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Önemli bilgiler
Önsöz
Bu kılavuz, Mercedes-Benz Wallbox Home'un mekanik ve elektriksel kurulumunu açıklar. Bu kılavuzda açıklanan çalışma adımları, sadece uzman personel (mekanik kurulum) veya mesleki eğitimleri, bilgi ve deneyimleri ve ilgili standartlar hakkında sahip
oldukları bilgileri kapsamında, kılavuzda açıklanan çalışma adımlarını değerlendirebilen, uygulayabilen ve herhangi bir tehlikeyi
tanımlayabilen yetkili bir elektrikçi (elektrik tesisatı) tarafından gerçekleştirilebilir.
Mercedes-Benz Wallbox Home'un çeşitleri ürün etiketleri üzerinden açıkça tanımlanabilir: Bu etiketler, Mercedes-Benz-Parça
numarasını (dış alt tarafta) ve ABL ürün numarasını (iç elektronik kaplamanın kapatma kapağının iç tarafında) taşır, buna karşın
teknik özellikler bakımından aynıdırlar. Her halükarda, kurulumdan önce, mevcut varyasyonun bu kılavuzda açıklandığından
emin olunuz!
Bu kılavuzda aşağıdaki Wallbox-Varyasyonları tanımlanmaktadır:
Mercedes-Benz parça numarası

ABL ürün numarası

A0009067408

2W22M1

A0009067508

2W72M9

Kılavuza ilişkin bilgiler
Mevcut kılavuz, Mercedes-Benz Wallbox Home'un kurulumu, devreye alınması ve hizmet dışı bırakılması ayrıca çalışma
esnasında hata giderme için gerekli adımları ve seçenekleri belgelemektedir. Kılavuz içerisinde yer alan birtakım paragraflar,
bilgilerin hızlı ve konumsal bir şekilde ulaştırılabilmesi için, özel olarak formatlandırılmıştır.
•

Çeşitli eşdeğer fonksiyonlara işaret eden tarifler (burada olduğu gibi), sıralama işaretleri ile belirtilmektedir.

•

Bir fonksiyonun nasıl yerine getirileceğini açıklayan tarifler, numaralı olarak açıklanmakta ve böylelikle her bir adımı izlediği
sıraya göre tanımlanmaktadır.

Bu kılavuzu mutlaka titiz bir şekilde okuyunuz ve bu kılavuzda yer alan, özellikle de güvenlikle ilgili uyarılara kesinlikle uyunuz.
Bu kullanma kılavuzunda kullanılan tüm ölçüler milimetredir. Gereken durumlarda bazı şekiller için ilgili ölçek birimi de verilmiştir.
Ürünün tüm teknik verilerinin, spesifikasyon ve tasarım bilgilerinin, önceden bildirilmeden değiştirilebileceğini lütfen unutmayınız.

Kılavuzda yer alan güvenlik uyarıları
Bu kılavuzda, aşağıdaki şekilde işaretlenmiş olan tehlike uyarıları ve güvenlik önlemleri özellikle dikkate alınmalıdır. Semboller
aşağıdaki anlamlara gelmektedir:
TEHLİKE!
Bu sembol ile işaretlenmiş bölümler, hayati tehlike oluşturabilecek elektrik gerilimlerine işaret eder. Aykırı davranılması ağır
yaralanmalara veya can kaybına yol açabilir. Bu sembollerle işaretli işlemlerin yapılması kesinlikle yasaktır.
İKAZ!
Bu sembol ile işaretlenmiş olan bölümler, cihazın kendisinde veya elektrik tüketen diğer cihazlarda hasar oluşumuna yol
açabilecek diğer tehlikelere işaret eder. Bu sembollerle işaretli işlemler itinayla, büyük bir titizlikle gerçekleştirilmelidir.
UYARI!
Bu sembol ile işaretlenmiş olan bölümler, sistemin güvenilir bir şekilde çalışması için önemli olan diğer bilgi ve özelliklere
işaret eder. Bu sembollerle işaretli işlemler gerektiğinde gerçekleştirilmelidir.
Mercedes-Benz Wallbox Home| Önemli bilgiler

1

Cihazdaki güvenlik uyarıları
Mahfazanın sağ ve alt tarafında ayrıca Wallbox'un iç kısmındaki elektronik kaplamanın üzerindeki etiketlerde, daha fazla güvenlik ve işletme uyarıları bulunmaktadır. Bu semboller aşağıdaki anlamlara gelmektedir:
DİKKAT!
Her koşulda, öncelikle, özellikle Wallbox'unuz mahfaza kapağını çıkarmadan önce, Mercedes-Benz Wallbox Home ile birlikte
verilen kullanım kılavuzunu okuyunuz.
DİKKAT!
Lütfen, Wallbox'un iç kısmında yer alan koruyucu elektronik kaplamasını uzaklaştırmadan önce montaj talimatlarını (bu
belgeyi) kesinlikle okuyunuz.
TEHLİKE!
Cihazın mahfazası açıldıktan sonra Wallbox'un iç bölümünde ve temas edebileceğiniz cihaz parçalarında tehlike içeren
elektrik gerilimleri mevcut olabilir.

Genel güvenlik uyarıları
Aşağıdaki noktaları dikkat alınız:
•

Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

•

Tüm uyarıları dikkate alınız.

•

Tüm talimatlara uyunuz.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home çeşitli ülke versiyonlarında mevcuttur. Wallbox'un ülkenizde kurulum ve işletim için onaylandığını görmek için lütfen Wallbox'un altındaki ürün etiketindeki işareti kontrol ediniz.

•

Wallbox, kalifiye bir elektronik servis uzmanı tarafından, yerel yönetmelikler ve düzenlemeler göz önünde tutularak montaj
edilmelidir ve çalıştırılmaya hazır konuma getirilmelidir.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home, A Tipi topraklama arızası devre şalterini entegre eder (FI-Şalteri, aşağıda RCCB olarak anılacaktır, “Sözlükçe ve Tanımlamalar” sayfa no 26 ile ilgili sayfalara da bakınız). Ek olarak, bu kılavuzda açıklanan Wallbox
varyantları, çalışma sırasında maksimum güvenliği sağlamak için entegre DC-Kaçak akım tespitine sahiptir. Ancak, ülkeye
özgü ve yerel direktifler her zaman gözetilmelidir. Bunlar, farklı bir tetikleme karakteristiğine (örneğin tip B) sahip bir
RCCB öngörebilir.

•

Montaj sırasında veya sonrası Wallbox'un her tarafına en az 50 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

•

Yalnızca Mercedes-Benz tarafından sunulan ve cihaz ile birlikte kullanımı öngörülen aksesuarları kullanınız.

•

Wallbox'u, akan veya takviyeli su kaynaklarının yakınında montaj etmeyiniz: Mercedes-Benz Wallbox Home, IP 55'e göre su
girişine karşı korunmuştur.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home, sel tehlikesi bulunan alanlarda kurulmamalıdır.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home, patlayıcı bir ortamda (EX-alanı) kurulmamalıdır.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home, her zaman yeterli hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde diğer nesnelerle veya materyallerle yapıştırılmamalı veya kaplanmamalıdır.

•

Cihaz mahfazasının üzerine sıvılar, nesneler veya sıvılar içeren kaplar konulmamalıdır.

•

Bağlı araca ve/veya yerel düzenlemelere bağlı olarak ayriyeten aşırı gerilim korumasının gerekli olabileceğini lütfen
unutmayınız.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home’a sürekli bağlı olan şarj kablosunun, çalıştırma sırasında, kaplinler, adaptör kabloları veya
başka bir şekilde uzatılmaması gerektiğini unutmayınız.
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•

Wallbox'un yakın etrafında (< 20 cm) telsiz veya radyo vericilerinin çalıştırılması, üründe işlevsel arızalara yol açabileceğinden, bu durumdan kaçınılmalıdır.

•

Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişi tarafından gözetlenmedikleri ya da cihazın kullanımıyla ilgili talimat almadıkları
takdirde, fiziksel, duyusal veya mental açıdan engelli insanlar (çocuklar da dahil) ya da deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan
insanlar tarafından kullanılmak için uygun değildir.

•

Çocuklar, cihazla oynamamaları için gözetim altında olmalıdır.

•

Lütfen, Mercedes-Benz Wallbox Home'un, maksimum 2.000 metreye kadar olan NHN (deniz seviyesinin üstünde) kadar
yüksekliklerde (NN üzerinden NHN) aşmamalıdır.

Ürünle ilgili genel uyarılar
İşbu Mercedes-Benz Wallbox Home, güncel teknolojiye uygundur ve mevcut tüm güvenlik gereksinimlerini, yönergelerini ve
standartlarını karşılamaktadır. Bu kullanım kılavuzunda yer alan bilgiler, ürünün amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanılmasını temin edilebilcek şekilde montaj edilebilmesi için hazırlanmıştır. USB çubuğunda ve cihazda yer alan talimatlara aykırı
davranılması veya belirtilenlerin dikkate alınmaması, elektrik çarpmalarına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara ve/veya can
kaybına yol açabilir.
Mercedes-Benz Wallbox Home, kalifiye bir elektronik servis uzmanı tarafından, yerel yönetmelikler ve düzenlemeler göz önünde tutularak montaj edilmelidir ve çalıştırılmaya hazır konuma getirilmelidir.
Kişilerin, sisteme bağlı cihazların veya cihazın kendi güvenliği için bir tehlike oluşturan arızalar yalnızca yetkili bir elektronik
servis uzmanı tarafından giderilebilir.
Wallbox'un hatalı çalışması durumunda lütfen önce “Hata bulma ve giderme” sayfa no 18 ile ilgili bölümleri okuyunuz. Hatanın veya arızanın giderilememesi durumu sürmesi halinde lütfen Mercedes-Benz'in yerel teknik destek servisine başvurunuz.
Aşağıda belirtilen durumlar söz konusu olduğunda, Wallbox'u devre dışı bırakması ve değiştirilmesi için kalifiyeli bir elektrikçiye
veya yerel Mercedes-Benz teknik servisine başvurunuz:
•

cihaz mahfazasında mekanik bir hasar oluştuğunda,

•

Mahfaza kapağı çıkartılmış veya artık mahfazaya monte edilme imkanı yoksa,

•

Su girişine ve / veya yabancı cisimlere karşı yeterli koruma artık mevcut değilse,

•

sıkı bir şekilde bağlı olan şarj kablosu işlevsel veya görsel olarak hasar görmüşse,

•

Wallbox'un öngörülen şekilde çalışmaması veya başka bir hasarın bulunması durumunda.
TEHLİKE!
Mahfazada veya şarj kablosunda herhangi bir hasar olduğunu fark ederseniz, Wallbox kurulumunu hemen durdurmalısınız
veya kurulumu yapılmış olan Wallbox'u evdeki tesisat ile çalışan devre kesici (aşağıda MCB olarak anılacaktır, “Sözlükçe ve
Tanımlamalar” sayfa no 26 ile ilgili sayfalara da bakınız) ve entegre RCCB'nin üzerinden devre dışı bırakmalısınız: Wallbox'un böyle bir durumda kullanılmasına devam edilmesi yasaktır! Wallbox’u değiştirin veya Mercedes-Benz'in yerel teknik
destek servisine başvurunuz.

Montaj ile ilgili uyarılar
Mercedes-Benz Wallbox Home'u kurmak için aşağıdaki talimatları dikkate alınız:
•

Bu cihaz, elektrik devresinin koruyucu topraklama iletkenlerine kesinlikle bağlı olmalıdır. Koruyucu topraklama bağlantısı,
tesisatçı tarafından oluşturulur ve kontrol edilir. Kurulum sonrası; değişiklikler yalnızca kalifiye bir elektronik servis uzmanı
tarafından yapılabilir.

•

Wallbox'u çalıştırdığınız ülkenin yerel güvenlik düzenlemelerini daima dikkate alınız.

Mercedes-Benz Wallbox Home| Önemli bilgiler
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•

Düzgün çalışma için, ev tesisatındaki Mercedes-Benz Wallbox Home için besleme hattı, bir MCB (besleme hattına ve Wallbox'un ayarına bağlı olarak nominal akım, ancak maksimum 32 A olmalıdır) üzerinden, bir başka tüketici tarafından takip
edilmeyen C karakteristiği ile korunmalıdır. MCB'yi seçerken, ulusal olarak geçerli şartnamelere uyduğunuzdan emin olun.

•

Wallbox'u güç kaynağından tamamen ayırabilmek amacıyla, besleme hattını her zaman MCB ve dahili RCCB üzerinden
kesiniz.

•

Cihazın nominal gerilim ve nominal akım değerlerinin yerel şebekenize uygun olduğundan ve şarj süreci sırasında nominal
gücün üzerine çıkmadığından emin olunuz.

•

Wallbox, kişilerin sıkça koştukları alanlarda montaj edilmemelidir. Ürünün, geçit yollarına ve işaretli kaçış yollarına montaj
edilmesinden özellikle kaçınılmalıdır.

•

Wallbox'u, yerin dar olduğu alanlarda kesinlikle montaj etmeyiniz. Aracın şarj işlemi için, Wallbox'a uygun bir mesafede
durmasına ve cihaza, şarj kablosu çekme gücüne maruz kalmadan, bağlanabilmesine de özellikle dikkat edilmelidir. Araç ile
Wallbox arasındaki mesafe en az 50 cm ila 5 m arasında olmalıdır.

•

Wallbox'un mahfazasında veya iç elektrik tertibatında değişikliklerin yapılması kesinlikle yasaktır: Buna uyulmaması güvenlik riski ve garanti koşullarına ciddi bir aykırılık oluşturur ve garantinin, derhal geçerli olmak üzere, ortadan kalkmasına yol
açabilir.
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Ürün tanımı
Mercedes-Benz Wallbox Home varyasyonları tamamıyla Almanya'da üretilmekte olup, Avrupa kapsamında geçerli olan elektrikli
araç şarj istasyonlarının tüm yönetmeliklerini ve normlarını IEC 61851-1, Mod 3 standardı uyarınca karşılar “Yönetmelikler ve
Normlar” sayfa no 25. Gereksinimlere bağlı olarak, kullanıcı, özel veya yarı kamusal alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış
farklı şarj güçlerine ve Tip-2-Şarj fişi olan sıkıca bağlı şarj kablosuna sahip varyantlar arasından seçim yapabilir.
Tüm ürünlerimizde kullanıcı güvenliği bizim için her zaman en üst sırada yer alır. Bu nedenle, Wallbox'ınız dahili bir A tipi RCCB’yi ve entegre DC- Kaçak akım tespit tertibatını sunar; bu, dahili tesisatınızın ve aracınızın koruyucu ekipmanlarıyla bağlantılı
olarak çalışma sırasında kısa devreye, elektrik çarpmasına ve diğer tehlikelere karşı etkili koruma sağlar.
Wallbox'un günlük kullanımı oldukça kolaydır: Wallbox'un ön tarafındaki çok renkli bir LED gösterge üzerinden mevcut çalışma
koşulları her zaman iyi bir şekilde okunmaktadır. Bir arıza olması halinde, arızanın nedenini özel bir hata kodu üzerinden çok
renkli LED ekranda Wallbox'un mahfazasını açmak zorunda kalmadan okuyabilirsiniz. Uzman tarafından devreye alma işlemi
yapıldıktan sonra, Mercedes-Benz Wallbox Home herhangi bir zamanda şarj edilmeye hazırdır, ancak bu esnada gerektiğinde
şarj işlemi entegre kontak anahtarı üzerinden ayrı olarak serbest bırakılmalıdır.

Ambalajdan çıkarma ve paket içeriği
Mercedes-Benz Wallbox Home, kurulum ve düzgün çalışma için gereken çeşitli aksesuar bileşenleriyle birlikte teslim edilir. Bu
yüzden ürünü koliden çıkarır çıkarmaz aşağıdaki bileşenlerin teslimat kapsamında yer alıp almadığını kontrol ediniz:
Bileşenleri

Adet

Açıklama

Wallbox

1

Hızlı başlangıç kılavuzu

1

Yazılı formatta, güvenlik uyarıları dahil olmak üzere hızlı başlangıç kılavuzu

Montaj seti

1

Duvar montajı kapsamında, 1 x 4 sunta vidasından ve uygun dübellerden, kontak anahtarı (2
Adet) için anahtardan, mahfaza kapağının kilitlenmesi için kapak anahtarını, delme

Entegre elektronik ünite, iç elektronik kaplama ve muhfaza kapağı ile arka kapaktan oluşan şarj
istasyonu
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şablonların-dan oluşan vida seti.

Paket içeriğini çıkardıktan sonra yukarıda belirtilen bileşenlerden biri veya daha fazlası eksik olması durumunda lütfen derhal
Wallbox’u satın aldığınız Mercedes-Benz satış noktası ile irtibata geçiniz.

Ürün varyasyonu tanımlama
A 000 906 74 08 / 001

Produced by: ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG,
Albert-Büttner-Straße 11, 91207 Lauf / Pegnitz, Germany
Produced for: Mercedes-Benz AG,
Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany

~220-240V 50Hz 32A
~380-415V

2W22M100001
2018-05-30
IP55 IK08 3Ph
-30°C to 50°C

Mercedes-Benz Wallbox Home, farklı uygulama profilleri için mekanik ve elektriksel
olarak optimize edilmiş çeşitli varyasyonlarda mevcuttur.
Wallbox'un alt tarafında Wallbox'un özel Mercedes-Benz parça numarasını içeren
ürün etiketini bulabilirsiniz. Özellikle, model tanımı (A 000 906 XX XX) ve şebeke
bağlantısına ilişkin aşağıda belirtilen değerler (şebeke gerilimi, şebeke akımı, şebeke
frekansı) tanımlamaya uygundur.
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Mahfaza kapağını kurulum için çıkarırsanız,RCCB'nin kapatma kapağının iç tarafında
alternatif olarak ABL ürün numarasını listeleyen başka bir ürün etiket bulunmaktadır.
Her durumda, Mercedes-Benz-Ürün numarasını veya ABL ürün numarasını kullanarak, kurulumdan önce, size sunulan Wallbox varyasonuna ait kurulumunun bu
belgede yer aldığından emin olunuz. Aşağıdaki tabloda, bu belgede tarif edilen
Wallbox varyasyonlarının bir listesini ve ilgili Mercedes-Benz parça numarası ile ABL
ürün numarası eşleştirmesini bulabilirsiniz.

Mercedes-Benz
parça numarası

ABL ürün
numarası

A0009067408

2W22M1

A0009067508

2W72M9

2W22M1

2W220100001

~220-240V 50Hz 32A
~380-415V
-30°C to 50°C, IP55 IK08
IEC 61851-1
IEC 61439-7 ACSEV

2W22M100001
2018-05-30

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

Elektrik
bağlantısı

Varyasyon

230 / 400 V 50 Hz

IEC 62196-2 tip 2 standardına uygun sabit bağlantılı şarj kablosu, yakl. 6 m;

1 veya 3 x 32 A

şarj gücü 22 kW

230 V 50 Hz

IEC 62196-2 tip 2 standardına uygun sabit bağlantılı şarj kablosu, yakl. 6 m;

1 x 32 A

şarj gücü 7,2 kW

İKAZ!
Bu kılavuzda belirtilen bilgi ve teknik özellikler sadece bu kılavuzda belirtilen varyasyonlara özeldir ve diğer Wallbox-Modellerine aktarılamaz: Bu varyasyonlar gereken durumlarda spesifik talimatlarla birlikte teslim edilir.
Sizde bulunan Wallbox varyasyonuna bu kılavuzda yer verilmemiş ise, lütfen Mercedes-Benz'in yerel teknik destek servisine
başvurunuz: Wallbox'un hasar görmesine, yaralanmalara ve/veya ölüme yol açabileceğinden, Wallbox kesinlikle kurulmamalıdır.

Mercedes-Benz Wallbox Home'un Yapısı
Mercedes-Benz Wallbox Home aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:

1

2

3

1 Mahfaza kapağı
Asma kutusu (üst kenar) üzerinden Wallbox-Mahfaza arka kabına tuturma ve ahşap cıvata (alt kenar) üzerinden kilitleme amaçlı
kauçuktan imal edilmiş çıkartılabilir dış kaplama

2 Elektronik kaplama
RCCB'ye (Kaçak Akım kumandalı devre kesici) manüel erişim için entegre kapatma kapaklı dahili elektronik modül kapağı

3 Mahfaza dış kabı
Entegre elektronik modüllü gövde, tip 2 şarj fişi ve şarj fişi yuvasına sahip sürekli monte edilmiş şarj kablosu

6

Mahfaza kapağı detaylı görünüm
Arkadan görünüm

Önden görünüm

4

5
6
4Plastik şişe ve kılavuzlar
Plastik şişe, mahfaza dış kabındaki mahfaza kapağını askıya almaya yarar. İki kılavuz pimi, mahfaza kapağının doğru şekilde
dikey olarak hizalanmasını sağlar.

5 LED-Alanı
Mahfaza kapağının bu alanında çok renkli LED-Ekran bulunmaktadır.

6 Kilit yuvası
Kilit yuvası, mahfaza kapağını, mahfazanın dış kapağının kilit vidası üzerinden kilitlemeye yarar.
Elektronik kaplamanın detaylı görünüm
Önden görünüm

7

8

9

7 M4 sabitleme vidası için delik
Bu delik üzerinden elektronik kaplama bir sabitleme vidası ile (M4 X10) mahfazanın dış kabına sabitlenir.

8 RCCB (Kaçak akım kumandalı devre kesici) için kapatma kapağı
Bu kapatma kapağı Wallbox’ta yer alan RCCB’ye erişim sağlar.

9Çok renkli LED-Ekran için mercek
Bu mercek ile çok renkli LED-Ekran gösterilir.
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Mahfaza dış kabı
Arkadan görünüm

Önden görünüm

0
q
w
u
e
r
i
t
o
y
0 Mahfaza kapağı yuvası
Bu yuvada mahfaza kapağının plastik şişesi 4 asılır.

q Veri kabloları için koruyucular
Bu koruyucular, mahfaza dış kabının bağlantı alanındaki veri kablolarına ilişkin açıklıkları kapatır. Örneğin bir Mercedes-Benz
Wallbox Advanced ile bağlantılı olarak veri kablolarının (hatlarının) bağlantısı mümkündür. Bağlantı ile ilgili bilgileri, aşağıdaki
linkte bulunan Mercedes-Benz Wallbox Advanced kurulum kılavuzunda bulunabilir:
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Elektrik beslemesi için koruyucular
Bu koruyucular, mahfaza dış kabının bağlantı alanındaki elektrik beslemesine ilişkin açıklıkları kapatır.

e RCCB (Kaçak akım kumandalı devre kesici)
RCCB ve bitişik PE-Terminalleri elektrik besleme hattı bağlantısı için kullanılır.

r Döner kodlama anahtarı için açıklık
Bu açıklık, maksimum şarj akımını ayarlamak ve kurulum ve test modlarını etkinleştirmek için döner kodlama anahtarına erişim
sağlar (sayfa 21 bakınız).

t LED-Ekran için açıklık
Bu açıklık ile çok renkli LED-Ekran gösterilir.

yMahfaza kapağı için ahşap cıvata
Ahşap cıvata mahfaza kapağının kilitlenmesini sağlar. Buna ait kapak anahtarı tedarik kapsamında mevcuttur.

u Vida yuvaları
İki yuva üzerinden mahfaza dış kabı montaj pozisyonunda asılır.

i Kablo kılavuzu
Bu kablo kılavuzu, sıva üzerine uygulanmış bir besleme için tasarlanmıştır.

o Vidalama için açıklıklar
Bu açıklıklar üzerinden daha önceden vida yuvalarına u asılan mahfaza dış kabı iki vida ile montaj pozisyonuna sabiltenir.
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Hazırlama, kurulum ve ilk çalıştırma
Montaj yeri ile ilgili genel gereksinimler
Mercedes-Benz Wallbox Home elektroteknik bir cihazdır ve bu nedenle iç ve dış mekan kurulumları için özel gereksinimlere
tabidir. Cihazın montaj edileceği yeri belirlerken aşağıdaki hususları dikkate almalısınız:
•

Yangın ve kaza önleme gibi elektrik kurulumları için tüm yerel düzenlemeleri dikkate alınız.

•

Wallbox, kullanım yetkisi bulunan kişilerin rahatça erişebilecekleri şekilde montaj edilmelidir.

•

Ayrıca, Wallbox'un önünde bir yerleştirme boşluğu bulunmalıdır, böylece araçtaki şarj bağlantısı, Wallbox'a sürekli bağlı olan şarj kablosuna kolayca ulaşabilir.

•

Montaj yüksekliği olarak tabandan alt mahfaza kenarına 120 ila 140 cm arasında bir aralık
tavsiye olunur: Bu referans tavsiye, yerel koşullara bağlı olarak aşağı veya yukarı yönde
değiştirilebilir. Wallbox'un şarj modunda soğutulması sağlanması için, montaj pozisyonu
belirlenirken gerekli hava sirkülasyonunun oluşabilmesine dikkat edilmelidir. Lütfen, geçerli
çalışma sıcaklıklarını mutlaka dikkate alınız (bkz. “Teknik bilgiler” sayfa no 23).

•

Wallbox'un güvenli şekilde çalıştırılabilmesi için her tarafından en az 50 cm'lik bir mesafe
korunmalıdır.

•

Montaj yeri, Wallbox'un sağlam bir şekilde montaj edilmesine izin veren düz bir zemine sahip
olmalıdır.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home için gerekli montaj yüzeyi en az 440 x 330 mm (Y x G) olmalıdır. Mahfazanın arka kısmı, tüm yüzeyi ile montaj yüzeyinde bulunmalıdır.

•

Temel olarak, Mercedes-Benz Wallbox Home, yüksek ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere
tasarlanmıştır. İzin verilen azami çalıştırma sıcaklığının, doğrudan güneş ışınları vb. dış etkenler sonucu aşılmayacağı muhakkak temin edilmelidir.

•

Wallbox, açık alana montaj ile ilgili spesifikasyonları karşılamaktadır. Hava koşullarından kaynaklanan kirlenmeyi en aza
indirgemek için, Wallbox'un açık alanda üzeri çatıyla kapatılmış yerlere monte edilmesi önerilir.

min. 50 cm

120 ila
140 cm arasında

Elektrik tesisat bağlantısı için spesifikasyonlar
Mercedes-Benz Wallbox Home'un elektroteknik bağlantısı için aşağıdaki spesifikasyonlar her zaman dikkate alınmalıdır:
•

IEC 60364-1 ve IEC 60364-5-52 gereğince alçak gerilim tesislerinin kurulumuna ilişkin aranan tüm şartlar geçerlidir.

•

Model A0009067408, nominal gerilimi 230 V (Faz-Sıfır, 1-fazlı) veya 400 V (Faz-Faz, 3 fazlı) ve 50 Hz olan bağlantı ve çalışma için tasarlanmıştır. A0009067508 Wallbox-Varyasyonu, nominal gerilimi 230 V (Faz-Sıfır, 1-fazlı) ve 50 Hz olan bağlantı
ve çalışma için tasarlanmıştır.

•

HD 60364-7-722: 2012'ye göre, montaj yerinde şebekeye yeterli boyutta bir bağlantı bulunmalıdır: Bu bağlantı yalnızca
Wallbox için kullanılmalı ve başka hiçbir elektrik tüketicileri beslememelidir.

•

Gereken durumlarda sadece Wallbox'un bağlantısı için kullanılmak üzere ve elektrik tesisatı ve bina teknoloji direktiflerine
uygun, ayrı bir elektrik tesisatı bağlantısı oluşturulmalıdır.

•

İstenen bağlantı gücüne bağlı olarak, devreye almadan önce, Wallbox'un montajı için, yerel elektrik şebekesi işleticisine
başvurulmalı veya bu işletici tarafından izin alınmalıdır. Elektrik şebekesi sunucunuzun bununla ilgili yerel düzenlemelerini
dikkate alınız.
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•

Hat kesiti, istenen bağlantı performansı ve diğer özellikler (hat uzunluğu, iletken materyali,
döşeme türü vs.) göz önünde tutularak uyarlanmalıdır. Wallbox'daki bağlantı terminalleri,
1,5 mm2 ila 16 mm2 iletken kesitleri için tasarlanmıştır.

•

Besleme hattı, istenildiği kadar sıva altında veya üzerinde döşenebilir. Sıva üzerine döşenmiş bir besleme için arka taraftaki mahfaza, kablonun mahfaza dış kabının bağlantı
alanına sevk edilebileceği bir kablo kılavuzu sunar.

•

Wallbox'a ilişkin besleme hattı daima kendi MCB'si tarafından korunmalıdır (besleme
hattına ve Wallbox'un ayarına bağlı olarak nominal akım, ancak maksimum 32 A). MCB'yi
seçerken, ulusal olarak geçerli şartnamelere uyduğunuzdan emin olun.

•

Wallbox'u devre dışı bırakmak isterseniz, her zaman ev tesisatındaki kurulu olan MCB’yi ve
RCCB’yi 0 (Off/Kapat) pozisyonuna getirmelisiniz.

•

Bu kılavuzda yer alan, kuruluma ilişkin direktiflere uyulduğundan muhakkak emin olunuz.
Aykırı davranılması veya bunların dikkate alınmaması elektrik çarpmaları sonucu ağır yaralanmalara, hatta can kaybına yol
açabilir. Ayrıca, yukarıdaki talimatların ihlali durumunda, Wallbox'ın düzgün bir şekilde çalışması garanti edilemez.
UYARI!
Wallbox'un maksimum şarj gücünü elde etmek için, Wallbox'un besleme hattı 32 A için boyutlandırılmalı ve döşenmelidir.
Ek olarak, maksimum şarj akımının ayarı (“Kurulum ve test modu” sayfa no 15 bakınız) 32 A’ya uygun hale getirilmelidir.
Maksimum şarj akımının fabrika ayarı, A0009067408 varyantı için 16 A ve A0009067508 varyantı için 32 A'dır.
UYARI!
Bazı ülkelerde yukarıdaki spesifikasyonlar lokal elektrik şebekesi için geçerli olan bağlantı koşullarından farklılık göstermektedir. Bu durumda Wallbox, monte edildiği ülkede geçerli olan bağlantı türüne uygun şekilde bağlanmalıdır. Ülkelere özgü
bağlantı türlerini gösteren bir listeyi bu kılavuzda sayfa sayfa 28'de veya www.yourwallbox.de web sitesinde şu linkte
bulabilirsiniz:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Mekanik ve elektriksel kurulum
Wallbox için montaj yerini belirledikten sonra, öncelikle mekanik kurulum ile başlayabilirsiniz. Montaj işlemi için aşağıdaki
bileşenler gereklidir:
•

Matkap veya akülü tornavida (paket içeriğinde yer almaz)

•

İlgili montaj zemini için Ø 8 mm'lik matkap ucu (teslimat kapsamında yer almaz)

•

Kılavuzda açıklanan Wallbox-Varyantları için delme şablonu (teslimata dahildir)

•

Torx kesici uçlu Tornavidalar (TX20, TX30) (teslimat kapsamında dahil değildir)

•

VDE-Düz başlı tornavidalar (bıçak kalınlığı ve uzunluğu: 0,5 x 2,5 mm, 80 mm önerilir) (teslimat kapsamında dahil değildir)

•

Elektrik beslemesi için, koruyucunun kesimine ilişkin kesme bıçağı (teslimat kapsamında dahil değildir)

•

Mahfaza arka kabını (teslimat kapsamına dahildir) monte etmek için dört adet 6 x 60 sunta vidası

•

Sadece gerekiyorsa: Montaj zeminine uygun dübeller (paket içeriğinde yer alır) Naylon dübel, 8 x 40)

•

Gerekliyse; su terazisi (paket içeriğinde yer almaz)
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TEHLİKE!
Şu 5 güvenlik kurallarını kesinlikle dikkate alınız:
1. Serbest konuma getiriniz
2. Tekrar açmaya karşı koruyunuz
3. Gerilim hareketini tespit ediniz
4. Topraklayınız ve kısa devre yapınız
5. Komşu veya gerilim altındaki parçaları örtünüz veya ayırınız
Her durumda, kuruluma başlamadan önce ev tesisatında ve entegre RCCB'de MCB'yi devre dışı bırakınız. Ayrıca, MCB ve
RCCB tertibatlarının montaj sırasında tekrar etkinleştirilememesini sağlayınız. Aksi takdirde; elektrik çarpmaları sonucu ağır
yaralanma, hatta can kaybının yaşanması riski bulunur!
Wallbox’u kurmak için aşağıdaki gibi yapınız:
1. İstenen montaj pozisyonunda gereken şekilde boyutlandırılmış besleme hattının mevcut olduğundan emin olunuz. Yoksa,
besleme hattı oluşturulmalıdır.

2. Delme şablonunu dikey olarak montaj yüzeyinde hizalayınız: Gerekirse bir
su terazisi kullanınız. Montaj deliklerini şablonla çiziniz.

3. Kalemle girilmiş montaj deliklerini deliniz (Ø 8 mm). Montaj yüzeyine bağlı
olarak, teslimat kapsamında verilen sabitleme vidalarına ilişkin dübelleri
takınız.

4. TX30 tornavida ile teslimat kapsamında verilen 6 X60 dört sunta vidasından ikisini 4 mm mesafede olmak üzere duvara dönük olarak iki üst deliğe
vidalayınız.

5. Wallbox'u bir çalışma yüzeyine yerleştirin ve teslimat kapsamında verilen
kapak anahtarını kullanarak, mahfaza dış kapağının alt tarafındaki ahşap
vidayı açınız. Ardından kapağı yukarı doğru katlayın ve çıkarın.
Açıklama: Mahfaza kapağını çizilmeye ve diğer harici hasarlara karşı koruyunuz. Kurulum tamamlanmadan hemen önce, son montaj adımı olarak,
kapağın koruyucu filmini çıkarınız.
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6. TX20 tornavida kullanarak, Wallbox'un üst kısmında, dahili elektronik
kaplamanın sabitlendiği mahfaza dış kapağındaki M4 vidayı gevşetin ve
elektronik kaplamayı çıkartınız. Vidayı güvenli bir yerde saklayınız.

7. En büyük koruyucu w membranını kesiniz: Bu açıklık yoluyla şimdi besleme hattını yerleştiriniz.
Açıklama: İki küçük, koruycularla kapatılmış açıklıklar q Mercedes-Benz
Wallbox Advanced gibi harici şarj kontrolü bağlantısı için gereklidir.
Bağlantı ile ilgili bilgileri, aşağıdaki linkte bulunan Mercedes-Benz Wallbox
Advanced kurulum kılavuzunda bulunabilir:
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Wallbox'un mahfaza dış kabını montaj konumunda asınız. Mahfaza dış
kabı, arka taraftaki üst alanda 4. adımda monte edilen vidalar için iki adet
entegre u vida yuvası sunmaktadır. Mercedes-Benz Wallbox Home şimdi
kurulum pozisyonuna önceden sabitlenmiştir.

9. Mahfaza dış kabını, teslim kapsamında verilmiş olup geri kalan sunta
vidalarını, mahfazanın alt bölgesinde yer alan her iki o açıklığından,
TX30 tornavida ile 3. adımda takılan dübellere vidalayarak sabitleyiniz.
Mercedes-Benz Wallbox Home şimdi montaj alanında monte edilmiştir.

10. Esnek iletkenler kullanırken, soyulmuş tellerin (12 mm önerilir) tel ucu
kovanları kaplandığından emin olunuz. Entegre RCCB'nin bağlantı terminallerini gevşetin, telleri (kablo) ilgili terminale takın ve besleme hattını 2,5 ila
3 Nm'lik bir torkla vidalayınız. Konfigürasyon aşağıdaki şekilde ve tabloda
gösterilmiştir.
Terminal L1'i sıkarken, bağlantısı daha fabrikadayken yapılmış olan iletkenin doğru şekilde oturduğundan emin olunuz!
PE-Terminalinin yay mekanizmasını harekete geçirin ve besleme hattının
koruyucu iletkenini burada sabitleyiniz.
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L3

L2

L1

N

PE

3 fazlı A0009067408 varyasyonunda besleme hattı bağlantısı şu şekilde oluşturulur:
Tanım

Damar rengi

Bağlantı işareti

Akım iletken faz 1

Kahverengi

5 (L1)

Akım iletken faz 2

Siyah

3 (L2)

Akım iletken faz 3

Gri

1 (L3)

Nötr iletken

Mavi

N

Koruyucu topraklama iletkeni

Yeşil-Sarı

PE

1 fazlı A0009067508 varyasyonunda besleme hattı bağlantısı şu şekilde oluşturulur:
Tanım

Damar rengi

Bağlantı işareti

Akımlı iletken

Kahverengi

5 (L1)

Nötr iletken

Mavi

N

Koruyucu topraklama iletkeni

Yeşil-Sarı

PE

TEHLİKE!
Akım iletkenli L1 iletkeni ile nötr iletken arasında 250 V'den daha yüksek bir voltaj uygularsanız, Wallbox'unuza ait elektronik aksamın hasar görebileceğini unutmayınız.
UYARI!
Talep üzerine, 3-fazlı varyant A0009067408, Terminal 2'de (L1) tek fazlı modda bağlanabilir ve kullanılabilir: Ancak bu
durumda Wallbox, belirtilen nominal güce ulaşamaz.
Besleme şebekesinin simetrik olmayan güce maruz kalması durumunda lütfen geçerli yerel teknik bağlantı direktiflerini
dikkate alınız. Mercedes-Benz Wallbox Home, döner kodlama anahtarı üzerinden etkinleştirilebilen bir simetri izleme fonksiyonu ile donatılmıştır. Daha fazla bilgiye “Kurulum ve test modu” sayfa no 15 bölümünden ulaşabilirsiniz.
UYARI!
Bazı ülkelerde bu kılavuzdaki spesifikasyonlar lokal elektrik şebekesi için geçerli olan bağlantı koşullarından farklılık göstermektedir. Bu durumda Wallbox, monte edildiği ülkede geçerli olan bağlantı türüne uygun şekilde bağlanmalıdır. Ülkelere
özgü bağlantı türlerini gösteren bir listeyi bu kılavuzda sayfa sayfa 28'de veya www.yourwallbox.de web sitesinde şu
linkte bulabilirsiniz:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
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UYARI!
Mercedes-Benz Wallbox Home, öncesinde fabrikada 16 A (varyant A0009067408) veya 32 A (varyant A0009067508)
maksimum şarj akımına ayarlanmıştır. Ev tesisatından veya besleme hattından gelen şarj akımı bu varsayılan ön ayardan
saparsa, elektronik kaplmayı tekrar monte etmeden ve sonra Wallbox'u devreye almadan önce, Wallbox'taki şarj akımını
buna göre ayarlamalısınız. Bu işlem, “Kurulum ve test modu” sayfa no 15 dev. bölümünde tarif edilmektedir.
Ürün etiketi üzerinde bildirilen ve firmware üzerinden ayarlı nominal akımın üzerine geçilmesinin kesinlikle yasak olduğunu
lütfen unutmayınız.

11. Elektronik kaplamayı tekrar mahfazanın dış kabına takın ve ilgili M4 x 10
vida ile vidalayınız.

12. Mahfaza kapağını, muhafazasının dış kabının üst kenarına asın ve onu
teslimat kapsamında verilen kapak anahtarı ile kilitleyiniz.
Açıklama: Mahfaza kapağını tekrar takmadan önce, Mercedes-Benz
Wallbox Home'u elektriksel olarak devreye almalısınız – konuyla ilgili
olarak aşağıdaki bölümü okuyunuz.

Elektrikle ilk kez çalıştırılması
Mekanik kurulumdan ve elektrik bağlantısından sonra, işletim için Mercedes-Benz Wallbox Home'un doğru çalışmasını belirlemeli veya herhangi bir arızayı gidermelisiniz.
Wallbox'u devreye almak için, şu adımları izleyiniz:
1. Ev tesisatında kurulu olan MCB’yi açınız.
2. Dahili elektronik kaplamanın 8 kontrol kapağını açınız ve buna ek olarak dahili RCCB'yi açın (Wallbox'un güç kaynağına
bağlanması sağlanır).
Wallbox tekrar elektrik şebekesine bağlandığında, cihaz kurulum sürecini başlatır: Bu işlem sırasında, sorunsuz çalışma temin
edebilmek için, dahili elektronik donanım kontrolü yürütülür.
Bu işlem, Mercedes-Benz Wallbox Home'un ön tarafındaki LED-Ekran üzerinden aşağıdaki gibi belgelenmiştir.
LED-Görüntüleme

Açıklama
LED bir kez beyaz yanar...
...ve sonrasında mavi renkte titreşir.

Araç artık şarj işlemi için bağlanabilir. Bir şarj işleminin başlatılması veya sonlandırılması, ekte verilen kısa talimatlarda
ve Mercedes-Benz Wallbox Home'un ayrıntılı kullanım kılavuzunda açıklanmıştır: Detaylı kullanma kılavuzunu
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/ adlı web sayfasından indirebilirsiniz. Ayrıca, Wallbox'ta şarj
edilecek olan aracın kullanma kılavuzunu da dikkate alınız.
Mercedes-Benz Wallbox Home doğru şekilde çalıştırıldıktan sonra, mahfaza kapağını takın ve onu kilitleyiniz: Bu işlem, yukarıdaki bölümde 12. adımda açıklanmıştır.
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UYARI!
Elektrik devreye alma işleminin sonunda, besleme hattının Wallbox'daki maksimum akım ayarı kontrol edilmeli ve gerekirse,
Wallbox'daki döner kodlama anahtarı üzerinden ayarlanmalıdır. En nihayetinde Wallbox'un işlevini kontrol etmek için, test
modunda olmak üzere Wallbox'un kontaktörü doğru fonksiyon bakımından kontrol edilmelidir. Test modu aşağıdaki bölümde tanımlanmıştır.

Kurulum ve test modu
Devreye alma sırasında ve sonraki çalışma sırasında herhangi bir araç mevcut değilse, test modunda olmak üzere Mercedes-Benz
Wallbox Home'un (kontaktör, CP ve RCD-Tetikleme) işlevini kontrol edebilirsiniz. Buna ek olarak, ev tesisatında mevcut olan şarj
akımı bu varsayılan ayardan farklıysa, dahili döner kodlama anahtarı üzerinden, kurulum modunda olmak üzere Mercedes-Benz
Wallbox Home'un maksimum şarj akımına ilişkin fabrika ayarını değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, ürün etiketinde belirtilen
nomimal akım asla aşılmamalıdır.

I

I

B CI ID

E

I

I

I

Döner kodlayıcı anahtarını kullanarak ayar yapmak için, Wallbox'un mahfaza kapağını sökmeniz ve belirli bir işleme bağlı
olarak dahili elektronik kaplamayı çıkarmanız veya değiştirmeniz
gerekir (sayfa 11‘da 5 ve 6’ncı adımlar, “Mekanik ve elektriksel kurulum” bölümünde tanımlanmıştır).

3 4I I5 6
I
7 8I I9 A
I

Test ve kurulum modu için, VDE düz tornavidayı (0,5 x 2,5 mm)
kullanarak döner kodlayıcı anahtarını kapaktaki açıklık etrafında
gösterilen değerlerden birine ayarlayabilirsiniz. Bu açıklamayı
“Döner kodlama anahtarının ayarları” sayfa no.17 bölümünde
bulabilirsiniz.

F 0I I1 2
I

Mercedes-Benz Wallbox Home'un elektronik modülü, soldaki
açıklık üzerinden döner kodlama anahtarında erişim sağlar ve bu
fabrikadan itibaren 0 konumda ayarlıdır.

TEHLİKE!
Koruyucu elektronik kaplaması çıkarıldıktan sonra Wallbox'un iç bölümünde ve temas edebileceğiniz cihaz parçalarında
tehlikeli elektrik gerilimleri mevcut olabilir. HER KOŞULDA, kurulum ve test moduna devam etmeden önce, ev kurulumu
kapsamında bulunan MCB'yi ve Wallbox'un dahili RCCB'sini kapatınız.
Şu 5 güvenlik kurallarını kesinlikle dikkate alınız:
1. Serbest konuma getiriniz
2. Tekrar açmaya karşı koruyunuz
3. Gerilim hareketini tespit ediniz
4. Topraklayınız ve kısa devre yapınız
5. Komşu veya gerilim altındaki parçaları örtünüz veya ayırınız
Aksi takdirde; elektrik çarpmaları sonucu ağır yaralanma, hatta can kaybının yaşanması riski bulunur!
Test modu
Test modunda Mercedes-Benz Wallbox Home'un işlevini kontrol etmek için aşağıdaki adımları takip ediniz:
Çalışma adımı

LED’in durumu

1. Wallbox'un güç kaynağını önceden çalıştırılmış MCB ve dahili RCCB üzerinden kapatınız.
2. İç koruyucu elektronik kaplamasını uzaklaştırınız. Döner kodlayıcı anahtarı E konumuna
ayarlayınız (sayfa 17‘daki çizelgeye bakınız).
3. İç koruyucu elektronik kaplamasını yerine yerleştiriniz. Wallbox'un güç kaynağını dahili
RCCB ve önceden çalıştırılmış MCB üzerinden çalıştırınız.

Mercedes-Benz Wallbox Home| Hazırlama, kurulum ve ilk çalıştırma
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Çalışma adımı

LED’in durumu

4. Wallbox artık test modunda başlatılır. Akım gücü, Test-modunda 6 A ile sınırlandırılır.
5. Wallbox ilk olarak dahili olarak kendi kendini test eder.
•

Öz testte bir hata oluşursa, LED F2 hatası verir: Bunun için sayfa 19‘daki tanımlamayı okuyunuz.

•

Öz test bir hata vermiyorsa, 6. adım ile devam ediniz.
TEHLİKE!

Sistem test modunda çalıştırılırken Wallbox'un şarj bağlantılarında, hayati tehlike oluşturabilecek, tehlikeli elektriksel gerilimler bulunur. Bu bağlantılarla kesinlikle temas etmemeye dikkat ediniz ve aşağıdaki işlemleri yürütürken büyük titizlik
gösteriniz. Aksi takdirde; elektrik çarpmaları sonucu ağır yaralanma, hatta can kaybının yaşanması riski bulunur!
Çalışma adımı
6. Test modunda, şarj fişindeki voltajları 120 saniye ölçebilirsiniz. ( “Tip2 kontakların ataması” sayfa no 25 bakınız). Ek olarak, CP kontağındaki (frekans ve görev döngüsü, PE'ye
karşı ölçüm) sinyali ölçmek mümkündür. 120 saniye geçtiğinde, şarj fonksiyonu devre dışı
bırakılır ve entegre RCCB devreye girer.

LED’in durumu

120 Saniye

7. Test modundan çıkmak için, önceden çalıştırılmış olan MCB üzerinden Wallbox'a giden
gücü kapatın ve RCCB'yi 0 konumuna getiriniz.
8. İç koruyucu elektronik kaplamasını uzaklaştırınız. Wallbox'u fabrika ayarlarından farklı bir
şarj akımı ile çalıştırmak isterseniz, döner kodlama anahtarını 0 veya F konumuna (normal
şarj işlemi için fabrika ayarı) veya başka bir konuma ayarlayınız (bir sonraki sayfadaki
tabloya bakınız).
9. İç koruyucu elektronik kaplamasını yerine yerleştiriniz. RCCB'yi konum I’e getirin. Mahfaza kapağını monte edin ve kilitleyiniz.
10. Wallbox'un güç kaynağını ev tesisatında önceden çalıştırılmış MCB üzerinden çalıştırınız.
11. Wallbox, başlatma sırasında, döner kodlama anahtarının ayarını yükler ve daha sonra
orada ayarlanan şarj akımı ile çalışır.
Kurulum-Modu
Kurulum-Modunda Mercedes-Benz Wallbox Home'un maksimum şarj akımı ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayınız:
Çalışma adımı
1. Wallbox'un güç kaynağını önceden çalıştırılmış MCB ve dahili RCCB üzerinden kapatınız.
2. İç koruyucu elektronik kaplamasını uzaklaştırınız. Döner kodlama anahtarını karşılık gelen
konuma hareket ettirmek istediğiniz akım gücünü seçin (sonraki sayfadaki tabloya bakın).
3. İç koruyucu elektronik kaplamasını yerine yerleştiriniz. RCCB'yi konum I’e getirin. Mahfaza kapağını monte edin ve kilitleyiniz.
4. Wallbox'un güç kaynağını ev tesisatında önceden çalıştırılmış MCB üzerinden çalıştırınız.
5. Wallbox, başlatma sırasında, döner kodlama anahtarının ayarını yükler ve daha sonra
orada ayarlanan şarj akımı ile çalışır.
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LED’in durumu

Döner kodlama anahtarının ayarları
Döner kodlama anahtarı üzerinden aşağıdaki ayarlar gerçekleştirilebilir:
Pozisyon

Fonksiyon tanımı

Açıklama

0

Normal çalışma durumu

Fabrika ayarları

1

8A

2

10 A

3

13 A

4

16 A

5

20 A

6

Azami şarj akımının ayarı

16 A dengesiz yük tespiti ile 20 A

7

30 A

8

16 A dengesiz yük tespiti ile 30 A

9

20 A dengesiz yük tespiti ile 30 A

A

32 A

B

16 A dengesiz yük tespiti ile 32 A

C

20 A dengesiz yük tespiti ile 32 A

A

fonksiyon yok

E

Test modu

F

Normal çalışma durumu

Fonksiyonu araçsız test etmek için, şebeke geriliminin (mekik açık) ve şarj bağlantıları iletişimin (CP)
ölçümüne izin verir.
Fabrika ayarları

Mercedes-Benz Wallbox Home| Hazırlama, kurulum ve ilk çalıştırma
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Hata bulma ve giderme
Mercedes-Benz Wallbox Home işletiminde bir arıza ortaya çıkarsa, bu muhfaza kapağının alt kısmındaki çok renkli LED- Göstergesi
ile gösterilir. Arızanın gösterimi için LED...
...farklı renklerde yanıp sönebilir
...farklı renklerde tireşebilir ve yanıp sönebilir
Aşağıdaki bölüm, arızaları ve hata durumlarını nasıl tespit edebileceğinizi ve arızanın giderilmesi için hangi adımları atmanız
gerektiğini açıklamaktadır.

Arızalar ve çözümleri
Güvenli kullanım için, Mercedes-Benz Wallbox Home'un, MCB ve entegre RCBB ile koruma altına alınmış olması gerekir. Arıza
durumunda uygun adımları atabilmek ve cihazın tekrar sorunsuz bir şekilde çalışmasını temin edebilmek için, ilkin ne tür bir
arızanın söz konusu olduğu kesin bir şekilde tespit edilmelidir. Aşağıdaki arızalar meydana gelebilir:
Arıza

Olası neden
Wallbox gerilim ile beslenmiyor.

LED’in işlevi yok.

Wallbox, kurulduğu ülkede
geçerli olan bağlantı türüne
uygun şekilde bağlanmadı.

Elektrikli araç tanınmıyor.

Çözüm önerisi
Güç beslemesi kesildi. MCB ve dahili RCCB’yi kontrol ediniz ve gerektiğinde bu tekrar çalıştırınız.
Hatanın tekrar etmesi veya sürekli devam etmesi halinde Mercedes Benz'in yerel teknik servisine
başvurunuz.
Bu kılavuzda sayfa sayfa 28'de veya www.yourwallbox.de web sitesinde aşağıdaki linkte bulabileceğiniz ülkelere özgü bağlantı türlerini gösteren tabloya bakarak Wallbox'unuzun bağlantı türünü kontrol ediniz:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
Gerekirse bu tabloya bakarak bağlantı türünü değiştiriniz.

Wallbox'da dahili bir hata

Wallbox yenisiyle değiştirilmelidir. Böyle bir durumda Mercedes-Benz'in yerel teknik destek servisine

oluştu.

başvurunuz.

Araca şarj fişi doğru şekilde

Şarj fişini araçtan sökün ve tekrar takın: Hatanın devam etmesi halinde şarj kablosunu hasar bakımın-

takılmamış.

dan kontrol ediniz ve Mercedes-Benz'in yerel teknik destek servisine başvurunuz.
Hata bildirimine ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Şarj işlemini yeniden başla-

LED bir hata bildirimini

Mercedes-Benz Wallbox

tınız: Hatanın tekrar etmesi veya sürekli devam etmesi halinde Wallbox'u devre dışı bırakınız (“Ürünün

gösteriyor.

Home bir hata algıladı.

devre dışı bırakılması ve yeniden devreye alınması” sayfa no 22 bakınız) ve önceden çalıştırılmış
olan MCB’yi kapatınız. Aşağıdaki durumlarda Mercedes-Benz'in yerel teknik servisine başvurunuz:

UYARI!
Wallbox'u, şayet elektrik beslemesinde bir arıza varsa devre dışı bırakınız (“Ürünün devre dışı bırakılması ve yeniden devreye
alınması” sayfa no 22 bakınız) ve önceden çalıştırılmış olan MCB’yi kapatınız. Aşağıdaki durumlarda Mercedes-Benz'in
teknik servisine veya kurulum şirketine başvurunuz:

Hata bulma ve giderme
Hata durumlarını görüntülemek amacıyla LED, tekrarlanan belirli bir örneğe göre yanıp söner. Görsel görünüm ile hatalar arasındaki ilişkilendirmeyi aşağıdaki listede bulabilirsiniz:
Görünüm

LED kırmızı renkte yanıp sönüyor ve ardından
dört kez yeşil yanıyor.
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Açıklama
Hata F1: Wallbox'taki kontaktör açılmıyor.

Çözüm: Wallbox, hata tespit edildikten 20 saniye sonra Wallbox'taki RCCB'yi kapatır. RCCB üzerinden Wallbox'taki güç kaynağını tekrar açınız.(“Dahili RCCB’nin kontrolü” sayfa no 21 bakınız).
Hata tekrar ederse, dahili bir arıza vardır ve bu durumda Wallbox değiştirilmesi gerekir. Wallbox’u kapatınız (“Ürünün devre dışı
bırakılması ve yeniden devreye alınması” sayfa no 22 bakınız) ve Mercedes-Benz'in yerel teknik servisine başvurunuz.

Görünüm

LED kırmızı renkte bir kez yanıp sönüyor ve ardından bir kez mavi yanıyor.

Açıklama
Hata F2: Wallbox dahili bir hata tespit etti.

Çözüm: Güç kaynağını kapatıp tekrar açınız. Hata tekrar ederse, dahili bir arıza vardır ve bu durumda Wallbox değiştirilmesi gerekir. Wallbox’u kapatınız (“Ürünün devre dışı bırakılması ve yeniden devreye alınması” sayfa no 22 bakınız) ve Mercedes-Benz'in
yerel teknik servisine başvurunuz.

Görünüm

LED kırmızı renkte bir kez yanıp sönüyor ve
ardından dönüşümlü olarak yeşil ve mavi yanıyor.

Açıklama
Hata F3: Dahili DC kaçak akım modülü, doğru akım hatası bildirdi.

Çözüm: Hatanın ilk kez meydana gelmesinde şarj işlemi 30 saniye boyunca durdurulur ve ardından otomatik olarak yeniden
başlatılır. Hatanın hemen ardından tekrar etmesi durumunda şarj işlemi tamamen durdurulur: Yeni bir şarj işlemi ancak araç ile
Wallbox bağlantısının kesilmesinin ardından tekrar mümkün olur.
Hata devam ederse, aracın şarj sisteminde elektrik arızası olabilir veya Wallbox kontrol edilmelidir. Aracı şarj etmeyin ve hemen
Mercedes-Benz'in yerel teknik servisine başvurunuz. Bunun yanı sıra, araç kılavuzunda yer alan uyarıları da dikkate alınız.

Görünüm

LED kırmızı renkte bir kez, yeşil renkte bir yanıp
sönüyor ve ardından üç kez mavi yanıyor.

Açıklama
Hata F4: Wallbox dahili bir hata tespit etti.

Çözüm: Güç kaynağını kapatıp tekrar açınız. Hata tekrar ederse, dahili bir arıza vardır ve bu durumda Wallbox değiştirilmesi gerekir. Wallbox’u kapatınız (“Ürünün devre dışı bırakılması ve yeniden devreye alınması” sayfa no 22 bakınız) ve Mercedes-Benz'in
yerel teknik servisine başvurunuz.

Görünüm

LED kırmızı renkte bir kez yanıp sönüyor ve
ardından iki kez mavi yanıyor.

Açıklama
Hata F7: Araç, havalandırma özellikli şarj işlemi gerektirmektedir.

Çözüm: Wallbox, şarj işlemini 60 saniye sonra otomatik olarak yeniden başlatır. Hatanın devam etmesi halinde lütfen
Mercedes-Benz'in yerel teknik destek servisine başvurunuz. Şarj işletimi esnasında havalandırma gerektiren araçların şarjı,
Mercedes-Benz Wallbox Home ile mümkün değildir.

Mercedes-Benz Wallbox Home| Hata bulma ve giderme
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Görünüm

LED kırmızı renkte bir kez yanıp sönüyor ve
ardından iki kez yeşil yanıyor.

Açıklama
Hata F8: CP pilot bağlantı ve PE koruyucu iletken arasında bir kısa devre
saptandı veya aracın iletişim arayüzü arızalı.

Çözüm: Wallbox, şarj işlemini 60 saniye sonra otomatik olarak yeniden başlatır. Hata devam ederse, harici hasarın var olup
olmadığını görmek amacıyla şarj kablosunu kontrol ediniz. Kablo hasarlı değilse, aracı ve Wallbox'u kontrol ediniz: Bunun için,
Mercedes-Benz'in yerel teknik destek servisine başvurunuz!

Görünüm

LED kırmızı renkte bir kez, yeşil renkte üç kez
yanıp sönüyor ve ardından bir kez sarı yanıyor.

Açıklama
Hata F9: Akım takip modülü, şarj akımının ayarlı azami akımın üzerinde
olduğunu tespit etti.

Çözüm: Wallbox, şarj işlemini 60 saniye sonra otomatik olarak yeniden başlatır. Hata devam ederse, aracı ve Wallbox'u kontrol
ediniz: Aşağıdaki durumlarda Mercedes-Benz'in yerel teknik servisine başvurunuz:

Görünüm

LED kırmızı renkte bir kez, yeşil renkte iki kez
yanıp sönüyor ve ardından iki kez sarı yanıyor.

Açıklama
Hata F10: Sıcaklık takibi, mahfazanın içinde 80° santigratın üzerinde bir
sıcaklık tespit etti.

Çözüm: Sıcaklık takibi, şarj işlemine ara verilmesine yol açar.
•

Şarj işlemi 10 dakika sonra, mahfaza içindeki sıcaklık 70° santigratın altına düştüğünde yeniden başlatılır.

•

Şarj işlemi, mahfaza içindeki sıcaklık 60° santigratın altına düşer düşmez yeniden başlatılır.

Hatanın tekrar etmesi veya sürekli meydana gelmesi durumunda kurulum yerinde Wallbox için daha iyi bir soğutma ve/veya
gölgelendirme sağlanmalıdır. Hata devam ediyorsa, Wallbox kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir. Aşağıdaki durumlarda Mercedes-Benz'in yerel teknik servisine başvurunuz:

Görünüm

LED kırmızı renkte bir kez, yeşil renkte bir kez
yanıp sönüyor ve ardından üç kez sarı yanıyor.

Açıklama
Hata F11: Wallbox'taki kontaktör kapanmıyor.

Çözüm: Wallbox, şarj işlemini 60 saniye sonra otomatik olarak yeniden başlatır. Hata ikinci bir kez ortaya çıkarsa, şarj işlemi
10 dakika sonra yeniden başlatılır. Bunun sonrasında hata tekrar ederse, dahili bir arıza vardır ve bu durumda Wallbox değiştirilmesi gerekir. Wallbox’u devre dışı bırakınız (“Ürünün devre dışı bırakılması ve yeniden devreye alınması” sayfa no 22 bakınız) ve önceden çalıştırılmış olan MCB’yi kapatınız. Aşağıdaki durumlarda Mercedes-Benz'in yerel teknik servisine başvurunuz:

Görünüm

LED yeşil renkte titreşiyor ve bir kez mavi renkte
yanıp sönüyor.
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Açıklama
Hata F15: Akım denetimi, yapılandırılmış maksimum dengesiz yükün
aşıldığını tespit etti ve maksimum şarj akımını azalttı.

Çözüm: Şarj işleminin yürütülmesi hâlâ mümkündür; ancak şarj performansı düşer. Hata yine de devam ederse, aracın şarj
sisteminde bir hata olabilir veya maksimum dengesiz yükün ayarı kontrol edilmelidir. Gerektiğinde, Mercedes-Benz'in yerel
teknik servisine başvurunuz: Bunun yanı sıra, aracın kullanma kılavuzunda yer alan uyarıları da dikkate alınız.

Görünüm

LED yeşil renkte titreşiyor ve bir kez kırmızı
renkte yanıp sönüyor.

Açıklama
Hata F16: Entegre akım gözetimi veri aktarımı arızalı. Azami şarj akımı
arıza sırasında 10 A ile sınırlandırılır.

Çözüm: Şarj işleminin yürütülmesi hâlâ mümkündür; ancak şarj performansı düşer. Hata tekrar eder veya kalıcı olarak meydana gelirse, dahili bir arıza vardır ve bu durumda Wallbox değiştirilmesi gerekir. Wallbox’u devre dışı bırakınız (“Ürünün devre
dışı bırakılması ve yeniden devreye alınması” sayfa no 22 bakınız) ve önceden çalıştırılmış olan MCB’yi kapatınız. Aşağıdaki
durumlarda Mercedes-Benz'in yerel teknik servisine başvurunuz:

Görünüm

LED yeşil renkte titreşiyor ve bir kez kırmızı
renkte yanıp sönüyor.

Açıklama
Hata F17: Sıcaklık takibi, mahfazanın içinde 60° santigratın üzerinde bir
sıcaklık tespit etti. Azami şarj akımı 6 A ile sınırlandırıldı.

Çözüm: Şarj işleminin yürütülmesi hâlâ mümkündür; ancak şarj performansı düşer. Hatanın tekrar etmesi veya sürekli meydana gelmesi durumunda kurulum yerinde Wallbox için daha iyi bir soğutma ve/veya gölgelendirme sağlanmalıdır. Hata devam
ediyorsa, Wallbox kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir. Aşağıdaki durumlarda Mercedes-Benz'in yerel teknik servisine başvurunuz:
İKAZ!
Wallbox araç ile çalıştırılırken hata durumu vermeye devam etmesi veya sürekli vermesi durumunda, Wallbox'u devre dışı bırakınız (bkz. “Ürünün devre dışı bırakılması ve yeniden devreye alınması” sayfa no 22) ve Mercedes-Benz'in yerel teknik
destek servisine başvurunuz. Şarj işlemini yürütebilmek için önce bir tamir işlemin yapılması gerekli olabilir.

Dahili RCCB’nin kontrolü
Wallbox 'un uzun süreli güvenli çalışmasını sağlamak için, her altı ayda bir Wallbox'a entegre edilmiş RCCB'nin fonksiyonlarını
manuel olarak kontrol etmelisiniz: Bunun için RCCB, test işlevini tetikleyen bir tuş sunar.
UYARI!
Dahili DC-Kaçak akım tespiti, her şarj işleminden önce otomatik olarak bir otomatik test gerçekleştirir, bu nedenle manüel
kontrol gerekli değildir. Bir hata durumunda, LED ekran uygun bir yanıp sönme kodunu gösterir. (sayfa 18‘dan itibaren bakınız).
RCCB’yi ontrol etmek için aşağıdaki gibi yapınız:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wallbox çalışmaya hazır durumdayken, mahfaza kapağını teslimatla birlikte verilen anahtarla çıkartınız.
Dahili koruma cihazları için elektronik kaplamanın kapağını açınız.
Tuşu, T işaretini ve Test test etiketini, lokalize edin.
Tuşa basınız: RCCB şimdi tetiklenmiş ve külbütör kolunu orta konuma getirmiş olmalıdır (Akım şebekesindeki bağlantı kesilir).
Şimdi RCCB’yi tamamen kapatınız (Konum 0) ve sonra, külbütör kolunu yukarıya I konumuna getirmek suretiyle açınız.
Kapatma kapağını kapatınız, mahfaza kapağını yerine yerleştiriniz ve bunu kapak anahtarı ile kilitleyiniz.
TEHLİKE!

Testte RCCB tetiklenmezse (orta konumda külbütör kolu), kesinlikle Wallbox çalıştırılmaya devam ettirilemez! Wallbox’u
devre dışı bırakınız ve Mercedes-Benz'in yerel teknik destek servisine başvurunuz.

Mercedes-Benz Wallbox Home| Hata bulma ve giderme
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Ürünün devre dışı bırakılması ve yeniden devreye
alınması
Gereksinim halinde Mercedes-Benz Wallbox Home ürününüzü devre dışı bırakabilirsiniz. Wallbox'u devre dışı bırakmak için
aşağıdaki adımları izleyiniz:
1. Ev tesisatında kurulu devre MCB’yi kapatınız (Elektrik şebekesine yönelik bağlantı kesilir).
2. Wallbox’un mahfaza kapağını çıkartın, elektronik kaplamanın kontrol kapağını açınız ve RCCB’nin külbütör kolunu 0 (Kapalı)
konumuna getiriniz.
3. 5 güvenlik kurallarına her zaman uyunuz!
Şimdi, Mercedes-Benz Wallbox Home ile şarj işlemi yapılamaz ve gerektiğinde yetkili bir elektrikçi tarafından sökülebilir.
Wallbox’u sökmek istemiyorsanız, mahfaza kapağını, muhafazasının dış kabının üst kenarına asın ve onu teslimat kapsamında
verilen kapak anahtarı ile kilitleyiniz.
Wallbox'u ileri bir tarihte tekrar devreye almak için, şu adımları izleyiniz:
1. Wallbox’un mahfaza kapağını çıkartın, elektronik kaplamanın kontrol kapağını açınız ve RCCB’nin külbütör kolunu I konumuna getiriniz.
2. Kontrol kapağını kapatınız. Mahfaza kapağını tekrar muhafaza dış kabının üst kenarına asın ve onu teslimat kapsamında
verilen kapak anahtarı ile kilitleyiniz.
3. Önceden çalıştırılmış olan MCB’yi açınız.
Wallbox tekrar elektrik şebekesine bağlandığında, cihaz kurulum işlemini başlatır: Akabinde araç, “Elektrikle ilk kez çalıştırılması” sayfa no 14 bölümünde anlatılan şekilde, şarj işlemi için bağlanabilir.

Wallbox'un iadesi
Wallbox montaj sırasında veya daha sonra çalıştırıldığı sırada sürekli hata mesajları veriyorsa veya düzgün çalışmıyorsa,
Mercedes-Benz'in yerel teknik servisiyle irtibata geçin. Hata hala çözümlenemiyorsa, Wallbox değiştirilmelidir. Bunu yapmak
için Wallbox'unuzu kapatmanız ve sonrasında kalifiye bir elektrikçiye söktürüp Mercedes-Benz'in teknik servis departmanı
üzerinden onarıma göndermelisiniz.
Wallbox'a ek olarak "İadeler için kontrol listesi" isimli belgeyi doldurmalı ve ürünle birlikte göndermelisiniz. Bu belgede
bulunan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasına ve belgenin hem müşteri hem de montajı yapan kişi tarafından imzalanmış
olmasına dikkat ediniz. Aksi taktirde Wallbox’un değişimi gerçekleştirilemez.
“İadede Kontrol Listesi“ belgesini, www.yourwallbox.de sitesinde yer alan aşağıdaki linkte bulabilirsiniz:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Ek
Teknik bilgiler
Varyasyon

A0009067408

Yönetmelikler
Elektrik bağlantısı

A0009067508

IEC 61851-1 / 61439-7 standardını karşılar
azami 5 x 16 mm² arasındaki besleme hatları için

azami 3 x 16 mm² arasındaki besleme hatları için

Nominal gerilim

230 / 400 V

230 V

Nominal gerilim

32 A, 1- veya 3-fazlı

32 A, 1 fazlı

Nominal frekans
Şarj perfomansı maks.
Şarj bağlantısı
Koruyucu devre tertibatları
Kontrol / Parametrelendirme
Ön sigorta
Maksimum şarj akımı için fabrika ayarı
Topraklama sistemi

50 Hz
22 kW

7,2 kW

IEC 62196-2 tip 2 standardına uygun sabit bağlantılı şarj kablosu, yakl. 6 m
RCCB, Tip A, 30 mA ve elektronik DC-Hatalı akımı tanıma DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA
dahili RS485 arabirimi (harici şarj kontrolü için arabirim,
kullanıcı / yükleyici tarafından erişim yok)
Besleme hattına ve Wallbox ayarına bağlı olarak MCB, C-karakteristik, anma akımı, ancak maksimum 32 A'dır.
16 A

32 A
TN-S

Çalıştırma sırasında ortam sıcaklığı

-30 ila 50°C arasında

Saklama sıcaklığı

-30 ila 85°C arasında

Bağıl nem

5 ila %95 arasında (kondense olmaz)

Koruma sınıfı

I

Aşırı gerilim kategorisi

III

Kirlenme derecesi

3

Nominal izolasyon gerilimi (Ui)

4 kV

Nominal darbe gerilimi (Uimp)

4 kV

Nominal tepe akımı dayanımı (Ipk)

6 kA

Nominal kısa süreli akım dayanımı (Icw)

5 kA

Koşullu Nominal kısa devre akımı (Icc)

6/10 kA (Tetikleme-Karakteristiği C)

Nominal yük faktörü (RDF)

1.0

Koruma tipi, mahfaza

IP 55

Darbe dayanımı

IK08

Ölçümler (Mahfaza)

438 x 328 x 170 mm (Y x G x D)

Azami montaj yüksekliği

≤ 2.000 m NHN (NN üzerinden)

Birim başına ağırlık (net)

yakl. 8.5 kg

Birim başına ağırlık (brüt)

yakl. 10 kg

Mercedes-Benz Wallbox Home| Ek

23

438

Ölçülü resimler ve ebatlar
Mercedes-Benz Wallbox Home tamamen monte ve test edilmiş halde teslim edilir. Mahfaza boyutları ayrıca montaj için gerekli
olan vida yuvalarının aralıkları aşağıdaki ölçülü resimlerde gösterilmiştir.
Entegre şarj kablolu Wallbox
Yukarıdan ve yandan görünüm (tüm ölçüler mm olarak)

328

438

170

Arkadan görünüm (Mahfaza dış kapağı, tüm bilgiler mm olarak verilmiştir)

328

227,7

193

193
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Tip2 kontakların ataması
PE
CP

PP

N

L1

L1

L3

L2/N

CP

CS

L2

PE

Yönetmelikler ve Normlar
Mercedes-Benz Wallbox Home, aşağıdaki normlara ve koruma sınıflarına
PE uygundur:

PP

Genel Direktifler ve Yasalar
Yönetmelik

Açıklama

2014/35/EU

Alçak gerilim yönetmeliği

2014/30/EU

Elektromanyetik uyumluluk (EMV) yönetmeliği

2011/65/EU

RoHS 2 yönetmeliği

2012/19/EU

WEEE yönetmeliği

ElektroG

Elektro ve elektronik cihaz yasası

CP

L1

L2

N

L3

Cihaz güvenliğine ilişkin normlar
Norm

Açıklama

IEC 61851-1: 2017 Ed. 3.0

Elektrikli araçlar için kondüktif şarj sistemleri – Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC/TS 61439-7:2014

Bölüm 7: Marina, kamp alanları, pazar alanları, elektrikli araçlar için şarj istasyonları gibi belirli uygulamalar için
anahtarlama düzeni kombinasyonları

IEC 61000-6-2:2016

Elektromanyetik uyumluluk (EMV) – Bölüm 6-2: Temel uzmanlık normları – Endüstriyel alanlar için gürültü
bağışıklılğı

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010

Elektromanyetik uyumluluk (EMV) – Bölüm 6-3: Temel uzmanlık normları – Konut alanları, iş ve ticari alanlar
ayrıca küçük işletmeler için müdahale emisyonları

IEC 61000-6-7:2014

Elektromanyetik uyumluluk (EMV) – Bölüm 6-7: Temel uzmanlık normları – Sanayi tesislerinde güvenlikle ilgili
sistemlerde (işlevsel güvenlik) işlevlerini yerine getirmeyi amaçlayan ekipman ve tesisler için gürültü bağışıklığı
gereksinimleri

IEC 61851-21-2: 2018 Ed. 1.0

Elektrikli araçlar için kondüktif şarj sistemleri – Bölüm 21-2: Elektrikli taşıtlara ilişkin harici şarj sistemleri için
EMV-Gereksinimleri

Mercedes-Benz Wallbox Home| Ek
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Koruma sınıfları ve koruma tipleri
Koruma sınıfı / koruma tipi

Açıklama
Cihaz, Koruma Sınıfı 1 sınıfındadır.

Cihazın koruma sınıfı: Temasa karşı tam koruma, zararlı miktarlarda toza ve herhangi bir açıdan hafif püskürtme

IP 55

suyuna karşı koruma (DIN EN 60529: 2014-09)

CE işareti ve uyumluluk bildirimi
Mercedes-Benz Wallbox Home CE-İşaretine sahiptir. İlgili uygunluk beyanı elektronik olarak mevcut olup
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf
adresinde Download olarak mevcuttur.

Sözlükçe ve Tanımlamalar
Aşağıda, bu kılavuzda yer verilen önemli kısaltmaların ve terimlerin açıklamalarını bulabilirsiniz.
Kısaltma

Açıklama

Anlamı

DC

Direct Current

Doğru akım

DC-RCM

Direct Current Residual Current Monitor

Doğru akım artık akım monitörü

LED

Light Emitting Diode

Işık yayan diyot

MCB

Miniature Circuit Breaker

Minyatür devre kesici

NHN

Normalyüksekliklersıfıt

Deniz seviyesinin üzerindeki rakımlar için referans yükseklik (NN / normal sıfırın yerini alır)

RCCB

Residual Current Circuit Breaker

Kaçak akım kumandalı devre kesici

Marka
Bu kılavuzda adı geçen ve gerektiğinde üçüncü şahıslar tarafından korunan tüm marka isimleri ve ticari markalar yürürlükteki
ticari marka kanununun hükümlerine ve ilgili kayıtlı sahiplerin mülkiyet haklarına sınırlama olmaksızın tabidir.
Burada adı geçen tüm markalar, ticari isimler ve şirket isimleri, sahiplerinin markaları ya da kayıtlı markalarıdırlar ya da böyle
olabilirler. Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar mahfuzdur.
Bu kullanma kılavuzunda kullanılan ticari markaların açık bir şekilde işaretlenmemesi, bir ismin üçüncü şahısların haklarından
yoksun olduğu anlamına gelmez.

Telif hakkı ve çoğaltma hakkı
Telif hakkı © 2021
Versiyon 1.3, MB-IM_Home-2021-04-14
Her hakkı mahfuzdur.
Bu kullanım kılavuzundaki tüm bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilirler ve üretici açısından yükümlülük oluşturmazlar.
Bu kullanım kılavuzunda yer alan tüm görseller, teslim edilen üründen farklılıklar gösterebilir ve üretici açısından yükümlülük
oluşturmazlar.
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Üretici, bu kılavuzdaki bilgilerden veya yanlış olabilecek bilgilerden kaynaklanan zararlar ve/veya hasarlar için sorumluluk
kabul etmez.
İşbu kılavuz, üreticinin açık ve yazılı bir izni olmadan, kısmen veya bütünüyle hiçbir şekilde çoğaltılamaz, elektronik ortamda
kaydedilmez veya farklı bir şekilde elektronik, elektriksel, optik, kimyasal olmak üzere fotokopi veya ses kaydı ile aktarılamaz.

Bertaraf bilgileri
Çevrenin muhafazası ve korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve hammaddelerin geri dönüşümünü
iyileştirmek (geri dönüşüm) amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından, düzenli bir bertaraf ve geri dönüşüme gönderimi sağlamak için elektriksel ve elektronik cihazların üreticiler tarafından geri alınmasını
düzenleyen bir direktif (WEEE-Direktifi 2012/19/EU ve EAG-VO) kabul edilmiştir.
Bu yüzden Avrupa Birliği genelinde, bu sembol ile işaretli cihazların ayrıştırılmamış ev atığı ile birlikte
bertaraf edilmesi yasaktır: Uygun bertaraf hakkında bilgi almak için lütfen ilgili yerel makamlara başvurunuz.
Ham maddeler, işaretlemerine uygun şekilde geri dönüştürülebilir. Eski cihazların yeniden değerlendirilmesinde, bileşenlerin geri dönüştürülmesinde veya başka şekilde geri kazanılmasında katkı sağlayarak,
çevremizin korumasında yardımcı olabilirsiniz.
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Mains Connection Schemes
Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral

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

1-ph 3-ph

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

China

50 Hz

127 / 220 V

L1

L2

x

Colombia

60 Hz

120 / 240 V

L1

L2

x

50 Hz

230 / 400 V

L1

Ecuador

60 Hz

120 / 220 V

L1

Egypt

50 Hz

220 / 380 V

L1

French Polynesia (Tahiti)

60 Hz

220 / 380 V

L1

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

Montenegro

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Morocco

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

L2

L3

N

x

Eurasian Customs Union
(Belarus, Kazakhstan,

L2

L3

N

x

Russia)
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L2
L2

L3

x

N
L2

L2

x
x

x

1

Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

New Zealand

50 Hz

230 / 400 V

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral
L1

L2

L3

L1

1-ph 3-ph

N
N

x
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

Saudi Arabia

60 Hz

230 / 400 V

L1

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

Sri Lanka

50 Hz

230 / 400 V

L1

Taiwan

60 Hz

110 / 220 V

L1

Thailand

50 Hz

220 / 380 V

L1

Turkey

50 Hz

230 / 400 V

L2

L3

N
N

N
L2

L3

L3

L1

x

x

N
L2

L2

x

x
x

N

x

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

50 Hz

230 / 400 V

L1

x

"Europe
(without Norway and UK)"

Norway

L1
50 Hz

230 V

2

50 Hz

240 / 415V

L2

L3

L1
L1

UK

N

L1

N
L2

L2

x
x

N

x
N

x
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Bu montaj kılavuzu yayınlandıktan sonra imalatçı tarafından ürün üzerinde ufak tefek teknik değişiklikler yapılmış olabilir. Bu da icabında ürünün dış görünümünün
biraz farklı olmasına yol açabilir. Var olabilecek renk farklılıkları baskı işleminden kaynaklanmaktadır.
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