Säkerställ dessutom 
att MCB och RCCB inte kan återinkopplas under installationen. Annars finns det en risk för allvarliga skador på grund av 
elstötar eller till och med dödsfall!

Gör på följande sätt för att installera wallboxen:

1. Säkerställ att det finns en tillräckligt dimensionerad matarledning på den önskade monteringspositionen. Annars måste 
man dra en matarledning.

2. Rikta in borrmallen vertikalt på monteringsytan: Använd ev. ett vattenpass. 
Märk upp borrhålen med hjälp av mallen.

3. Borra de utritade monteringshålen (Ø 8 mm). Beroende på monteringsun-
derlaget kan du sätta i de medföljande pluggarna för fästskruvarna.

4. Skruva i två av de fyra medföljande skruvarna för spånplattor 6 x 60 med 
ett avstånd på 4 mm till väggen i de båda övre borrhålen med skruvmej-
seln TX30.

5. Lägg ner wallboxen på en arbetsyta och öppna vagnsbulten på höljesbak-
delens nedre kant med hjälp av den medföljande nyckeln. Fäll sedan upp 
luckan och ta bort den. 
 
Kommentar: Skydda höljesluckan mot repor och andra externa skador. 
Ta bort luckans skyddsfolie som sista monteringssteg omedelbart innan 
installationen avslutas.
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6. Lossa M4-skruven i wallboxens övre område med skruvmejsel TX20, som 
det interna elektronikhöljet är fäst i höljesbakdelen med, och ta bort elek-
tronikhöljet. Förvara skruven på en säker plats.

7. Snitta membranet på den största genomföringen w: Nu för du matarled-
ningen genom denna öppning. 
 
Kommentar: De båda mindre öppningarna q som är förslutna med 
genomföringshylsor behövs för anslutning till en extern laddningsstyrning 
som t.ex. via Mercedes-Benz Wallbox Advanced. Anvisningar för anslutning 
hittar du i installationsanvisningen för Mercedes-Benz Wallbox Advanced, 
som du hittar på följande länk: 
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Häng upp wallboxens höljesbakdel på monteringspositionen. Höljesbakde-
len har två integrerade monteringshål u i det övre området av baksidan 
för skruvarna monterade i steg 4. Mercedes-Benz Wallbox Home är nu 
förfixerad på monteringspositionen.

9. Fixera höljesbakdelen genom att skruva i de båda resterande skruvarna 
för spånplattor från leveransomfattningen genom de båda öppningarna 
o i höljesbakdelens nedre område med skruvmejsel TX30 i pluggen som 
användes i steg 3. Mercedes-Benz Wallbox Home är nu fast monterad på 
monteringsytan.

10. Om du använder en matningskabel med flexibla ledare ska du nu se till att 
de avskalade trådarna (12 mm rekommenderas) har trådändshylsor. Lossa 
anslutningsplintarna på integrerad RCCB, för in trådarna i respektive plint 
och skruva fast matningskabeln med ett åtdragningsmoment på 2,5 till 
3 Nm. Anslutningen specificeras i följande bild och tabell. 
När du drar åt plint L1 ska du vara noga med att ledarna som redan är 
anslutna från fabriken sitter korrekt! 
Aktivera jordplintens fjädermekanism och fixera matningskabelns skydds-
ledare här.
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För den 3-fasiga varianten A0009067408 ansluts matningskabeln på följande sätt:

Beteckning Trådfärg Anslutningsmärkning

Strömförande ledare fas 1 Brun 5 (L1)

Strömförande ledare fas 2 Svart 3 (L2)

Strömförande ledare fas 3 Grå 1 (L3)

Neutralledare Blå N

Skyddsledare Grön-gul PE

För den 1-fasiga varianten A0009067508 ansluts matningskabeln på följande sätt:

Beteckning Trådfärg Anslutningsmärkning

Strömförande ledare Brun 5 (L1)

Neutralledare Blå N

Skyddsledare Grön-gul PE

FARA!

Observera att elektroniken i din wallbox skadas om du applicerar en spänning på över 250 V mellan den strömförande 
ledaren L1 och neutralledaren.

INFORMATION!

Den 3-fasiga varianten A0009067408 kan om man vill även anslutas och drivas enfasigt i plint 2 (L1): I detta fall uppnås 
dock inte märkeffekten angiven för wallboxen.
Vid en osymmetrisk belastning av elnätet ska du beakta de lokalt gällande tekniska anslutningsvillkoren. Mercedes-Benz 
Wallbox Home är utrustad med en symmetriövervakningsfunktion, som kan aktiveras via vridkodomkopplaren. Du hittar 
ytterligare information om detta i avsnitt ”Inställnings- och testläge” på sidan 15.

INFORMATION!

I olika länder skiljer sig uppgifterna nämnda i denna anvisning från anslutningsvillkoren för det lokala elnätet. I sådana fall 
måste wallboxen anslutas enligt installationslandets aktuella anslutningstyp. En översikt med landsspecifika anslutningsty-
per hittar du på sida 28 i denna anvisning eller på webbplatsen www.yourwallbox.de under följande länk: 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

PEL1L2L3 N
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INFORMATION!

Mercedes-Benz Wallbox Home är från fabrik förinställd till en maximal laddningsström på 16 A (variant A0009067408) 
resp. 32 A (variant A0009067508). Om laddningsströmmen som tillhandahålls via husinstallationen resp. matningskabeln 
avviker från denna förinställning måste du anpassa inställningen av laddningsströmmen i wallboxen på motsvarande sätt, 
innan du monterar elektronikhöljet igen och därefter tar wallboxen i drift: Denna process beskrivs i avsnitt ”Inställnings- 
och testläge” på sidan 15 och följande sidor.
Beakta att märkströmmen angiven på produktetiketten och konfigurerad i firmware absolut inte får överskridas.

11. Sätt in elektronikhöljet i höljesbakdelen igen och skruva fast det  
med den tillhörande skruven M4 x 10.

12. Häng upp höljesluckan på höljesbakdelens övre kant och lås med  
medföljande nyckel. 
 
Kommentar: Innan du monterar höljesluckan igen måste du ta  
Mercedes-Benz Wallbox Home i drift elektriskt – läs därför följande 
avsnitt.

Elektrisk idrifttagning
Efter den mekaniska installationen och elektriska anslutningen måste du fastställa att Mercedes-Benz wallboxen fungerar 
korrekt för drift och åtgärda eventuella fel.

För att ta Mercedes-Benz Wallbox Home i drift gör du på följande sätt:

1. Koppla till MCB som är förkopplad i husets elnät.
2. Öppna manöverluckan 8 på det interna elektronikhöljet och koppla dessutom till den interna RCCB (wallboxens anslut-

ning till elnätet upprättas).
När wallboxen är ansluten till elnätet påbörjar du initialiseringsprocessen: Då utförs en kontroll av den interna elektroniken, för 
att säkerställa korrekt funktionalitet. 

Denna process dokumenteras på framsidan av Mercedes-Benz Wallbox Home via LED-indikeringen på följande sätt. 

LED-indikering Beskrivning

LED:en blinkar vitt en gång...

...och pulserar därefter blått.

Fordonet kan nu anslutas för laddningsprocessen. Hur man startar resp. avslutar en laddningsprocess beskrivs i den medföl-
jande snabbguiden samt i den utförliga bruksanvisningen för Mercedes-Benz Wallbox Home: Du kan ladda ner den utförliga 
bruksanvisningen från webbsidan www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/. Observera dessutom bruks-
anvisningen för fordonet som ska laddas med wallboxen.

Efter att Mercedes-Benz Wallbox Home har tagits i drift på korrekt sätt ska du sätta på höljesluckan och låsa den: Denna 
process beskrivs ytterligare ovan i steg 12.
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INFORMATION!
I slutet av den elektriska idrifttagningen måste man kontrollera inställningen av matningskabelns maximala ström till wall-
boxen och ev. anpassa den med vridkodomkopplaren i wallboxen. För att slutföra kontrollen av wallboxens funktion måste 
man även kontrollera att wallboxens skydd fungerar korrekt i testläget. Testläget beskrivs i följande avsnitt.

Inställnings- och testläge
Om du inte har något fordon tillgängligt vid idrifttagningen och under senare drift, så kan du kontrollera att Mercedes-Benz 
Wallbox Home fungerar (skydd, CP och RCD-utlösning) i testläget. Dessutom kan du förändra fabriksinställningen för den 
maximala laddningsströmmen för Mercedes-Benz Wallbox Home i inställningsläget via den interna vridkodomkopplaren, om 
laddningsströmmen som tillhandahålls via husinstallationen avviker från denna förinställning. Dock får man aldrig överskrida 
märkströmmen angiven på produktetiketten.

Mercedes-Benz Wallbox Homes elektronikmodul ger åtkomst till 
vridkodomkopplaren via öppningen på vänster sida. Från fabriken 
är den inställd till position 0.

För test- och inställningsläget kan du ställa in vridkodomkoppla-
ren med VDE-spårskruvmejseln (0,5 x 2,5 mm) till ett värde, som 
visas runt öppningen på höljet. Du hittar en förklaring av värdena 
i avsnitt ”Inställningar för vridkodomkopplaren” på sidan 17.

För att utföra inställningar via vridkodomkopplaren måste du 
demontera wallboxens höljeslucka och ta bort resp. sätta fast 
det inre elektronikhöljet beroende på aktuellt arbetssteg (se be-
skrivning av steg 5 och 6 på sida 11 i avsnitt ”Mekanisk och 
elektrisk installation”). 

FARA!

Efter att du har tagit bort elektronikhöljet kan wallboxens inre, samt komponenter som du kan beröra, vara under elektrisk 
spänning. Koppla OVILLKORLIGEN först från MCB i husinstallationen och wallboxens interna RCCB, innan du fortsätter i 
inställnings- och testläge.
Beakta i varje fall de 5 säkerhetsreglerna:
1. Frånkoppla
2. Säkra mot återstart
3. Fastställ spänningsfrihet
4. Jorda och kortslut
5. Täck eller spärra av närliggande delar som står under spänning
Annars finns det en risk för allvarliga skador på grund av elstötar eller till och med dödsfall!

Testläge

Gör på följande sätt för att kontrollera Mercedes-Benz Wallbox Homes funktion i testläget:

Arbetssteg LED:ens status

1. Koppla från wallboxens strömförsörjning via förkopplad MCB och intern RCCB.

2. Ta bort det inre elektronikhöljet. Ställ vridkodomkopplaren på position E (se tabell på 
sida 17).

3. Montera det inre elektronikhöljet. Koppla till wallboxens strömförsörjning via intern 
RCCB och förkopplad MCB. 

I
I

IIIII

I
I

I
I I I I I

I

0
1
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BCDE
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Arbetssteg LED:ens status

4. Wallboxen startas nu i testläge. I testläget begränsas strömstyrkan till 6 A. 

5. Wallboxen utför därefter ett internt självtest.

• Om det inträffar ett fel under självtestet, så matar LED:en ut fel F2: Läs beskrivning-
en av detta på sida 18.

• Om självtestet inte matar ut något fel ska du gå vidare med steg 6.

FARA!

I testläget ligger farliga elektriska spänningar an på wallboxens laddningskontakter, som kan utgöra en fara för liv och lem: 
Berör absolut inte dessa kontakter och var ytterst försiktig vid följande aktioner. Annars finns det en risk för allvarliga skad-
or på grund av elstötar eller till och med dödsfall!

Arbetssteg LED:ens status

6. I testläget kan du utföra en mätning av spänningen på laddningskontakten i 120 sekun-
der (se ”Anslutning för kontakter typ2” på sidan 25). Dessutom är det möjligt att mäta 
signalen på CP-kontakten (frekvens och kopplingsförhållande, mätning mot jord). När det 
har gått 120 sekunder spärras laddningsfunktionen och den integrerade RCCB löses ut.

 

7. För att avsluta testläget kopplar du från wallboxens strömförsörjning via förkopplad MCB 
och ställer RCCB i position 0. 

8. Ta bort det inre elektronikhöljet. Ställ vridkodomkopplaren i position 0 eller F (respektive 
fabriksinställning för normal laddningsdrift) eller i en annan position, om du vill driva wall-
boxen med en laddningsström som avviker från fabriksinställningen (se tabell på nästa 
sida).

9. Montera det inre elektronikhöljet. Ställ RCCB i position I. Montera och lås höljesluckan. 

10. Koppla till wallboxens strömförsörjning via MCB som är förkopplad i husinstallationen. 

11. Wallboxen laddar vridkodomkopplarens inställning under initialiseringen och arbetar 
sedan med laddningsströmmen som är inställd där.

Inställningsläge

Gör på följande sätt för att ändra inställningarna för Mercedes-Benz Wallbox Home maximala laddningsström i inställningsläget:

Arbetssteg LED:ens status

1. Koppla från wallboxens strömförsörjning via förkopplad MCB och intern RCCB. 

2. Ta bort det inre elektronikhöljet. Välj önskad strömstyrka genom att du ställer vridkodom-
kopplaren i tillhörande position (se tabell på nästa sida).

3. Montera det inre elektronikhöljet. Ställ RCCB i position I. Montera och lås höljesluckan.

4. Koppla till wallboxens strömförsörjning via MCB som är förkopplad i husinstallationen. 

5. Wallboxen laddar vridkodomkopplarens inställning under initialiseringen och arbetar 
sedan med laddningsströmmen som är inställd där.

120 sekunder
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Inställningar för vridkodomkopplaren

Med vridkodomkopplaren kan följande inställningar utföras:

Position Funktionsbeskrivning Förklaring
0 Normaldrift Fabriksinställning

1

Inställning av den maximala laddnings-
strömmen

  8 A

2 10 A

3 13 A

4 16 A

5 20 A

6 20 A med identifiering av obalanserad last 16 A

7 30 A

8 30 A med identifiering av obalanserad last 16 A

9 30 A med identifiering av obalanserad last 20 A

A 32 A

B 32 A med identifiering av obalanserad last 16 A

C 32 A med identifiering av obalanserad last 20 A

D Ingen funktion -

E Testläge
Det är möjligt att mäta nätspänningen (tillkopplat skydd) samt kommunikationen (CP) till laddningskontak-
terna för att kontrollera fordonets funktion

F Normaldrift Fabriksinställning
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Felsökning och lösningar
Om det uppstår ett fel vid driften av Mercedes-Benz Wallbox Home så visas det via en flerfärgad LED-indikering i höljesluckans 
nedre område. För indikeringen kan LED:en...

...blinka i olika färger

...pulsera och blinka i olika färger

I följande kapitel beskrivs hur du identifierar störningar och feltillstånd och vilka åtgärder som du kan vidta för att åtgärda felet.

Driftfel och lösningar
För säker drift måste Mercedes-Benz Wallbox Home vara säkrad av en MCB i husinstallationen och den integrerade RCCB.  
För att vidta lämpliga åtgärder vid fel och återuppta driften, måste du först fastställa utan tvivel, vilken typ av fel som har 
inträffat. Följande fel kan inträffa:

Fel Möjlig orsak Lösningsförslag

LED:en har ingen funktion.

Wallboxen matas inte med 
spänning.

Strömförsörjningen har avbrutits: Kontrollera förkopplad MCB och intern RCCB och koppla eventuellt 
till dem igen. Om felet inträffar flera gånger eller permanent ska kontakta Mercedes-Benz tekniska 
service.

Wallboxen anslöts inte enligt 
den giltiga anslutningstypen 
i installationslandet.

Kontrollera anslutningstypen för din wallbox med hjälp av översikten med landsspecifika anslutningstyper, 
som du hittar på sida 28 i denna anvisning eller på webbsidan www.yourwallbox.de under följande länk:  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
Ändra eventuellt anslutningstypen baserat på denna översikt.

Det föreligger ett internt fel i 
wallboxen.

Wallboxen måste bytas ut. Kontakta i detta fall Mercedes-Benz lokala tekniska service.

Elfordonet identifieras inte.
Laddningskabeln är inte kor-
rekt inkopplad i fordonet.

Ta bort laddningskontakten från fordonet och stick in den igen: Om felet fortfarande kvarstår, ska du 
kontrollera om laddningskabeln är skadad och kontakta Mercedes-Benz lokala tekniska service.

LED:en visar ett felmedde-
lande.

Mercedes-Benz Wallbox 
Home identifierar ett fel.

Du hittar ytterligare information om felmeddelandena i följande avsnitt. Starta om laddningsproces-
sen: Om felet inträffar flera gånger eller permanent ska du stänga av wallboxen (se ”Nedstängning 
och ny idrifttagning av produkten” på sidan 22) och koppla från den förkopplade MCB. Kontakta 
Mercedes-Benz lokala tekniska service.

INFORMATION!
Om det föreligger ett fel på wallboxens elektriska matningskabel ska du stänga av wallboxen (se ”Nedstängning och ny 
idrifttagning av produkten” på sidan 22) och koppla från den förkopplade MCB. Kontakta Mercedes-Benz lokala tekniska 
service eller din installationstjänst.

Feltillstånd och lösningar
För indikering av feltillstånd blinkar LED:en enligt ett specifikt mönster som upprepas kontinuerligt. Relationen mellan den 
optiska indikeringen och felen hittar du i följande uppställning:

Indikering Beskrivning

Fel F1: Wallboxens skydd öppnas inte.LED:en blinkar rött en gång och därefter grönt 
fyra gånger.
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Lösning: Wallboxen kopplar från RCCB i wallboxen 20 sekunder efter identifiering av felet. Koppla till strömförsörjningen i 
wallboxen igen via RCCB (se ”Kontroll av intern RCCB” på sidan 21). 

Om felet fortfarande inträffar så föreligger ett internt fel och wallboxen måste bytas ut. Stäng av wallboxen (se ”Nedstängning 
och ny idrifttagning av produkten” på sidan 22) och kontakta Mercedes-Benz lokala tekniska service.

Indikering Beskrivning

Fel F2: Wallboxen har fastställt ett internet fel.LED:en blinkar rött en gång, grönt tre gånger och 
därefter blått en gång.

Lösning: Koppla från strömförsörjningen och koppla sedan till den igen. Om felet fortfarande inträffar så föreligger ett internt 
fel och wallboxen måste bytas ut. Stäng av wallboxen (se ”Nedstängning och ny idrifttagning av produkten” på sidan 22) 
och kontakta Mercedes-Benz lokala tekniska service.

Indikering Beskrivning

Fel F3: Den interna DC-felströmmodulen har indikerat ett likströmsfel.
LED:en blinkar rött en gång och därefter omväx-
lande grönt och blått två gånger.

Lösning: När felet inträffar för första gången avbryts laddningsprocessen i 30 sekunder och startas därefter automatiskt om 
igen. Om felet inträffar omedelbart igen avbryts laddningsprocessen slutgiltigt: En ny laddningsprocess är möjlig först efter att 
fordonet har frånskiljts från wallboxen. 

Om felet fortfarande inträffar så har fordonet möjligtvis ett elektriskt fel i laddningssystemet eller wallboxen måste kontroller-
as. Ladda inte fordonet och ta omedelbart kontakt med Mercedes-Benz lokala tekniska service. Beakta dessutom anvisningar-
na i fordonets bruksanvisning.

Indikering Beskrivning

Fel F4: Wallboxen har fastställt ett internet fel.LED:en blinkar rött en gång, grönt en gång och 
därefter blått tre gånger.

Lösning: Koppla från strömförsörjningen och koppla sedan till den igen. Om felet fortfarande inträffar så föreligger ett internt 
fel och wallboxen måste bytas ut. Stäng av wallboxen (se ”Nedstängning och ny idrifttagning av produkten” på sidan 22) 
och kontakta Mercedes-Benz lokala tekniska service.

Indikering Beskrivning

Fel F7: Fordonet kräver en laddningsdrift med ventilation.
LED:en blinkar rött en gång och därefter blått 
två gånger.

Lösning: Wallboxen startar automatiskt om laddningen efter 60 sekunder. Om felet fortfarande inträffar ska du kontakta 
Mercedes-Benz lokala tekniska service. Det är inte möjligt att ladda fordon som kräver ventilation under laddningsdriften med 
Mercedes-Benz Wallbox Home. 
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Indikering Beskrivning

Fel F8: En kortslutning mellan pilotkontakt CP och PE-skyddsledaren 
fastställdes eller så är fordonets kommunikationsgränssnitt defekt.LED:en blinkar rött en gång och därefter grönt 

två gånger.

Lösning: Wallboxen startar automatiskt om laddningen efter 60 sekunder. Om felet fortfarande inträffar så ska du kontrollera 
om laddningskabeln har yttre skador. Om kabeln inte uppvisar några skador måste fordonet och wallboxen kontrolleras:  
Kontakta då Mercedes-Benz lokala tekniska service.

Indikering Beskrivning

Fel F9: Strömövervakningsmodulen har fastställt att laddningsströmmen 
överstiger den inställda maximalströmmen.LED:en blinkar rött en gång, grönt tre gånger 

och därefter gult en gång.

Lösning: Wallboxen startar automatiskt om laddningen efter 60 sekunder. Om felet fortfarande inträffar måste fordonet och 
wallboxen kontrolleras: Kontakta Mercedes-Benz lokala tekniska service.

Indikering Beskrivning

Fel F10: Temperaturövervakningen har fastställt en temperatur på över 
80° Celsius inne i höljet.LED:en blinkar rött en gång, grönt två gånger 

och därefter gult två gånger.

Lösning: Temperaturövervakningen avbryter laddningsprocessen.

• Laddningsprocessen startas om efter 10 minuter, om temperaturen i höljet har sjunkit under 70° Celsius.

• Laddningsprocessen startas om omedelbart när temperaturen i höljet har sjunkit under 60° Celsius. 

Om felet inträffar igen eller kontinuerligt måste man se till att wallboxen har bättre kylning och/eller skuggas på installations-
platsen. Om felet fortfarande inträffar måste wallboxen kontrolleras och ev. bytas ut: Kontakta Mercedes-Benz lokala tekniska 
service.

Indikering Beskrivning

Fel F11: Wallboxens skydd sluter inte.
LED:en blinkar rött en gång, grönt en gång och 
därefter gult tre gånger.

Lösning: Wallboxen startar automatiskt om laddningen efter 60 sekunder. Om felet inträffar en andra gång startas laddningen 
om efter 10 minuter. Om felet fortfarande inträffar efter detta så föreligger ett internt fel och wallboxen måste bytas ut:  
Stäng av wallboxen (se ”Nedstängning och ny idrifttagning av produkten” på sidan 22) och koppla från den förkopplade 
MCB. Kontakta Mercedes-Benz lokala tekniska service.

Indikering Beskrivning
Fel F15: Strömövervakningen har identifierat att den konfigurerade 
maximala obalanserade lasten har överskridits och minskat den maxi-
mala laddningsströmmen.LED:en pulserar grönt och blinkar blått en gång.

Lösning: En laddningsdrift är fortfarande möjlig men laddningseffekten minskas. Om felet fortfarande inträffar så har fordo-
net möjligtvis ett fel i laddningssystemet eller så måste inställningen av maximal obalanserad last kontrolleras. Kontakta ev. 
Mercedes-Benz lokala tekniska service. Beakta dessutom anvisningarna i fordonets bruksanvisning.
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Indikering Beskrivning

Fel F16: Dataöverföringen till den integrerade strömövervakningen 
störs. Den maximala laddningsströmmen är begränsad till 10 A under 
störningen.LED:en pulserar grönt och blinkar rött en  

gång.

Lösning: En laddningsdrift är fortfarande möjlig men laddningseffekten minskas. Om felet inträffar upprepade gånger 
eller permanent så föreligger ett internt fel och wallboxen måste bytas ut: Stäng av wallboxen (se ”Nedstängning och 
ny idrifttagning av produkten” på sidan 22) och koppla från den förkopplade MCB. Kontakta Mercedes-Benz lokala 
tekniska service.

Indikering Beskrivning

Fel F17: Temperaturövervakningen har fastställt en temperatur på över 
60° Celsius inne i höljet. Den maximala laddningsströmmen begränsas 
till 6 A.

LED:en pulserar grönt och blinkar rött en  
gång.

Lösning: En laddningsdrift är fortfarande möjlig men laddningseffekten minskas. Om felet inträffar igen eller kontinuerligt 
måste man se till att wallboxen har bättre kylning och/eller skuggas på installationsplatsen. Om felet fortfarande inträffar 
måste wallboxen kontrolleras och ev. bytas ut: Kontakta Mercedes-Benz lokala tekniska service.

FÖRSIKTIGHET!

Om wallboxen fortfarande eller permanent indikerar felmeddelanden vid drift med fordonet, ska du stänga av wallboxen  
(se ”Nedstängning och ny idrifttagning av produkten” på sidan 22) och kontakta Mercedes-Benz tekniska service.  
Eventuellt måste en reparation utföras innan det är möjligt att ladda igen.

Kontroll av intern RCCB
För att garantera kontinuerlig säker drift av wallboxen måste du kontrollera funktionaliteten hos RCCB integrerad i wallboxen 
manuellt varje halvår: RCCB har en knapp för detta, som används för att utlösa testfunktionen.

INFORMATION!

Den interna DC-felströmsidentifieringen utför automatiskt ett självtest innan varje laddning. Därför krävs det ingen manuell 
kontroll. Vid ett fel visar LED-indikeringen en motsvarande blinkkod (se från sida 18).

Gör följande för att kontrollera en RCCB:

1. Ta bort höljesluckan med den medföljande nyckeln när wallboxen är i driftklart tillstånd.
2. Öppna elektronikhöljets täcklock för den interna skyddsströmställaren.
3. Lokalisera knappen med präglingen T eller texten Test.
4. Tryck på knappen: Nu måste RCCB utlösa och föra vipparmen till en mittställning (anslutningen till elnätet har avbrutits).
5. Koppla nu från RCCB komplett (läge 0) och koppla in den igen genom att du för vipparmen uppåt till läget I.
6. Stäng täcklocket, sätt på höljesluckan och lås den med nyckeln.

FARA!

Om RCCB inte löser ut i testet (vipparm i mittställning) får du absolut inte fortsätta använda wallboxen! Stäng av wallboxen 
och kontakta Mercedes-Benz tekniska service.
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Nedstängning och ny idrifttagning av produkten
Vid behov kan du ta Mercedes-Benz Wallbox Home ur drift. För att stänga ner din wallbox gör du följande:

1. Koppla från förkopplad MCB (wallboxens förbindelse till elnätet avbryts).
2. Ta bort wallboxens höljeslucka, öppna elektronikhöljets manöverlucka och ställ RCCB:s vipparm i position 0 (av). 
3. Beakta alltid de 5 säkerhetsreglerna!
Nu kan ingen laddningsprocess utföras med Mercedes-Benz Wallbox Home och den kan vid behov demonteras av en kvalifice-
rad elektriker. Om du inte vill demontera wallboxen ska du hänga upp höljesluckan på höljesbakdelens övre kant igen och låsa 
med medföljande nyckel.

För att ta wallboxen i drift igen vid en senare tidpunkt gör du på följande sätt:

1. Ta bort wallboxens höljeslucka, öppna elektronikhöljets manöverlucka och ställ RCCB:s vipparm i position I.
2. Stäng manöverluckan. Häng upp höljesluckan på höljesbakdelens övre kant igen och lås med medföljande nyckel.
3. Koppla till förkopplad MCB.
När Mercedes-Benz Wallbox Home åter är ansluten till elnätet påbörjar den initialiseringsprocessen: Enligt beskrivningen  
i avsnitt ”Elektrisk idrifttagning” på sidan 14 kan fordonet då anslutas för en laddningsprocess.

Returnering av din wallbox
Om wallboxen matar ut felmeddelanden permanent eller inte fungerar korrekt under installationen eller i efterföljande drift,  
så ska du kontakta Mercedes-Benz lokala tekniska service. Om felet fortfarande inte kan avhjälpas så måste wallboxen bytas 
ut. För detta måste du stänga av din wallbox, låta en kvalificerad elektriker demontera den och skicka in den för reparation via 
Mercedes-Benz tekniska service.

Förutom wallboxen måste du även fylla i dokumentet "Checklista vid returnering" och bifoga den till försändelsen. Var noga 
med att alla uppgifter i dokumentet är korrekta och fullständiga och att dokumentet är underskrivet av kunden samt installatö-
ren. Annars kan bytet av wallboxen inte utföras.

Dokumentet "Checklista vid returnering" hittar du på webbsidan www.yourwallbox.de under följande länk:  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Bilaga
Tekniska data
Varianter A0009067408 A0009067508

Föreskrifter enligt IEC 61851-1/61439-7

Nätanslutning för matarledning upp till max. 5 x 16 mm² för matarledning upp till max. 3 x 16 mm²

Märkspänning 230/400 V 230 V

Märkström 32 A, 1- eller 3-fasig 32 A, 1-fasig

Märkfrekvens 50 Hz

Laddningseffekt max. 22 kW 7.2 kW

Laddningsanslutning Fast ansluten laddningskabel med laddningskontakt enligt IEC 62196-2 typ 2, ca. 6 m

Skyddsströmställare RCCB, typ A, 30 mA och elektronisk DC-felströmsidentifiering DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Styrning/parametrering
internt RS485-gränssnitt (gränssnitt för extern laddningsstyrning,  

ingen åtkomst för användaren/installatören)

Försäkring
MCB, C-karakteristik, märkström beroende på matningskabel och wallboxens inställning,  

dock maximalt 32 A

Fabriksinställning för maximal laddningsström 16 A 32 A

Jordningssystem TN-S

Omgivningstemperatur i drift -30 till 50°C

Lagringstemperatur -30 till 85°C

Luftfuktighet, relativ 5 till 95% (ej kondenserande)

Skyddsklass I

Överspänningskategori III

Nedsmutsningsgrad 3

Nominell isolationsspänning (Ui) 4 kV

Nominell stötspänning (Uimp) 4 kV

Nominell stötströmstyrka (Ipk) 6 kA

Nominell korttidsström (Icw) 5 kA

Villkorlig nominell kortslutningsström (Icc) 6/10 kA (utlösningskarakteristik C)

Nominell belastningsfaktor (RDF) 1.0

Skyddsklass hölje IP 55

Stöthållfasthet IK08

Mått (hölje) 438 x 328 x 170 mm (H x B x D)

Maximal uppbyggnadshöjd ≤ 2 000 m över havet

Vikt per enhet (netto) ca 8,5 kg

Vikt per enhet (brutto) ca 10 kg
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Måttritningar och mått
Mercedes-Benz Wallbox Home levereras fullständigt monterad och kontrollerad. Höljets mått samt avstånden för monterings-
hålen som är nödvändiga för monteringen återfinns i måttritningarna.

Wallbox med integrerad laddningskabel

Vy underifrån och från sidan (alla angivelser i mm)

Vy bakifrån (höljesbakdel, alla uppgifter i mm)

 328 

 4
38

 

 170 

 328  170 

 4
38

 

www.yourwallbox.de

Betriebsbereit

Ladung wird angefordert

Outlet nicht verfügbar

Warten auf Freigabe

Ladevorgang freigegeben
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Anslutning för kontakter typ2

Direktiv och standarder
Mercedes-Benz Wallbox Home uppfyller följande standarder och skyddsklasser:

Allmänna direktiv och lagar

Direktiv Förklaring

2014/35/EU Lågspänningsdirektivet

2014/30/EU EMC-riktlinje

2011/65/EU RoHS 2-direktivet

2012/19/EU WEEE-riktlinje

ElektroG Lag för elektriska och elektroniska apparater

Standarder för apparatsäkerhet

Standard Förklaring

IEC 61851-1: 2017 Ed. 3.0 Elfordon – Konduktiv laddning – Del 1: Allmänna fordringar

IEC/TS 61439-7:2014 Del 7: Aggregat för specifika applikationer som t.ex. marinor, campingplatser, torg, laddstationer för elfordon

IEC 61000-6-2:2016 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – del 6-2: Generella fordringar – Immunitet hos utrustning i industrimiljö

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – del 6-3: Generella fordringar – Emission från utrustning i bostäder, 
kontor, butiker och liknande miljöer

IEC 61000-6-7:2014 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – del 6-7: Generella fordringar – Immunitetsfordringar på utrustning för 
säkerhetskritiska system i industrin

IEC 61851-21-2: 2018 Ed. 1.0 Elfordon – Konduktiv laddning – del -21-2: EMC-krav på externa laddningssystem för elfordon

L1

L2

CP

PE

N

L3

PP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1
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Skyddsklasser och skyddstyper

Skyddsklass/skyddstyp Förklaring

Apparaten motsvarar skyddsklass 1.

IP 55
Apparatens skyddsklass: fullständigt skydd mot beröring, skydd mot damm i skadande mängd och lätt stänk-
vatten från godtycklig vinkel (DIN EN 60529: 2014-09)

CE-märkning och konformitetsförklaring
Mercedes-Benz Wallbox Home bär CE-tecknet. Den tillhörande konformitetsförklaringen finns tillgänglig  
som nedladdning i elektroniskt format under  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf.

Ordlista och definitioner
I följande text förklaras viktiga förkortningar och begrepp som används i denna bruksanvisning.

Förkortning Förklaring Betydelse

DC Direct Current Likström 

DC-RCM Direct Current Residual Current Monitor Övervakningsapparat för meddelande av likströmsfelströmmar 

LED Light Emitting Diode Lysdiod

MCB Miniature Circuit Breaker Automatsäkring

m.ö.h. meter över havet Referensyta för höjd över havsytan

RCCB Residual Current Circuit-Breaker Felströmsbrytare (FI-brytare)

Varumärken
Alla märken och varumärken som nämns i bruksanvisningen och som ev. är skyddade av tredje part är obegränsat underkasta-
de bestämmelserna hos respektive gällande varumärkesrätt och äganderätten hos respektive registrerad ägare. 

Alla varumärken, handelsnamn eller företagsnamn som nämns här är eller kan vara varumärken eller registrerade varumärken 
tillhörande respektive ägare. Alla rättigheter som inte uttryckligen garanteras här förbehålles.

Om ett varumärke som används i denna bruksanvisning saknar en explicit markering kan man ändå inte dra slutsatsen att ett 
namn är fritt från tredje parts rättigheter.
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Upphovsrätt och copyright
Copyright © 2021

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

Med ensamrätt.

Alla uppgifter i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande och utgör ingen skyldighet från tillverkarens sida. 

Alla bilder i denna bruksanvisning kan avvika från den levererade produkten och utgör ingen skyldighet från tillverkarens sida.

Tillverkaren tar inget ansvar för förluster och/eller skador som uppstår på grund av uppgifter eller eventuell felaktig informa-
tion i denna anvisning.

Denna bruksanvisning får inte reproduceras, sparas på elektroniskt medium eller överföras i annan elektronisk, elektrisk, me-
kanisk, optisk, kemisk form eller som fotokopia eller ljudupptagning, varken i sin helhet eller delvis, utan uttryckligt, skriftligt 
medgivande av tillverkaren.

Instruktioner angående avfallshantering
För att bevara och skydda miljön, förebygga miljöförstöring och förbättra återvinningen av råvaror 
(recycling), utfärdade den europeiska kommissionen ett direktiv (WEEE-direktivet 2012/19/EU och 
EAG-VO), enligt vilket elektriska och elektroniska apparater tas tillbaka av tillverkaren, för att se till att 
de avfallshanteras eller återvinns på ett korrekt sätt.

Apparater som är märkta med denna symbol får inom den europeiska unionen därför inte avfallshante-
ras via osorterat kommunalt avfall: Du kan få information om korrekt avfallshantering från dina lokala 
myndigheter. 

Materialen kan återvinnas enligt sin märkning. Med återvinning, utnyttjande av material eller andra 
former av återanvändning av gamla enheter, åstadkommer du ett viktigt bidrag till att skydda vår miljö.
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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



Efter publiceringen av denna installationsanvisning kan det hända att tillverkaren har utfört mindre tekniska ändringar på produkten. Detta kan ev. även leda till en 
mindre avvikelse gällande utseendet. Eventuella bestående färgskillnader är ett resultat av utskriftsprocessen.

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


	Viktiga adresser
	Viktig information
	Förord
	Anvisningar om denna bruksanvisning
	Säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning
	Säkerhetsanvisningar på apparaten
	Allmänna säkerhetsanvisningar
	Allmänna produktanvisningar
	Anvisningar om installationen
	Produktpresentation
	Uppackning och leveransomfattning
	Identifiering av produktvarianten
	Mercedes-Benz Wallbox Homes uppbyggnad
	Förberedelse, installation och idrifttagning
	Allmänna riktlinjer för monteringsplatsen
	Riktlinjer för den elektriska matarledningen
	Mekanisk och elektrisk installation
	Elektrisk idrifttagning
	Inställnings- och testläge
	Felsökning och lösningar
	Driftfel och lösningar
	Feltillstånd och lösningar
	Kontroll av intern RCCB
	Nedstängning och ny idrifttagning av produkten
	Returnering av din wallbox
	Bilaga
	Tekniska data
	Måttritningar och mått
	Anslutning för kontakter typ2
	Direktiv och standarder
	CE-märkning och konformitetsförklaring
	Ordlista och definitioner
	Varumärken
	Upphovsrätt och copyright
	Instruktioner angående avfallshantering
	Mains Connection Schemes

